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Ardahan-Kars-I dır-A rı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

yapımı dört ana etaptan olu maktadır. Adı geçen illerin il sınırlarını kapsayan alanda yapılan 

planın I.Etabı dahilinde analiz ve sentez çalı maları yürütülmü , ilk bölümden elde edilen 

sonuçlar dahilinde II.Etap Taslak Planların Olu turulması a aması çalı malarına ba lanmı tır. 

II.Etap a amasında Planlama Bölgesi Güçlü-Zayıf Yönleri ile Potansiyel-Tehditleri 

saptanmı , bunun yanında do al ve yapay e ikler tanımlanmı tır. Aynı zamanda sosyal, 

ekonomik ve fiziksel veriler do rultusunda plan alternatifleri üretilmi tir. 

II.Etapta hazırlanan iki taslak plan alternatiflerinin irdelenmesi sonucunda seçilen 

alternatif plan baz alınarak, III.Etap Nihai Planların Hazırlanması kapsamında, plana ait 

mekansal kararları, yönetim kararlarını içeren plan hükümleri ve plana ili kin organizasyonel 

kararlar ile plan kararlarının açıklandı ı plan açıklama raporu ile plan orjinali hazırlanmı tır. 

IV. Etap ise Askı Süreci ve Gelen tirazların De erlendirilmesi etabıdır. 

Hazırlanan Çevre Düzeni Planı’nın; amacı, kapsamı ve hedeflerinin yanı sıra, 

planlama yakla ımının ve planda üretilen kararların açıklandı ı bu rapor, 1/100.000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı’nın “Plan Hükümleri” ile birlikte ayrılmaz bir parçasıdır. Bu do rultuda, 

bu Çevre Düzeni Planı; sosyal, ekonomik, demografik geli im ve çevresel koruma-kullanma 

hedef ve politikaları çerçevesinde 2040 yılını projeksiyon hedefi almı  olup hedeflenen yıl 

itibariyle iller bazında; Ardahan li 156.600 ki i, Kars li 413.900 ki i, I dır li 279.000 ve 

A rı li 667.600 ki i olmak üzere planlama bölgesi toplam nüfusunun 1,516.800 ki iye 

ula aca ı kabul edilmi tir. 



11..AAMMAAÇÇ,, KKAAPPSSAAMM,, HHEEDDEEFF VVEE SSTTRRAATTEEJJ LLEERR

11..11..AAMMAAÇÇ

Ülkenin küresel ekonomi anlamında yakaladı ı kalkınma ivmesinin, kırsal kesime 

sınırlı etkisi dü ünüldü ünde Ardahan, Kars, I dır, A rı Planlama Bölgesi’nin sahip oldu u 

di er geli me potansiyelleri ile bahsedilen kalkınma ivmesini yakalayabilece i beklenebilir. 

Bu ba lamda bu planın temel amacı;  

Planlama Bölgesi’nin hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, 

Çevreyi sürdürülebilir kılma ve sürdürülebilir kalkınmayı sa lamak üzere; arazi 

kullanım kararlarının belirlenmesi, farklı ekonomik sektörlerin geli iminin sa lanması,  

kentsel ve kırsal geli melerin de erlendirilmesi ve yönlendirilmesi, 

Bölgenin sahip oldu u yerel potansiyel ve kaynakların de erlendirilmesi,

Kırsal toplumun i  ve ya am ko ullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak 

yerinde/yöresinde geli tirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasının sa lanması,  

Do al ve kültürel de erlerin korunması, 

Alt ölçeklerde hazırlanacak her türde fiziki ve sosyo-ekonomik plan ve projelere esas 

olu turacak planlama kararlarının olu turulması,

olarak belirlenmi tir.  

11..22..KKAAPPSSAAMM

Bu plan, Ardahan, Kars, I dır, A rı illeri il sınırları içinde, planın amacına yönelik 

mekânsal kararlar, politika ve stratejileri kapsamaktadır. Toplam olarak 2.998.800 hektarlık 

bir alanı kapsayan Planlama Bölgesi içerisinde 26 adet ilçe belediyesi, 12 belde belediyesi ve 

köy yerle meleri bulunmaktadır. 



11..33..SSTTRRAATTEEJJ KK AAMMAAÇÇ,, HHEEDDEEFF VVEE SSTTRRAATTEEJJ LLEERR

Planlama sürecinin analiz ve sentez a amaları sonucunda ortaya çıkan planın vizyon 

ve amacı dahilinde belirlenen hedefler ve stratejiler a a ıdaki gibidir. 

Stratejik Amaç 1: Do al kaynakları ve kırsal çevreyi, çevre dengesini ve do al 

e ikleri göz önünde bulundurarak korumak, sürdürülebilirli ini sa lamak 

Hedef 1: Çevreyi korumayı esas alan tarım uygulamalarının geli tirilmesi ve toprak 

kaynaklarının etkin kullanımı

Strateji 1: Yöre ekolojisine uygun tarımsal ürün planlamasının yaygınla tırılması 

Strateji 2: Organik tarım, iyi tarım uygulamalarının yaygınla tırılması ( iyi Tarım; 

çevre, insan ve hayvan sa lı ına zarar vermeyen bir tarımsal üretimi yapmak, do al 

kaynakları korumak, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenli ini 

sa lamak amacını ta ır. GAP, tarımsal üretimin planlanması, kayıt altına alınarak 

geli tirilmesi, pazarlanması, güvenli ürünlerin gıda güvenlik zinciri içinde tüketicilere 

ula tırılması ile ilgili bütün i  ve i lemler olarak tanımlanabilir. Bu anlamda GAP 

çevreye duyarlı, asgari hijyen standartlarını kar ılayan, kimlik-kayıt sistemi olan ve 

yaygın kabul gören bir tarım biçimidir. Temelde, tarımsal üretime ili kin çevresel, 

ekonomik ve sosyal sürdürülebilirli in sa lanmasını hedefleyen bu uygulamalar 

çerçevesinde alt bölge içersinde ekonomik olarak yeti tirilen ve yı ınla an ürünlerin 

öncelikli olarak GAP kapsamında üretiminin ve pazara sunumunun sa lanması 

önerilmektedir. Geçti imiz yıllarda öncelikle dü ük dı  girdili tarım ve organik tarım 

uygulamalarına yönelik çalı malar yapılmı  ve son yıllarda da iyi Tarım Uygulamaları 

(GAP) üzerinde yo un çalı malar ba latılmı tır.) 

Strateji 3: Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirlili inin izlenmesi 

Strateji 4: Toprak kaynaklarının etkin kullanımı açısından; arazi kabiliyet sınıfları ile 

uyumlu arazi kullanımının sa lanması ile tarım arazilerinin küçük parçalara 

bölünmesinin engellenmesini ve  küçük ve parçalı tarım arazilerinin toplula tırılmasını 

te vik etmek 

Strateji 5: Toprak potansiyelinin sistematik olarak de erlendirilerek arazinin amaca 

uygun kullanımı için gerekli ilke ve kurallarının olu turulması, arazinin kullanım 



yetene ine ve çevresel ko ullara uygun ekilde kullanımının ve sürdürülebilir 

yönetiminin sa lanması 

Hedef 2: Su kaynaklarının ve biyo-çe itlili in korunması

Strateji 1: çme ve kullanma suyu kaynaklarının, su toplama havzalarının, yer üstü ve 

yeraltı sularının korunmasına yönelik arazi kullanım kararları geli tirmek ve 

korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sa lamak  

Strateji 2:Bölgede yo un olarak sürdürülen mandıracılık faaliyetlerinin kontrolsüz 

yürütülmesinin özellikle su kaynakları için yarattı ı tehlikenin, bu faaliyetlerin ihtisas 

alanlarda yürütülmesini sa layarak gidermek

Strateji 3: Bölgenin biyo-çe itlili ini ve endemik türleri korumak üzere ekolojik 

hassasiyeti olan bütün alt-bölgelerin mutlak korunmasını sa lamak  

Strateji 4: Baraj havzalarının ve gölet havzalarının erozyona kar ı teraslama ve 

a açlandırma yapılarak ekonomik ömürlerini uzatmak  

Strateji 5: Suyun ekonomik kullanılabilmesi için tarım alanlarında teraslama yapılması, 

ya murlama, damlama sulama sistemleri gibi verimli uygulamaların ilgili üretimlere 

göre yo unla tırılması  

Strateji 6: Nehirlerdeki evsel katı ve sıvı atıkların, sanayi ve zirai kaynaklı kirliliklerin 

önlenmesi  

Strateji 7: Suni gübre kullanımından kaynaklanan toprak ve yeraltı suyu kirlili inin 

havza kullanımını kısıtlamasının önüne geçilmesi  

Strateji 8: Havzalarda yer alan illerin olu turdu u bir komisyon kurulması ve 

endüstriyel, kimyasal, evsel, biyolojik ve tıbbi atıkların arıtılarak de arj edilmesinin 

sa laması, kirlili i önleyici her türlü tedbirin en hassas biçimde alınması  

Strateji 9: Bölgenin tamamına hizmet edebilecek, geri dönü üm sa layabilecek katı 

atık sistemi olu turmak  



Hedef 3: Korunan alanların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri do rultusunda yönetimi 

ve geli tirilmesi

Strateji 1: Uluslararası sözle meler ve do al kaynak yönetimine ili kin öncelikler 

do rultusunda kırsal çevrenin sahip oldu u estetik de erlerin, biyolojik ve ekolojik 

kaynak zenginli inin korunmasına yönelik tehdit unsurlarının ortadan kaldırılması 

Strateji 2: Milli parklar, RAMSAR alanı, sulak alanlar ve di er koruma alanları 

içerisinde ve kıyısında bulunan yerle im yerlerinin bu alanlar üzerinde olu turdu u 

baskının yönetilmesi, bu alanların yakın çevrelerinin planlamasında ve korunmasında 

yöre halkının katılımcılıklarını arttırılarak geçim kaynaklarının güvence altına 

alınması 

Strateji 3: Mera ekosistemlerinin korunarak sürdürülebilir kullanımının sa lanması 

Strateji 4: Orman ekosistemlerinin korunması ve mera hayvancılı ının ormanlar 

üzerindeki baskısının azaltılması ile orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımın 

sa lanması 

Stratejik Amaç 2: Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geli tirilmesi ve Ya am Kalitesinin 

Artırılması 

Hedef 1: Altyapının geli tirilmesi ile kırsal yerle melerin entegresi

Strateji 1:  Bölgedeki kara-demir -havayolu ula ımlarının entegrasyonunu sa lanarak , 

bu sayede eri ilebilirli i arttırarak bölge içi ve dı ı pazar entegrasyonunu, insan, mal, 

hammadde ve hizmet akı ının gerçekle tirilmesi 

Strateji 2:  Dengeli ve sürdürülebilir bölgesel/kentsel geli meyi sa lamak için merkez 

kademelenmesi gerçekle tirerek Planlama Bölgesi genelinde dengeli bir hizmet ve 

donatı rasyoneli sa layacak, di er bölgelerle oldu u kadar bölge içi ili kileri de 

arttıracak, uzmanla ma üzerine kurulmu  bir yerle meler kademelenmesi olu turmak  

Strateji 3: Merkezi Yerle im Yerleri uygulaması desteklenerek kırsal alanlardaki 

hizmet ve donatı eksikli ini gidermek, tarımsal ürünlerin depolama, pazarlama ve 

da ıtım sorunlarını çözmek ve da ınık küçük kırsal ünitelere periyodik, mobil hizmet 

ta ımak  



Strateji 4: Kırsal yerle imlerin civarlarındaki di er yerle imlerle ve ba lı bulundukları 

il, ilçe merkezleri ve/veya hizmet sunum ve geli me potansiyeli açısından merkez 

niteli indeki köylerle güvenli ve yeterli bir ula ım a ına sahip olmalarının sa lanması 

Strateji 5: Do al çevreyle uyumlu arıtma tesislerinin yapılması; evsel, ve tıbbi atıkların 

toplanması, ta ınması ve düzenli depolanmasına yönelik atık yönetimi 

uygulamalarının gerçekle tirilmesi 

Strateji 6: Çevre yönetimi ve atık bertarafı ile ilgili yatırımlarda etkinli inin 

sa lanması yönünde, kırsal yerle im yerlerinde münferit tesisler yerine, uygun 

hallerde ortak yapılan ve i letilen tesislerin gerçekle tirilmesi suretiyle yerle im 

yerlerinin altyapı ihtiyaçlarının kar ılanmasının te vik edilmesi 

Strateji 7:  Kırsal yerle melerin ve belediyelerin birlikler halinde örgütlenmesi ve 

hizmetlerin ortakla tırılması aracılı ıyla hizmet yaygınlı ı ve kalitesinin artırılmasını 

sa lamak.  

Strateji 8: Herhangi bir gereksinim için bölge insanının seyahat etme zorunlulu unu 

azaltmak; zorunlulu un devam etti i yerlerde ise seyahat mesafesini/süresini azaltmak  

Strateji 9: Bölgesel istihdam, ticaret, bo  zaman, sa lık ve e itim faaliyetlerini bütün 

bölge insanlarının toplu ta ıma araçları ile eri ebilece i mesafeye getirmek  

Strateji 10: lgili kamu kurumu/kurumları tarafından içme-kullanma suyu ve sulama 

için rasyonel çözümler geli tirecek, yapılan ihtiyaç tahminlerine uygun kapasitede su 

da ıtımı yapabilecek bölgesel bir Su Yönetim Sisteminin geli tirmek; bu Sistem 

çerçevesinde belirlenecek su kaynaklarının ve yatırımların ekolojik kaynakları ve 

insan yerle imlerini olumsuz yönde etkilememesine dikkat edilmesi ko uluyla plana 

dahil etmek  

Hedef 2: Kırsal yerle imlerin geli tirilmesi ve korunması 

Strateji 1: Yerle imlerin kalitesinin artırılması amacı ile yöre kültür ve ekolojisine 

uygun mimaride, yöresel ihtiyaçları kar ılayabilen konut üretimini te vik ederek, fen 

ve sa lık kurallarına uygun standart kalitedeki bu konut üretiminin sa lanabilece i 

alanlarda kırsal turizmi geli tirmek 



Strateji 2: Deprem, heyelan, toprak kayması ve sel gibi do al afetlerin önemli tehdit 

olu turdu u kırsal yerle imlerde, afetlerden kaynaklanan risklerin azaltılması ve 

güvenli yerle im ko ullarının temin edilmesine yönelik faaliyetlerde etkinli in 

artırılmasını te vik etmek 

Stratejik Amaç 3: Ekonominin Geli tirilmesi Ve mkanlarının Artırılması 

Hedef 1: nsan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin 

geli tirilmesi 

Strateji 1: Merkezi düzeydeki kırsal yerle im birimlerinde ilkö retimden sonra e itime 

devam edemeyen gençler için yörenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına uygun beceri ve 

meslek kurslarının düzenlenmesi için kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum 

kurulu ları arasında i birli i imkanlarının artırılması 

Strateji 2: Kadınların okur-yazarlık ve e itim düzeylerinin artırılmasının yanında 

toplumsal, yasal sorumluluklar ve haklar ile aile bilincinin geli tirilmesi bakımından 

da desteklenmesi 

Strateji 3: Kırsal i gücünün mesleki ve teknik bilgi açı ını giderecek yaygın e itim 

hizmetleri sunumu 

Strateji 4: Kırsal alanlarda, yoksul vatanda ların geçimlerini temin edici proje 

uygulamalarına a ırlık verilerek, bu kesimin yardım isteyen pasif durumdan 

çıkarılması ve üretken olmaya yöneltilmesi temel politikasının te vik edilmesi 

Strateji 5: Özellikle yoksul hanelerin geçim kaynaklarının istikrara kavu turulması ve 

dezavantajlı grupların bilgi ve becerilerinin artırılarak üretken kılınması amacıyla gelir 

getirici faaliyetlere yönlendirilmesi, bu amaçla gençlerin ve tarımdan ayrılan 

i gücünün giri imcilik kapasitelerinin ve istihdam edilebilirli inin artırılmasına 

yönelik mesleki bilgi, giri imcilik e itimi ve rehberlik hizmetlerinin hayata 

geçirilmesi 

Strateji 6: Sivil toplum kurulu larının etkinli inin artırılarak kamu kesimi ile 

i birli inin sa lanması suretiyle yerel katılımcılık ve sahiplenmeyi artırmak 

Strateji 7: Yerelin, yerel kültürün, yerel ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yerel kaynakların 

faydaya dönü türülmesi 



Hedef 2: Tarım-hayvancılık ve turizm sektörlerinin rekabetçi bir yapıya 

kavu turulması

Strateji 1: Arazi toplula tırması, ürün ortakla tırması ve yeni teknolojiler üzerinden 

tarımsal verimlili i arttırmak, tarımsal verimlili i uzun vadede dü üren kimyasalların 

kullanımını azaltmak  

Strateji 2: Bölgenin yüksek kesimlerinde, mera alanlarının yaygın oldu u bölgelerde 

hayvancılık faaliyetlerini geli tirmek; hayvansal ürün çe itlili ini ve hayvansal 

üretimin bölge ekonomisine katkısını arttırmak  

Strateji 3: Bölgenin flora açısından zengin bölümlerinde arıcılık faaliyetlerini(Kafkas 

Arısı), buna dayalı üretim atölyelerini, sanayiyi ve pazarlama organizasyonunu 

geli tirmek  

Strateji 4: Parçalanmı  tarım arazilerinde tarım üretimi dü ü ünün önlenmesi için 

toplula tırma yanında; küçük alanda yüksek gelir elde edilmesini sa layabilen 

seracılık te viki, bu yönde çiftçi e itimi, kaynak ve destek sa lamak  

Strateji 5: Çiftçinin örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve çiftçi-sanayici 

entegrasyonunun her iki tarafın çıkarlarını koruyacak ekilde düzenlenmesini te vik 

etmek  

Strateji 6: Bölgede baskın bulunan bu day, ekerpancarı, yem bitkileri üretimi de 

desteklenmekle birlikte; özellikle ekerpancarı ve Tütünde son yıllarda konulan devlet 

kotası ile birlikte üreticinin yem bitkisi ve ya lık bitkiler ve potansiyel ihraç ürünleri 

yeti tiricili ine yönlendirmek  

Strateji 7: Ürün ekim alanlarının geni lemesi için taze ürünü pazarlayan tüccar ile 

üreticilerin i birli ini geli tirmek veya kendi pazarlama örgütlerini kurmaya te vik 

etmek.  

Strateji 8: Bölgede sürdürülen hayvancılık faaliyetlerinin örgütlü yapıya 

kavu turulması ve organize hayvancılık bölgelerinin kurulması 

Strateji 9: Pazarlama ve kalite gibi alanlardaki yönetim becerisini geli tirmeye yönelik 

e itim ve kalkınma programlarını hedef alan imalat ve hizmetlerdeki KOB  sayılarının 

artırılması  



Strateji 10: Bölgesel turizmi geli tirme amaçlı paketler tanımlamak, yerel kapasiteleri 

entegre etmek ve ulusal, uluslararası turizme yönelik alternatifler yaratmak (Erzincan-

Erzurum-Kars Kı  Turizmi Koridoru gibi) 

Strateji 11: Kentsel ve arkeolojik alanlarda kültür turizmini geli tirmek, di er turistik 

ürünlerle entegrasyonu sa lamak  

Strateji 12: Termal turizm, sa lık turizmi, kı  turizmi, tarım turizmi ve eko turizmin 

geli tirilmesi 

Strateji 13: Bölge içerisinde çevresel tur güzergahlarına adapte edilebilecek turizm 

odaklarının geli tirilmesi (Örne in Artvin’de biten Karadeniz tur güzergahlarına 

ekolojik benzerlik ve konum itibari ile Posof Ormanları dahil edilebilecek iken, 

devamında Kura Nehri, Yalnızçam Turizm Merkezi, Çıldır Gölü güzergahı 

geli tirilebilir. )  

Hedef 3: Tarım dı ı ekonomik faaliyetlerin geli tirilmesi ve çe itlendirilmesi

Strateji 1: Sanayi, turizm, ticaret gibi geli en sektörleri desteklemek; bu sayede hem 

kendine yeten, hem de bölge ekonomisini güçlendiren, çe itlendiren bir iktisadi yapı 

olu turmak.  

Strateji 2: Tarımsal istihdamdan kaynaklanan gizli i sizlik sorununu çözmek amacıyla; 

tarım-sanayi entegrasyonu olu turulacak organize sanayi bölgelerinin ihtisasla ması, 

tarımsal sanayi yatırımlarının te vik edilmesi ve yeterli sayı ve büyüklükteki 

parsellerin hizmete sunulması  

Strateji 3: Yüksekö retim kurumlarının planlama bölgesinde bulunmasının getirdi i 

avantajla ili kili olarak e itim ile i  dünyası arasında ba lantı kurulmasını sa lamak, 

bu çerçevede eko-turizmin geli mesini destekleyecek ekilde varolan ziraat 

fakültelerinin geli imini desteklemek  

Strateji 4: Meyve-sebzecilik faaliyetlerini (özellikle I dır Ovası, Ka ızman ve Posof’ta) 

organik tarım alanlarını te vikle örnek proje uygulama alanları belirlemek 

Strateji 5: Verimli ve ürün çe itlili ine uygun mutlak tarım alanları da dikkate alınarak 

tarımsal sanayiyi geli tirmek ve sanayi ile birlikte hizmetler sektörünün geli imini 

sa lamak  



Strateji 6: Lojistik sektörünü güçlendirmek, üretim, depolama ve pazarlama 

faaliyetlerinin entegrasyonunu sa lamak 

Strateji 7: Sınır ticareti ili kilerini dikkate ve özellikle demiryolu ba lantılarını dikkate 

alarak lojistik alanlar olu turmak 

22..PPLLAANNLLAAMMAA KKRR TTEERRLLEERR

Bu bölümde planlama çalı maları süresince tespit edilen genel sorunların ortaya 

konularak sorunların giderilmesine yönelik planlama yakla ım ve yöntemlerine de inilecektir. 

22..11.. ÇÇEEVVRREESSEELL SSOORRUUNNLLAARR VVEE ÇÇÖÖZZÜÜMM YYAAKKLLAA IIMMLLAARRII

Planlama sürecinde tespit edilen çevresel sorunların ba ında, bölgede yo un olarak 

yürütülen tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin do al tahribata neden olması, bunun 

kayna ında ise, bu faaliyetlerin yürütülmesinde -sahip olunan tarım toprakları, mera 

alanları ya da hayvan varlı ındaki büyük oranlara ra men- halen uzmanla ma 

boyutunda genel bir ilke ve uygulamanın benimsenmemi  olması yer almaktadır. 

Uzmanla ma, beraberinde bilinçli üretim-tüketimi ve denetimi getirece inden, do al 

kaynakların etkin kullanımı sa lanırken de korumanın gerçekle tirilebilece i kabulü 

ile, öncelikli olarak tarım ve hayvancılık ile u ra an kesimin e itim anlamında 

bilinçlenmesi, sonrasında denetimin birey ölçe inden ilgili kurum ölçe ine kadar etkin 

biçimde gerçekle tirilmesi sa lanmalıdır. 

Planlama bölgesinde yine tarım ve hayvancılık faaliyetleri ba ta olmak üzere, çevre 

kirlili i yaratan birçok faaliyet türü yer almaktadır. Bu konuda, özellikle önemli nehir 

kolları çevrelerinde yerle me alanlarının yo un olarak konumlanmı  olması ve 

bölgenin altyapı sorununun halen ciddi boyutlarda devam ediyor olması, en önemli 

etkenler iken, sanayisi genel olarak geli memesine ra men özellikle hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütüldü ü çe itli ölçeklerdeki birimlerin yarattı ı kirlilik ve bu 

kirlili in herhangi bir altyapı alanı (arıtma,bertaraf) kapsamında denetlenemiyor 

olması di er önemli kirlilik etkeni olarak öne çıkmaktadır.  

Bu konuda bölgenin genelinde henüz sa lanmamı  olan altyapı yeterlili inin mutlak 

suretle sa lamak, akabinde hem ki ileri, toplulukları sa lıklı ortamlarda, yüksek 

verimle ve maliyeti dü üren bir arada bulunma ekonomisine te vik etmek 

gerekmektedir. Yani tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin organize alanlarda 

yürütülmesinin sa lanması, hem üretim, hem istihdamın nitelikli biçimde geli tirilerek 



sürdürülmesini, hem de çevreye verilen zararın kontrol altına alınarak giderilmesini 

beraberinde getirecektir. 

Planlama bölgesi kanunlar ve yasalar ile koruma altına alınmı  Milli Park, Yaban 

Hayatı Geli tirme Sahası, Ramsar Alanı, sulak alanlar gibi do al de erlere ve ya am 

alanlarına sahip iken, aynı zamanda henüz yasal zeminde koruma statüsüne 

kavu mamı  birçok alana da sahiptir. Dolayısı ile tüm bu koruma alanları üzerinde 

olu an fiziki baskıların yönetilmesi adına, koruma yakla ımlarının belirlenmesi 

gerekmektedir. 

22..22.. EEKKOONNOOMM KK SSOORRUUNNLLAARR VVEE ÇÇÖÖZZÜÜMM YYAAKKLLAA IIMMLLAARRII

Planlama bölgesinin genel olarak tarım ve hayvancılı a dayalı ekonomisinin 

geli iminde, çiftçi e itiminin yaygınla tırılması, parçalanmı  tarım arazilerinin 

toplula tırılması, bilinçli faaliyetler sonucu verimin artması, artan verimle elde edilen 

kaliteli ürünlerin münferit tesisler yerine, ortak yapılan ve i letilen tesislerde organize 

i lenmesi ve devamında depolama, pazarlama ve da ıtım  olanaklarının geli tirilmesi 

sisteminin hayata geçirilmesi önemli olacaktır. 

Bölgenin tamamında okur-yazarlık ve e itim düzeylerinin artırılması, e itime devam 

edemeyen özellikle gençlere, yörenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına uygun beceri ve 

meslek kurslarının düzenlenmesi, kırsal i gücünün mesleki ve teknik bilgi açlı ını 

giderecek yaygın e itim hizmetlerinin verilmesi, dezavantajlı grupların bilgi ve 

becerilerinin artırılarak üretken kılınması amacı ile gelir getirici faaliyetlere 

yönlendirilmesi, böylelikle insan kaynaklarının ve yerel kalkınma kapasitesinin 

geli tirilmesi, sosyal boyutlu bir geli imi sa layaca ı gibi ekonomik sorunların 

çözümünde de en temel faktör olacaktır. 

Bölge ekonomisinin tarım ve hayvancılık odaklı sürdürülmesi ve bu sektörlerde de 

henüz mesleki bilinç ve örgütlülü ün yaygınla mamı  olması, faaliyetlerin küçük 

ölçekli birimlerde sürdürülmesi, pazarlama – kalite - çiftçi sanayici entegrasyonun 

sa lanamamı  olması, ekonomik kalkınma ve do al kaynakların korunarak geli iminin 

sa lanmasında sorun te kil etmekte iken, tarım dı ı ekonomik faaliyetlerin 

geli tirilmesi, ekonominin çe itlenmesi ve i  imkanlarının artırılmasında etkili 

olacaktır. 

Bölgenin en büyük ihtiyaçlarından olan tarımsal ve hayvansal üretim, depolama, 

i leme, pazarlama gibi üretim-nihai ürün-kapital eldesi üçgenine ait faaliyetlerin 

organize alanlarda yürütülememesidir. Bu anlamda örgütlenme, maliyetin dü ürülmesi, 



kaliteli ürün eldesi ve pazarlama aya ının olu turulması için bölgede belli ba lı 

merkezlerde bu tip kompleks alanların yer alması gerekmektedir. 

Planlama bölgesinde sanayi genel olarak geli memi  iken, sanayide istihdam oranı 

ülke ortalamalarının oldukça altındadır. Bölgedeki sanayi geli imi, a ırlıklı yerel 

üretim alanlarının yani tarım ve hayvancılı ın desteklendi i sanayi kolları ile 

sa lanabilece i gibi, istihdam ve i sizlik konularının a ılmasında   aktivatör görevi 

görebilecektir. 

Planlama bölgesinin sahip oldu u do al, tarihi ve kültürel de erlerin turizm amaçlı 

de erlendirilmesinde birtakım sorunlar söz konusudur. Bu sorunların ba ında, 

bölgenin henüz yüksek eri ilebilirli e sahip olmaması gelmektedir. Eri imdeki bu 

sorun, bölgedeki çok önemli turistik alanların bile yeterince tanınmaması ve 

geli ememesine neden olmaktadır. Bu anlamda öncelikle Çıldır Gölü, Kura Nehri, 

Sarıkamı , Yalnızçam, Diyadin Turizm Merkezleri, A rı Da ı, Ani Harabeleri, shak 

Pa a Sarayı gibi odak turizm noktalarının korunarak kullanımı ve reklamının  

yapılması, tur güzergahlarının olu turulması gerekmektedir. 

Bölgedeki önemli turizm alanlarının ‘di er benzerleri arasında tercih edilen’ 

olabilmesi için, yatırım ve tanıtım anlamında birçok deste e ihtiyaçları söz konusudur. 

Bu anlamda bölgedeki turizm çe itlerinin rekabetçi yapıya kavu abilmeleri için 

öncelikle, eri im ve tanıtım engelleri a ılmalı, devamında turizm faaliyetlerinin 

çe itlenmesi ve bütüncül anlamda ‘ziyaretçileri bölge içerisinde tutan’ sistemin 

olu turulması gerekmektedir.  

22..33.. SSOOSSYYAALL SSOORRUUNNLLAARR VVEE ÇÇÖÖZZÜÜMM YYAAKKLLAA IIMMLLAARRII

Bölgenin azalan nüfusu ve kırsal alandaki çok dü ük yo unluk, özellikle bölgenin 

toplam nüfusunun yarısından fazlasının belde ve köylerde ya adı ı dü ünüldü ünde, 

kırsal nüfusu yerinde tutarak geli tirme ve ekonomik iyile menin sa lanması 

gereklili ini ortaya çıkarmaktadır. 

Bölgede son yıllarda e itim ve sa lık alanında yapılan çalı ma ve yatırımların artı

göstermesine ra men, hala göstergelerin ülke ortalamalarının oldukça altında olması 

ve özellikle ilkö retimden sonra ö renime devam noktasında önemli dü ü lerin 

ya anması bölgesel-yapısal faktörler ile ili kili olmakla birlikte, geli im ve 

kalkınmanın sa lanması için bu anlamda temel hizmetlere ula ım ve ya am kalitesinin 

artırılması zorunludur. 



Kırsal i gücünün mesleki ve teknik bilgiye ula ması konusu sosyal ve ekonomik 

açıdan iyile meyi beraberinde getirece i gibi, özellikle kırsal yerle melerin birlikler 

halinde örgütlenmesi ve di er hizmetlerin ortakla tırılması gerekmektedir. 

A ırlıklı olarak sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin örgütlü ve modern 

yürütülmesi hususunun getirileri bölge halkına aktarılmalı, bu anlamda bölgede 

görülen “giri imcilikte tereddütlü yakla ımlar” giderilmelidir.  

33..PPLLAANNLLAAMMAA YYAAKKLLAA IIMMII

33..11.. GGEENNEELL YYAAKKLLAA IIMM

Ardahan, Kars, I dır, A rı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

çalı masında planlama bölgesinin ekonomik, sosyal ve fiziksel geli mesi öngörülürken do al, 

tarihi ve kültürel de erler ile bölgenin ekolojik yapısının korunması esastır. Sektörel ve 

fiziksel geli me senaryoları ve plan kabulleri ile plan kararlarına ait açıklamalar a a ıda yer 

almaktadır. 

Ardahan-Kars-I dır-A rı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

yapım çalı maları kapsamında, analiz-sentez sürecinin tamamlanması ile taslak plan 

kararlarının olu turulmasından önce sentez bölümü sonuçları, arazi çalı maları ile toplantılar 

ve istatistiki veriler bir arada de erlendirilerek plana ili kin farklı senaryolar olu mu , bu 

farklı senaryoların tartı malarının yapılmasının ardından iki farklı plan seçene i elde 

edilmi tir. 

Farklı plan seçeneklerinin olu masındaki temel husus, “planlama bölgesinin bugüne 

dek süregelen durumu ile bugüne dek henüz de erlendiremedi i özellikle stratejik 

potansiyellerinin yarattı ı görece çeli ki” olarak öne çıkmı tır. Söz konusu potansiyellerin 

planlama alanına olası etkileri ayrıntılı olarak tartı ılmı  iken; 

Sadece stratejik potansiyellere ili kin yatırımların, ulusal politik tercihlerin Çevre 

Düzeni Planı Dönemi içerisinde gerçekle meme olasılıkları, bu seçene in tek ba ına 

gerçekçi bir plan senaryosu olu turamayaca ı,  

Di er temel husus olan planlama bölgesinin süregelen durumu ve temel varolu

kaynaklarının tek ba ına ve sadece korunarak bölgenin geli imine katkısının 

olamayaca ı eklinde durum ortaya çıkmı tır. 



Buna göre yapılan de erlendirmeler sonucu, Planlama Çalı maları için üretilen iki 

seçenekten birinci seçenekte “Geli menin, mevcut e ilimlerin sürdürülebilir kalkınma ve 

yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi eklinde sa lanaca ı” eklinde korumacı ve 

yenilikçi varsayıma dayandırılması benimsenirken, ikinci seçene in “ Geli menin mevcut 

e ilimler çerçevesinde sürece i” eklinde kanaatkar ve tutucu bir varsayıma dayandırılması 

benimsenmi tir.  

Seçeneklerin de erlendirilmesi sonucu, “Geli menin, mevcut e ilimlerin sürdürülebilir 

kalkınma ve yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi eklinde sa lanaca ı” kabulü 

çerçevesinde olu turulan Birinci Alternatif ‘in temel olarak alınması kararla tırılmı , 

geli menin sadece mevcut e ilimler çerçevesinde sürmesinin yeni yatırım kararları-

potansiyeller ve olanaklar ile tam anlamıyla örtü meyece i dolayısı ile önemli olan noktanın 

bu yerel potansiyelleri harekete geçirecek planlama yakla ımının olu turulması oldu u 

kabulüne ula ılmı tır. 

Planlama a amasında, yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi ilkesinin, 

sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde olu turulması gerekti i, çünkü planlama bölgesinde her 

ne olursa olsun do al varlıkların mutlak suretle korunması ve geli menin de bu ilkeye ters 

dü meden sa lanması benimsenmi tir. Çevre Düzeni Planı yetki alanları ve çe itli kamu 

kurumlarının yetki alanları arasında tutarlı ve ölçülü müdahale alanları oldu undan, plan 

kararlarının hayata geçirilmesinin yine bu tutarlı yakla ımlar ile bütüncül yakla ımlarla 

sa lanabilece i kabul edilmi tir.

Buna göre, “Geli menin, mevcut e ilimlerin sürdürülebilir kalkınma ve yerel 

potansiyellerin harekete geçirilmesi eklinde sa lanaca ı” kabulü a a ıdaki gibi 

özetlenebilecektir.

Ardahan, Kars, I dır, A rı Planlama Bölgesi’nin, a ırlıklı olarak tarım ve hayvancılık 

ile bu alanlardan çıkacak sanayi kolları yönünde ekonomik ve sosyal faydayı 

sa layacak ekilde geli tirilmesi, bu geli imin bölgesel-yapısal faktörler de dikkate 

alınarak en olası biçimlerde sa lanması, bunun yanında bölgenin sahip oldu u çok 

önemli kalkınma potansiyellerinin dikkate alınarak, öngörülen geli im senaryosuna 

strateji anlamında dahil edilmesi esastır. 

Kırsal alanın atılla masının ve sosyo-ekonomik yönden gerilemesinin engellenmesi 

için, kırsal alanların kentlere alternatif ve partner olarak, i  olanakları sa layan, sosyal 

ve ekolojik olarak ya anabilir yerler haline dönü türülmesi zorunludur. 



Tarımın yeniden yapılandırılması, çevresel kaynakların yönetilmesi ve kırsal 

ekonomilerin geli tirilmesi - çe itlendirilmesi konusunda; tarım ve hayvancılı a ili kin 

devlet yatırımları ve politikalarından, ekonomik-mesleki-sosyal örgütlenme 

yapılarının olu turulmasına; tarımsal girdi sa layıcılardan çiftçi organizasyonları ve 

üretim birliklerine kadar geni  bir sistemin tasarlanması ve kentlerin bu tasarlanan 

sistemde merkezi boyutu sa layarak kırsala destek vermeleri gerekmektedir. 

Planlama Bölgesi’nin sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal açıdan koordineli bir 

ekilde büyümesi ve geli mesi sa lanmalıdır.

hracata yönelik tarımsal üretimde artı  ya anacaktır. Bu artı a ko ut olarak ürünlerin, 

üretildi i bölgede satı a hazır hale getirilmesi, i lenmesi, depolanması ve paketlenmesi 

amacıyla küçük ölçekli tarımsal sanayi alanlarına gereksinim artacaktır.  

Günümüzde yaygın bir kabul ile önemli merkezlerden uzak kırsal alan olarak 

tariflenen bu bölgenin, aslında ba ta güçlü ve kombine bir ula ım sisteminin 

sa lanması ve potansiyellerin de erlendirilmesi ile önemli merkezlerden uzak olma 

dezavantajını, Kafkaslar, Orta Asya ve ran pazarlarına olan yakınlı ı ile avantaja 

çevirebilmesi muhtemeldir. 

Politik anlayı ların ve ili kilerin olumlu olması kabulü, sınır kapılarının açılma olasılıkları, 

mevcut ve yatırım a amasındaki projelerin varlı ı ve ula ımda kuvvetlendirme e ilimleri 

bir arada de erlendirildi inde ortaya çıkan portrenin, özellikle tarım ve hayvancılı a ba lı 

sanayi, bunlarla ili kili depolama alanlarının geli mesi ile daha da anlamlı hale gelece i 

kabul edilmi tir. Bu anlamda mevcut ve projelendirilmi  karayolu ve havayolu hatlarının 

dı ında, yeni sanayi alanları ile de ili kilendirilerek karayolu ba lantıları önerilerine 

ihtiyaç duyulacaktır. 

Planlama Bölgesi’nde yer alan tüm kentsel geli me alanlarının; su havzalarını, su 

kaynaklarını, ormanları, tarımsal alanlar ve kıyıları koruyacak biçimde geli tirilmesi 

esastır.

Geli mede koruma ve sürdürülebilirlik esastır. Bu anlamda Planlama Bölgesi bütünü 

için öngörülen geli me senaryosuna ba lı olarak kentsel yerle imlerin senaryodaki 

yerleri kapsamında, mevcut e ilimleri de dikkate alınarak ve koruma-kullanma 

dengesi gözetilerek nüfusları belirlenmelidir. 

Planlama Bölgesi kentlerinin genel olarak, kentsel geli mede önlerindeki en büyük 

engelleri, kentsel mekanda kırsal alan faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve yine fiziksel 

mekanın kırsal alan imajından kurtulamamasıdır. Dolayısı ile kentlerin onaylı planları 

bu anlamda da irdelenmeli ve gerekli öneriler/kısıtlamalar yapılmalıdır. 



Belirlenen kırsal kalkınma ve yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi varsayımı 

kapsamında, tüm kentsel yerle melerin planlı alanları irdelenecektir. Plan öngörüsü 

do rultusunda kentlerde yeni sanayi, depolama ve kentsel geli me alanları ihtiyacı söz 

konusu olacaktır. 

Kentsel yerle melerde afet riski de dikkate alınarak nüfus geli imin sürekli 

denetlenmesi, a ırı nüfus yı ılmalarına ili kin süreçlerde hızla önlem alınarak dengeli 

da ılım sa lanması esastır. 

Turizm potansiyeline sahip alanlarda, kamusal desteklerle yeni ve önemli geli meler 

beklenmelidir. Özellikle termal turizm konusunda, termal kaynakların yakınlarındaki 

alanlarda turizm alanlarının geli tirilmesi esastır.  

Bölgede yer alan Yaban Hayatı Geli tirme Sahaları, Ramsar Alanı, Sulak Alanlar vb. 

koruma alanlarının yakın çevrelerindeki olumsuz faaliyetlerden etkilenmemeleri 

sa lanmalı ve tedbirler alınması gereklidir. 

33..22.. GGEELL MMEE SSEENNAARRYYOOSSUU

33..22..11.. KKIIRRSSAALL KKAALLKKIINNMMAA

Genel anlamda plana ait geli me senaryosuna ait kurgu, ulusal tarım ve hayvancılık 

kaynakları içinde önemli oransal payı barındıran Ardahan, Kars, I dır, A rı Planlama 

Bölgesi’nin, a ırlıklı olarak bu yönde ekonomik ve sosyal faydayı sa layacak ekilde 

geli tirilmesi, bu geli imin bölgesel-yapısal faktörler de dikkate alınarak en olası biçimlerde 

sa lanması, bunun yanında bölgenin sahip oldu u çok önemli kalkınma potansiyellerinin 

dikkate alınarak öngörülen geli ime strateji anlamında dahil edilmesi, zemininde 

olu turulmu tur. 

Tarımın yeniden yapılandırılması, çevresel kaynakların yönetilmesi ve kırsal 

ekonomilerin geli tirilmesi ve çe itlendirilmesi konusunda tutarlı öneriler gerekmekte iken, 

bu tutarlılı ın sa lanmasında özellikle tarım ve hayvancılı a ili kin devlet yatırımları ve 

politikalarından, ekonomik-mesleki-sosyal örgütlenme yapılarının olu turulmasına, tarımsal 

girdi sa layıcılardan çiftçi organizasyonları ve üretim birliklerine kadar bütünlüklü bir 

sistemin tasarlanması en anlamlı geli im stratejisi olacaktır. 

Bu kalkınma organizasyonunda temel amaç unlara hizmet etmelidir: 

Ekonomik ve mesleki örgütlenmeler ile tarım ve hayvansal üretimin organize hale 

gelerek, üreticiye katma de er kazandırması,  



Üretici haklarının korunması,  

Üretim standardizasyonunun sa lanması, 

Çiftçiye alternatif pazarlama kanallarının olu turulması, 

Üreticiye uluslar arası düzeyde haklarını arama imkanının sa lanması ,  

Kırsal alan e itim düzeyinin artırılarak do ru yönlendirmeler yapılması ve üretim 

yöntemlerinin geli tirilmesi. 

Bu noktada;  

Birlikte çalı ma, yardımla ma ve payla ma ilkeleriyle geli mekte olan ülkelerde 

kalkınma sorunlarının çözümünde ve tarımda yapısal politikaların belirlenmesinde 

görev üstlenen, üreticiye büyük katma de erler sa layan kooperatiflerinin kurulması, 

Üretim ve satı  açısından ortak kurallar koyarak, tarım ürünleri üretiminin piyasasının 

ihtiyaçlarına uyumunu ve üreticinin güçlendirilmesini sa layan üretim birliklerinin 

kurulması, 

Çiftçi haklarını temsil eden, ortak tarım politikası geli tirmek için çalı an, genç 

çiftçiler için ortak programlar olu turan mesleki örgütlenmelerin olu turulması, 

Üretimi ve üreticiyi ekonomik anlamda dı  etkenlere kar ı destekleyen ve koruyan 

tarımsal girdi sa layıcıların, kalkınma organizasyonu içerisinde yer alması 

gerekecektir. 

Türkiye’nin birçok yerinde oldu u gibi Planlama Bölgesi’nde de kentlerin ekonomik 

ve sosyal olarak birer çekim merkezi haline dönü mesi, buna kar ın kırsal alanların itici 

gücünün kırsal ve kentsel alanlardaki dengenin gittikçe bozulmasına, kırsal alanların tarım 

dı ında i  imkanı yaratamaması nedeniyle sosyo-ekonomik yönden daha da gerilemesine 

neden olmu tur. Kırdan kente do ru dengesiz göç, kentlerde de artan sorunları beraberinde 

getirmi tir. Bu anlamda kırsal alanların kentlere alternatif ve partner olarak, i  olanakları 

sa layan, sosyal ve ekolojik olarak ya anabilir yerler haline dönü türülmesi zorunludur. Bu 

nedenle planlama çalı malarını ve plan kararlarını, kırsal alana yönelik çalı malarımızda 

a ırlı ı tarım ve hayvancılık konusunun yanında kırsal kalkınma alanına yönlendirmeye özen 

göstermek gereklili i benimsenmi tir. 



Bahse konu örgütlenme ve organizasyon yapısının öncü uygulamalarının 25.04.1997 

tarih ve 22970 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yerle im Yeri olarak 

tanımlanmı  ve planda da ayrıca belirtilen köy merkezlerinde ba latılması ve tarımsal 

üretimin i leyi inde etkin rol almaları öngörülmü tür. 

33..22..22.. KKAALLKKIINNMMAADDAA SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBB LL RRLL KK VVEE YYEERREELL PPOOTTAANNSS YYEELLLLEERR

Dünyada tüm planlama ve kalkınma programlarında, artan nüfus ve bu nüfusun 

kaynaklar üzerinde tahrip edici baskısı sebebiyle, do al kaynak ve zenginlikleri koruyarak, 

olanaklar elverdi ince yenilenebilir ve sürdürülebilir ölçüde kalkınma ve refah için gelecek 

nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde tutma ko ulu ile seferber etmek gere i hayati önem 

kazanmı tır. Bu nedenle kalkınmanın sa lanmasına yönelik yapılan tüm çalı malarda ve 

belirlenen stratejilerde sürdürülebilir yakla ımların kabul edilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan sürdürülebilirlik kavramının, demokratikle me, küreselle me gibi di er 

önemli ça da  kavramlar ile çeli mesi, sürdürülebilir toplum ve kentlerin kurulması ve 

ya aması önünde büyük bir engel te kil etmektedir. Bu anlamda kalkınma için öngörülen 

çe itli faaliyetlerin, bu faaliyetler ile olu acak nüfus artı ının kontrolsüz geli iminin, 

beraberinde getirece i teknik kirlenme ve  global kirlenme, geli mede sürdürülebilirlik 

kavramının türlü sorunsal boyutları ile ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Ardahan, Kars, I dır, A rı Planlama Bölgesi tarım ve hayvancılık sektörü ile öne 

çıkan, bu anlamda istihdamın (yüzde 64; 2009) çok büyük bir kısmını topra a ve do aya 

dayalı bu sektörler üzerinden sa layan; öte yandan kı , termal, yayla turizmi gibi do a turizmi 

kaynaklarına sahip; sulak alanları, önemli ku  ve önemli bitki alanları, yaban hayatı geli tirme 

sahaları, Ramsar Alanı gibi çok de erli do al ya am alanlarını barındıran bir bölgedir. 

Dolayısı ile sahip oldu u tüm bu do al kaynakları- de erleri ve temelde bu kaynaklardan 

sa ladı ı istihdam kolları ile bulundu u co rafyada varlı ını sürdürmektedir. Yani planlama 

bölgesinde, korumakla yükümlü oldu umuz do a, aynı zamanda bölgenin kullandı ı ya am 

kayna ıdır denilebilir. 

Öte yandan, yukarıda bahsedilenden oldukça farklı bir açıdan bakıldı ında, planlama 

bölgesinin jeostratejik konumu, dolayısı ile ülkemiz üzerinden Kafkasya, Orta Asya ve ran 

üzerinden Ön Asya’ya açılma niteli i, enerji kaynaklarının batıya ula masında, uluslar arası 

demiryolu koridorunun devamlılı ının sa lanmasındaki payı, günümüzde ço unlukla önemli 

merkezlerden uzak kırsal alan olarak tariflenen bu bölgenin, aslında ba ta güçlü ve kombine 



bir ula ım sisteminin sa lanması ve potansiyellerin de erlendirilmesi ile önemli merkezlerden 

uzak olma dezavantajını, Kafkaslar, Orta Asya ve ran pazarlarına olan yakınlı ı ile avantaja 

çevirebilmesi muhtemeldir. 

Görüldü ü üzere, süregelen kırsal alan imajının yanında planlama bölgesi illeri, çok 

önemli geli im potansiyellerini de barındırır iken, aynı zamanda geli im stratejilerinde 

koruma-geli tirme-kullanma dengesinin mutlak suretle sa lanması gereklili ini ortaya çıkaran 

bir yakla ıma ihtiyaç duymaktadır. 

2010 yılı nüfus sayımına göre ehir nüfusunun bölge toplamında 560,100 kır 

nüfusunun ise bölge toplamında 573,560 oldu u ve 2000 yılı sektörel da ılımında bölge 

genelinde tarım sektöründe çalı anların oranının yakla ık %70 oldu u dikkate alındı ında, 

bölgenin tarım ve hayvancılıkta durdu u nokta öne çıkarken, aynı zamanda e itim, sa lık, 

i gücü, gelir da ılımı, sosyal güvenlik göstergeleri açısından ülke ortalamalarının genel olarak 

altında kalmı  olması, sosyo-ekonomik yapıda geli imin sa lanabilmesi için ülkesel ve 

uluslararası ölçekte planlama bölgesinin yer aldı ı noktaya ait potansiyellerin harekete 

geçirilmesi çözümünü gerektirmektedir. 

Bu sebepler ile planlama çalı malarının, çevresel de erleri ölçen bir sistem üzerine 

kurulması, sosyo-ekonomik yapının mutlak suretle geli tirilmesi ve bunun için yerel 

potansiyelin harekete geçirilmesi bu planın en geni  kapsamlı hedefidir. 

33..22..33.. GGEELL MMEE SSEENNAARRYYOOSSUUNNUUNN KKEENNTTSSEELL BBOOYYUUTTUU

33..22..33..11..KKeennttsseell TTeessppiittlleerr

Plan için öngörülen geli me senaryosunun etki edece i bazı kavramlara (kentsel alan, 

kentsel ya am, kentsel geli im, kentle me, kentsel merkezler) ait genel tespitler a a ıda 

açıklanmı tır.  

Planlama Bölgesi için kentsel alan kavramı genel olarak, kırdan kent alanlarına 

göçlerle birlikte özellikle genç nüfusun yo un oldu u, ekonomik-sosyal altyapı kanallarını 

kent nüfusu ve göçle gelen nüfus için optimal düzeyde sa layamamı , bu nüfus de i imlerini 

amorti edecek ekonomi çe itlenmesine sahip olmayan, fiziksel çevre olarak kentten uzak ama 

içerik anlamında kent olma potansiyeline sahip alanlar olarak nitelendirilebilir. 

Ekonomik ko ullar sebebiyle topraktan fiilen ve hukuken kopan nüfusun kentlere göç 

etmesiyle, kentlerde yo unla ma meydana gelmektedir. Kırsal alanda kendi içinde görece 



düzenli, sakin ve mütevazı bir ya am süren nüfusun kentlere düzensiz ve yo un göçleri, 

kentlerin a ırı ve dengesiz büyümesine yol açmaktadır. Kentlerin kırsal göçlere hazırlıksız 

yakalanmaları, kentlerin kırsal alan için kullanabilecek kaynakları da hızla tüketerek, kırsal 

alan aleyhine çarpık ve düzensiz olarak büyümesine neden olmaktadır. Bu büyüme kırsal ve 

kentsel mirasın korunmasında da sorunlar yaratmaktadır. 

Planlama bölgesinde, hemen tüm bölgelerde kırsal ve kentsel yapılar sa lık ve fen 

artları ile sa lam zemin gözetilmeden yapılmaktadır. Ta ıma kapasitesi dü ük, ta kın, çı  ve 

heyelan tehlikesi olan zeminler de hatta fay hatları üzerinde yapıla malar hiçbir fen ve sa lık 

artları gözetilmeden in a edilmektedir. Ayrıca bu yapıla malarda geleneksel mimari teknikler 

ve kullanılan malzemede terk edilmi  durumdadır. Geleneksel yapıla manın do al malzemesi 

olan ve iklim yapısına uygun malzemeler, yerini betonarmeye bırakmı tır. 

Kırsal alandan kentlere olan hareketlili in kontrolsüz ve düzensiz olması, bu 

hareketlili in bir “erozyon” niteli i kazanmasına neden olmaktadır. Bu erozyonun kırsal 

alandaki yansıması, ya am artları a ırla an, geçim sıkıntısı çeken köylünün kentlere göç 

etmesidir. Göç eden kitlenin ço unlukla “atılgan, genç, becerikli ve giri imci” insanlardan 

olu ması, kırsal yerle melerin yetenekli ve nitelikli insan kayna ını büyük ölçüde 

kaybetmesine yol açmakta iken, göç eden kitlelere beklenen imkanları sa layamayan kentler 

ise hızlı, plansız ve çevreye duyarsız olu umlar ile gereksiz ölçüde fiziki bozulmaya 

u ramaktadırlar. 

Planlama bölgesi merkez ilçe ve bazı belediyeler dı ında küçük belediyeleri 

içermektedir. Bu küçük belediyeler önderlik, sorunlar, ihtiyaçlar, mahalli kaynaklar, halk-

belediye ili kileri, toplumsal özellikler, ölçek ve geçim kaynakları açısından büyük 

belediyelerden önemli farklılıklar göstermektedirler. Bu belediyelerin çok yönlü hizmetleri 

yerine getirebilmesi için gerekli ihtisası yapmı  çe itli uzman personele ihtiyaçları vardır. 

Küçük bir belediyenin bu uzman personeli bulması, istihdam etmesi, istihdam etse bile 

bunları ekonomik ve verimli bir ekilde çalı tırması genellikle mümkün de ildir. Küçük 

belediyeler, nüfus azlı ından kaynaklanan bu sorunların yanında, görev payla ımındaki 

tutarsızlıklar, iç örgütlenme aksaklıkları ve e itim noksanlı ı gibi sorunlardan da 

muzdariptiler. 

Bu belediyelerin kentsel mekanı, içerisinde barındırdı ı sosyal yapı ve bu yapının 

mekansal ihtiyaçlarını organize etme anlamında düzenleme eksiklikleri ya arken, alt ölçek 

plan yapım yetkilerini uygulamada çe itli durumlardan ötürü verimli ve bilimsel biçimde 



kullanamamaktadırlar. Kentsel mekan ihtiyaçları genel anlamda çok dinamik olmayan, dı

etkenlere ba ımlı olmayan, ihtiyaçları önceden kestirilebilir bu tip yerle imlerde fiziksel 

mekanın düzenlenmesinin aslen tam manası ile verimli yapılabilmesi gerekirken, imar 

planlarının bu verimli yapıya ula amadı ı görülmektedir. 

33..22..33..22..KKeennttlleerriinn GGeellii mmee SSeennaarryyoossuunnddaakkii YYeerrii

Planlama Bölgesi’ne ili kin geli me senaryosu olu turulur iken, yukarıda da yer aldı ı 

üzere saha tespitleri oldukça önem kazanmaktadır. Çünkü planlama bölgesi kentleri yerinde 

gözlem ile anla ılabilecek bir mekansal psikolojiye sahiptirler. 

Önceki ba lıklar altında açıklandı ı üzere kalkınma organizasyonunda kırsal boyutun 

tek ba ına ele alınamayaca ı, her anlamda ba lı oldukları kentler ile birlikte de erlendirilmesi 

gereklili i ortadadır. Çünkü plana ili kin kalkınma modelini sadece bir strateji olarak 

dü ünmek, yerle im birimlerinin ili kilerini, ba ımlılıklarını ve birbirlerine etkilerini göz ardı 

etmek olacaktır. Kır ve kent etkile imini ilk planda ele alan sürdürülebilir fiziki planlama 

hangi uçtan ba larsa ba lasın kent ve kır alanlarını ana yerle me ve kullanma sorunları ile bir 

bütün olarak kapsar, etkile imde denge sa lar. 

Kırsal kalkınma stratejisi kapsamında kırsal toplum, e itim, üretim, bilinçlenme yolu 

ile özellikle tarım ve hayvancılıkta beklenen geli me düzeyine kavu abilecek iken, üretici 

haklarının korunması, üretimde standardizasyonun sa lanması, üreticiye pazar olanakları 

sunmak adına, devlet kanalları ile çalı malar yapacak örgütlenmeler, birlikler, kooperatifler 

varlıklarını kentsel alanda hissettireceklerdir. 

Kırsal kalkınma gibi zor ve karma ık bir uygulama biçimini gerçekçi kılabilmek adına, 

planlama bölgesi kentlerinin kırsal imajlarını terk ederek, çe itli devlet kanalları ile kentsel 

alan tanımına uygun olarak kırsal kalkınmaya destek vermeleri zorunludur.  

Kentlerdeki kırsal imajın özellikle arazi kullanım kararlarının yeniden ele alınması ile 

de i tirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir bütüncül planlama ile kentlerin mücavir alanları 

içerisindeki tarım topraklarını korumanın esas alınması tartı ma götürmez bir kabul iken, 

kentsel alan içerisinde ihtisasla madan uzak, rastgele, sa lıksız ve tahripkar tarım ve 

hayvancılık faaliyetlerin yürütülmesi tüm planlama anlayı larına aykırı bir durumdur.  



Dolayısı ile planlama bölgesi kentlerinde, kentsel alanda yürütülen bu tip faaliyetler 

yukarıda bahsedildi i gibi kırsal kalkınmaya destek verebilme ve kentle me olgusunu hayata 

geçirebilmek adına, imar planlarında ayrılan organize alanlarda sürdürülmelidir. 

Ekonomik ve sosyal anlamda bütünle menin sa lanaca ı kent ve kırsal alanlar 

arasında mekansal düzenlemelerde pozitif ayrımlar olu turulmalıdır. Aksi taktirde geli me 

potansiyellerini harekete geçirmek çokta gerçekçi olmayacaktır. 

Fiziksel mekanın do ru planlanması, bölgede yo un olarak sürdürülen özellikle tarım 

ve hayvancılık ile bunlara ba lı sanayilerin tahripkar etkisini ortadan kaldırabilecek, savruk 

kentle me, sanayile menin geri dönülmez tahribatı, atık kirlili i vs. büyük ölçüde 

önlenecektir. Tarım alanları, ormanlar, kır a ırlıklı eko sistemler korundu u gibi, geri 

dönü ümlü ekonomik kullanımlar kırda ve kentte sürdürülebilir ekonomik kazanımları 

sa layacaktır. 

Geli me senaryosunun kırsal kalkınma dı ındaki di er ana ba lı ı olan, kalkınmada 

sürdürülebilirlik ve yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi kapsamında ise, yukarıda 

bahsedilen kentle me ve kırdan belirli konularda ayrılmanın sa lanması, kentlile me 

olgusunun hayata geçirilmesi, tarım ve hayvancılı a ba lı faaliyetlerin dı ında yerel 

potansiyellerin geli mesi ile desteklenecektir. 

Bu potansiyellerin de erlendirilmesi bazı üst ölçek yakla ım ve politikalar ile uzun 

vadede sa lanabilecek ise de, planlama çalı malarında planlama bölgesi kentlerinin geli imi 

için dikkate alınması gereken hususlardır. 

Planlama bölgesi illerinin ülkenin önemli kent merkezlerine uzak konumu, kentsel 

ili kilerin özellikle ekonomi anlamında payla ılmasında bir dezavantaj olarak görünse de, 

uluslar arası ba lantıların sa lanması noktasında bölgenin geçi  alanı olması ve kom u 

ülkelere yakınlı ı bu dezavantajın uzun vadede giderilebilece i konusunda da ümit vaat 

etmektedir.  

Buna göre planlama alanı bütününde uluslar arası yol (E yolu) ba lantıları, havaalanı 

projeleri, demiryolu projeleri ve sınır kapılarının varlı ının kombinasyonundan ortaya çıkması 

muhtemel eri im, ta ımacılık gibi potansiyellerin, planlama alanında yer alan yerle imlerin 

karakteristikleri ile bir arada de erlendirilmesi ile bazı kentsel merkezler, güçlü ula ım 

ba lantıları ve sanayi potansiyellerinin geli mesi ile ön plana çıkabilecektir. 



Söz konusu kent merkezlerin bu anlamda hizmet verebilecek kapasiteye bugün itibari 

ile sahip olmaları (sanayisinde geli me ya da potansiyelinin olması, ula ım ba lantısının 

uluslararası yollar üzerinde ve/ve ya mevcut/proje demiryolu ba lantısının olması, faal sınır 

kapılarının olması), planlama bölgesinin bu anlamda ulusal ve uluslar arası düzeyde ili kileri 

ile ba lantılı olarak geli me potansiyeline sahip oldu u da dikkate alınmalıdır. 

Tüm anlatılanlar kapsamında, Plana ili kin geli me senaryosunda kentler; süregelen 

tarım ve hayvancılık odaklı geli iminin kentle me olgusu altında, kentsel mekana uygun 

standartlarda artarak sürdürüldü ü, tarım dı ı üretim denetim ve da ıtım i levlerinin yer aldı ı, 

teknolojik geli me derecelerine göre belirli bir büyüklük, heterojenlik ve bütünle me düzeyine 

varmı , sosyal ve ekonomik düzeydeki iyile menin fiziksel mekana da yansıtıldı ı, toplumsal 

farklıla ma,uzmanla ma ve hareketlili in yaygın oldu u; uzun vadede özellikle önemli ula ım 

ba lantıları ve sınır kapıları ile ülkenin batısı ile do usundaki sınır ülkeler arasında stratejik 

konumu gere i  bölgesel kalkınmasına katkı sa layacak olası geli meler için gerekli 

dinamiklere sahip yerle im alanı olarak tanımlanmı  iken, plan kararları bu tanıma uygun 

ekilde olu turulmu tur. 

44..PPLLAANNLLAAMMAA VV ZZYYOONNUU

44..11..NNÜÜFFUUSS KKAABBUULLLLEERR VVEE SSEEKKTTÖÖRREELL GGEELL MMEE

44..11..11..NNÜÜFFUUSS PPRROOJJEEKKSS YYOONNLLAARRII

Bölgenin nüfusu 1965 yılından 1985 yılına dek ya adı ı artı tan sonra dura anla mı

ve 1985 yılından itibaren dalgalanmalar göstermekle beraber geçen 25 yılda bölgenin nüfusu 

artmamı tır. Öyle ki, bölgenin 2010 yılı nüfusu 1985 yılı nüfusundan azdır. Bölge nüfusunun 

ülke nüfusu içindeki payı da sürekli azalmaktadır.

TTaabblloo::11 PPllaannllaammaa BBööllggeessii NNüüffuuss DDee ii iimmii vvee NNüüffuussuunn ÜÜllkkeeddeekkii PPaayyıı 11996655--22001100

KKaayynnaakk TTUU KK,, NNüüffuuss ssttaattiissttiikklleerrii vvee PPrroojjeekkssiiyyoonnllaarr,, 22001100



Bölgede 2000 yılında -59.431 olan net göç 2009 yılında -23.195’e gerilemesine 

ra men, 2009 yılı net göç hızı sıralamasında TRA2 binde -20,2’lik oranıyla Düzey 2 bölgeleri 

arasında önemli bir fark ile son sırada yer almaktadır. A rı, Kars ve Ardahan’da net göç 

yava lamı  olmakla birlikte üç il 2009 yılında 45.000’den fazla göç vermi tir . Planlama 

Bölgesi’nin verdi i net göç, azalma e iliminde olmasına ra men, do al nüfus artı ından 

fazladır.

TTaabblloo 22:: PPllaannllaammaa BBööllggeessii lllleerriinniinn aallddıı ıı ggööçç,, vveerrddii ii ggööçç,, nneett ggööçç vvee nneett ggööçç hhıızzıı,, 22000000--22000099

KKaayynnaakk:: TTÜÜ KK,, GGööçç ssttaattiissttiikklleerrii..

Yukarıdaki veriler göz önünde bulunduruldu unda Planlama Bölgesi’nin do al nüfus 

artı  hızı kullanılarak önümüzdeki 30 yıl boyunca nüfusunun çok artmayaca ı,özellikle 

Ardahan ve Kars ilinde nüfus kaybedece i projeksiyon sonuçlarında da görülmü tür. Ancak 

bölgenin potansiyel geli im kaynakları, bu kaynaklara yönelik proje ve yatırım kararları göz 

önüne alınarak, bölgede hizmet, tarım ve sanayi sektörlerinin geli tirilerek istihdamın 

artırılması, teknik ve sosyal yapının geli tirilmesi ile verilen göçün durdurulması ve dı arıdan 

göç alarak geli mesi dü ünüldü ünde Kabul Nüfusun artı  gösterece i sonucuna varılmı tır. 

TTaabblloo 33:: PPllaannllaammaa BBööllggeessii lllleerrii NNüüffuuss PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

2010 YILI NÜFUSLARI 2040 KABUL NÜFUS
EH R 

NÜFUSU 
KÖY 

NÜFUSU 
TOPLAM 

NÜFUS 
EH R 

NÜFUSU 
KÖY 

NÜFUSU 
TOPLAM 

NÜFUS 
ARDAHAN 36,615 68,839 105,454 80,200 76,400 156,600 

KARS 127,947 173,819 301,766 208,100 205,800 413,900 
I DIR 111,231 73,187 184,418 200,000 79,000 279,000 
A RI 284,307 257,715 542,022 414,000 253,600 667,600 

TOPLAM 560,100 573,560 1,133,660 902,300 614,800 1,517,100

KKaayynnaakk :: KKeenntt YYaappıı PPllaannllaammaa LLttdd.. ttii.. bbüünnyyeessiinnddee hhaazzıırrllaannmmıı ttıırr..

-Planlama Bölgesi 2040 Yılı kabul Nüfusu Sonuçlarına göre, 2010 yılında 560.100 ki i ile % 49,4 olan 
kentle me oranı, 902.300 ki i ile % 59,5’e çıkarılmı tır. Toplam Nüfus 1,133,660 ki iden 1,517,100 ki iye 
çıkarak yıllık % 1,09’luk bir artı  göstermi tir. 



44..11..22..SSEEKKTTÖÖRREELL PPRROOJJEEKKSS YYOONNLLAARR

Planlama bölgesindeki illerin sektörel projeksiyonları hazırlanırken öncelikle TUIK in 

1990-2000 yılları Genel Sayım Sonuçlarına göre belirlenen iktisadi faaliyet kollarının (tarım-

sanayi-hizmet-di er) il ve ilçelere göre da ılımları incelenmi tir.  

Planlama bölgesi il ve ilçelerinde  1990 ve 2000 yıllarında ana sektörlerde çalı an  

kadın, erkek ve toplam nüfusları ve oranları çıkarılmı  ve 2040 yılı sektörel da ılım 

oranlarının bulunması için “Demografik Yapı” ba lı ı altında hazırlanan Nüfus 

Projeksiyonları ile ba lantılı olarak 3 farklı yöntem kullanılmı tır  (Lineer, Üstel ve ller 

Bankası Yöntemi). Nüfus projeksiyonları sonuçlarında kabul edilen 2040 yılı nüfusuna göre 

ve aynı zamanda 3 farklı yöntemle çıkan oranlar göz önünde bulundurularak 2040 yılı için 

kabul sektörel da ılım oranları belirlenmi tir. Buna göre 2000 yılında Planlama Bölgesi 

genelinde  tüm sektörlerde çalı an sayısı 459.280 ki iyken, 2040 yılında bu sayı yakla ık 

787.400 ki iye çıkacaktır.

TTaabblloo 44:: PPllaannllaammaa BBööllggeessii 22004400 YYııllıı ggüüccüü PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

KKaayynnaakk:: TTUUIIKK,, 22000000 GGeenneell SSaayyıımm SSoonnuuççllaarrıı



55.. GGEENNEELL AARRAAZZ KKUULLLLAANNIIMM KKAARRAARRLLAARRII

Planlama Bölgesi bütünü temel arazi kullanım büyüklükleri a a ıdaki tabloda verilmi tir. 



55..11.. AARRAAZZ KKUULLLLAANNIIMMII

55..11..11..ÖÖZZEELL KKAANNUUNNLLAARRAA TTAABB AALLAANNLLAARR

55..11..11..11..TTuurriizzmm MMeerrkkeezzii

Kültür ve Turizm Bakanlı ı tarafından “Turizm Merkezi” olarak belirlenmi  olan 

alanlarda, ilgili mevzuat gere i Kültür ve Turizm Bakanlı ı tarafından hazırlanmı  ve 

onaylanmı  olan planlar kabul edilerek plana aktarılmı tır. Bu alanlarda uygulama, alt ölçekte 

hazırlanarak ilgili kurumlar tarafından onaylanacak plan kararları do rultusunda 

gerçekle tirilecektir. 

Kars Sarıkamı  Kı  Sporları Turizm Merkezi (Kars Sarıkamı  Süphan Cıbıltepe 

Balıkda  Çamurluda  Turizm Merkezi adı 23/06/2010 tarih ve 2010/647 karar sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile de i tirilmi tir.), Diyadin Termal Turizm Merkezi ve Ardahan Yalnızçam 

U urluda  Kı  Sporları Turizm Merkezi Planlama Bölgesi’nde yer alan Turizm 

Merkezleri’dir.  

55..11..11..22..MMiillllii PPaarrkk

Planlama Bölgesi içinde bulunan iki Milli Park bulunmaktadır. Bunlar;A rı Da ı Milli 

Parkı ve Allahuekber Da ları Milli Parkı’dır.

A rı Da ı Milli Parkı olarak ilan edilen alan, flora ve fauna zenginli i, ilginç peyzaj 

özellikleri, jeolojik-jeomorfolojik olu umları, sulak alanları, rekreasyonel potansiyeli gibi 

ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak de erlerine sahip, korumaya de er bir alan olması 

nedeniyle 01.11.2004 tarih ve 2004/ 8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “A rı Da ı Milli 

Parkı” olarak ilan edilmi tir. 

A rı Da ı Milli Parkı üç bölümden olu maktadır. Bunlar; Büyük A rı Da ı ve Küçük 

A rı Da ı’nın bulundu u alan ile Meteor Çukuru ve Nuh’un Gemisinin bulundu u alanlardır. 

A rı Da ı’nın etekleri rekreatif kullanımlar açısından oldukça elveri lidir. Büyük A rı 

ve Küçük A rı Da ı’nın kuzey yamacında yer alan devlet ormanını takiben Bilican Mahallesi 

yakınındaki Sa ım Yurdu Ma arası mevkiinde günübirlik kullanımlar için oldukça elveri li 

bir alan bulunmaktadır. Ula ım imkânlarının elveri siz olmasına ra men üstün peyzaj 

özellikleri ve manzara güzelliklerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası bir üne sahip A rı Da ı 

ve çevresi do aseverler ve da cılar için vazgeçilmez bir tutkudur. 



Do u Anadolu Bölgesinde, Kars ve Erzurum illeri sınırları içerisinde yer alan 

Sarıkamı  Ormanları ile Allahuekber Da larını kapsayan 22.980 ha. büyüklü ündeki alan 

19.11.2004 tarih ve 25618 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Sarıkamı -Allahuekber 

Da ları Milli Parkı olarak ilan edilmi tir. 

Milli Park alanının iki kaynak de eri bulunmaktadır. Bunlardan ilki; sarıçam a aç 

türünün ülkemizde en yüksek rakımda yayılı  göstererek saf sarıçam me cereleri 

olu turmasıdır. Milli Park’ın ikinci ve en önemli kaynak de eri ise Allahuekber Da larında 

1914 – 1915 yıllarında “Sarıkamı  Harekâtı” olarak bilinen harekâtın gerçekle ti i alanları 

olu turmasıdır. 

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve 

nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekle tirmek üzere, 

kurulu , geli tirme ve i letilmelerini kapsayan geli me planları hazırlanmasını öngörmektedir. 

Bu hükme göre Kars ve Erzurum lleri sınırları içerisinde yer alan toplam 22.980 ha. 

büyüklü ündeki Sarıkamı -Allahuekber Da ları Milli Parkı’nın sahip oldu u biyolojik 

çe itlili in ve di er kaynak de erlerinin uzun dönemde korunması, alandaki do al 

kaynakların koruma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilirli ini sa lamak için gereken 

kararları ortaya koymak amacıyla Uzun Devreli Geli me Planı yapım çalı maları 04.11.2009 

tarihinde Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ünce ba latılmı tır.  

55..11..11..33..TTaabbiiaatt PPaarrkkıı

Planlama Bölgesi’nde 2011 yılında ilan edilen Ardahan Tabiat Parkı Ardahan Merkez 

yerle iminin do usunda, Putka Gölü ve sulak alanının güneyinde yer almaktadır. Bahsedilen 

tabiat parçası orman bitki örtüsü ve manzarası ile ön plana çıkmaktadır. 

55..11..22..YYEERRLLEE MM AALLAANNLLAARRII

55..11..22..11..KKeennttsseell YYeerrllee mmee AAllaannıı

Planlama Bölgesi içinde Kentsel Yerle me Alanları iki farklı tanımlamayla yer 

almı tır. Mevcut durumda planlı ya da plansız olarak var olan yerle ik alanlar güncel uydu 

görüntüleri kullanılarak, ölçe in gerektirdi i detayda yerle ik alan olarak tanımlanmı  ve 

Kentsel Yerle ik Alanlar olarak planda yer almı tır. Kentsel yerle melere ili kin planlarda yer 

alan bir di er tanımlama ise Kentsel Geli me Alanlarıdır.  



Kentsel yerle ik alanlar, Planlama Bölgesi’ni olu turan illerin sınırları içinde var 

olan yerle melerden belediye statüsüne sahip olan belde, ilçe ve il merkezleridir. Kentsel 

yerle ik alanlar, güncel uydu görüntüleri kullanılarak uzaktan algılama yöntemi ile 

belirlenmi tir. Kentsel yerle ik alanlarının, onaylı imar planı bulunan bölümlerinin nazım ve 

uygulama imar planı kararlarına uygun olarak geli mesi önerilirken, onaylı imar planlarına 

aykırı olarak geli mi  alanların ise mevcut planlarda verilmi  olan 2040 yılı nüfusuna uygun 

olarak yenilenmesi, yapıla ması önerilmi tir.  

Kentsel geli me alanları, plan kararları a amasında hesaplamalar do rultusunda 

tasarlanarak olu turulmu  olan alanlardır. Kentsel geli me alanlarına ili kin genel yakla ım, 

mevcut imar planı bulunan alanların öncelikli olarak korunmasıdır.Yapılan hesaplamalar 

do rultusunda, planlı geli me alanları hedef yıl için yeterli olmayan yerle melerde, 

gereksinim duyulan ilave alanlar nüfus hesaplamaları do rultusunda düzenlenmi tir. Bunun 

yanı sıra, onaylı planları gereksinim duyulan alanın oldukça üzerinde olan planlı geli me alanı 

kararları gözden geçirilmi  ve di er verilerle kar ıla tırılarak de erlendirilmi tir. Bu 

kapsamda; Çevre Düzeni Planı kararlarına göre korunması gereken alanlar üzerinde (orman, 

tarım, sazlık-bataklık vb.) geli tirilmi  olan ve henüz yapıla masını tamamlamamı , 

gereksinim fazlası oldu u belirlenen planlarda küçültmeye gidilmi tir. 

Dü ük Yo unluklu Kentsel Geli me Alanı, Planlama Bölgesi içerisinde Kars 

Belediyesi onanlı imar planında belirlenmi  Ba -Bahçe nizamı geli me alanını da içerisine 

alan, alt ölçek planlama çalı malarında do al yapının dikkate alınarak, dü ük yo unluklu 

geli menin planlanaca ı alanlardır. 

Planlama Bölgesinde Belediye Statüsüne sahip olup imar planı bulunmayan 

Yayladüzü Beldesinin kentsel yerle ik alanı uydu görüntüsü üzerinden belirlenmi  olup, nüfus 

ve i gücü projeksiyonları akabinde öngörülen 2040 yılı nüfusu için bu alanın yeterlili i 

sınanmı  ve gerekli büyüklükte kentsel geli me alanı belirlenmi tir. Bu beldenin en kısa 

dönemde bu Plan öngörülerine uygun olarak imar planını yapması/yaptırması esastır. 

Ardahan-Kars-I dır-A rı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda 

yer alan geli me kararları ilerleyen konu ba lıklarında illere ve kentsel yerle melere göre 

açıklanacaktır. 



55..11..22..22..KKıırrssaall YYeerrllee mmee AAllaannıı

Planlama Bölgesi içinde yer alan köy statüsünü koruyan yerle meler ile bu 

yerle melere ba lı mahalle ve mezralar kırsal yerle meler olarak tanımlanmı  ve bu 

yerle meler, plan üzerinde “Kırsal Yerle me Alanı” olarak gösterilmi tir. Genel yakla ım 

olarak tüm kırsal yerle melerin, sahip oldukları özgün dokuları korunarak geli mesini 

sa layacak alt ölçekli planlarının hazırlanması esas kabul edilmi tir. 

5.1.2.2.1.Barajaltı Kırsal Yerle im 

Bu planda projesi kesinle mi  barajların altında kalan köyler planda belirlenerek 

“Baraj Altı Kırsal Yerle im” olarak adlandırılmı lardır. Bunlar; 

Yazıcı Barajı altında kalan; Ba çavu  Köyü,  

Bayburt Barajı altında kalan; Ortakale Köyü ve Sö ütlü Köyü*                                             

(*Sö ütlü Köyü yeni yerle im alanı belirlenmi  oldu undan, eski yerle im kaldırılmı  ve 

kırsal yerle me alanına yeni yerle im alanı eklenmi tir.) 

Kars Barajı altında kalan; Bo azköy ve Çamçavu  Köyleri 

Ünlendi Barajı; Ünlendi Köyü ve Kayaören Köyleri’dir. 

55..11..22..33..MMeerrkkeezzii YYeerrllee iimm YYeerrlleerrii

Merkezi Yerle im Yerleri: Planlama bölgesi kırsal nüfus toplamı, kentsel nüfus 

toplamına neredeyse denktir. Önceki bölümlerde geli me senaryosunda ayrıntılı olarak ele 

alınan kırsal alanın önemi ve yeri bu anlamda, bölgenin ekonomik varlı ını sürdürmesinde 

öne çıkmaktadır.  

Plan öngörüsü olarak benimsenen kırsal alanın kentlere alternatif partner olması, 

25.04.1997 tarih ve 22970 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Merkezi Yerle im 

Yerleri” bu noktada plan öngörüsünü destekler niteliktedir. Bakanlar Kurulu Kararı’na göre 

merkezi yerle im yerleri “ kırsal alana yönelik hizmetlerin, icracı kurulu larca belli öncelikli 

yerle im merkezleri aracılı ı ile çevre yerle im yerlerine zamanında ve eksiksiz olarak 

ula tırılmasında birli in sa lanması amacıyla” tespit edilen yerle imlerdir.  



Buna göre Planlama Bölgesi llerinde Yer Alan Merkezi Yerle im Yerleri a a ıdaki 

gibidir. 

Ardahan li

Merkez lçe: Yalnızçam, Tunçoluk, Çamlıçatak, Sulakyurt, Edegül, Tepeler Köyleri  
Çıldır: Do ruyol, Kurtkale, Gülyüzü, Eski Beyrehatun Köyleri 
Damal: Burmadere, Yukarı Günde , Obrucak Köyleri 
Göle: Kayaaltı, Yi itkona ı, U urta ı, Çayırba ı, Yanatlı, A ılyolu, Mollahasan,  
Koyunlu, Yeni Demirkapı, Esenbo az Köyleri 
Hanak: Çiçeklida , Arıkonak, Koyunpınarı Köyleri 
Posof: A ıkzülali, Günlüce, Yeniköy, Gönülaçan Köyleri 

Kars li

Merkez lçe: Subatan, Ba gedikler, Karaçoban, Bozkale, Ça layan, Akbaba, 
Kocabahçe, Azat Köyleri 
Akyaka: ahnalar, Cebeci, Kalkankale Köyleri 
Arpaçay: Büyükçatma, Karde tepe Köyleri 
Digor: Bacalı, Ba köy Köyleri 
Ka ızman: Akçay, Çayarası, Çengilli, Kötek, Paslı Köyleri 
Sarıkamı : Ba köy, Belencik, Karakurt, Karaurgan, Kazıkkaya, Yayıklı, Yeniköy 
Köyleri 
Selim: Akçakale, Bölükba , Baykara, Yalnızçam, Gelinalan Köyleri 
Susuz: Büyükçatak Köyü 

I dır li

Merkez lçe: Karaçomak, Suveren, Yaycı, Yüzba ılar Köyleri 
Aralık: Hasanhan Köyü 
Karakoyunlu: Kaçardo an alı Köyü 
Tuzluca: Gaziler, Üçkaya, Unbulak, Nahırkıran, Güllüce Köyleri  

A rı li

Merkez lçe: Anakaya, Cumaçay, Eskiharman, Ta tekne, Murat, Murathan, Tezeren 
Yazılı Köyleri  
Diyadin: Ulukent, Davut, Günbuldu, Karapazar, Boyalan, Tazekent, Satıcılar Köyleri 
Do ubeyazıt: Suluçam, Çetenli, Karabulak, Gürbulak, Telçeker Köyleri 
Ele kirt: Güvence, Toprakkale, A a ıkopuz Köyleri 
Hamur: Kaçmaz, Yukarı Gözlüce, Gültepe, Karakazan, Tükenmez Köyleri 
Patnos: Özdemir, Yukarı Göçmez, Do ansu, Akdilek, Ürküt, Koçaklar, Dizginkale, 
Ortadamla Köyleri 
Ta lıçay: Yukarı Düzmeydan, Kumluca, Yukarı Toklu, Çökelge, Yukarı Esen Köyleri 
Tutak: O laksuyu, Dorukdibi, Karacan, Atabindi, Akyele Köyleri 



55..11..33..ÇÇAALLII MMAA AALLAANNLLAARRII

55..11..33..11..BBüüyyüükk AAllaann KKuullllaannıımmıı GGeerreekkttiirreenn KKaammuu KKuurruulluu AAllaannıı

Kent bütününe veya bölgeye hizmet eden ve içerisinde kamu kurulu ları ile kamu 

hizmeti amaçlı yapıların yer aldı ı alanlar olan, onaylı imar planında bu yönde kullanım 

kararı getirilmi  ve/ve ya bu Plan kararlarında önerilmi - mevcut üzerinden alanı büyütülmü

Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurulu  Alanı bulunan ilçeler a a ıda sıralanmı tır. 

Ardahan li’nde; Merkez lçe, 

Kars li’nde; Merkez lçe ve Sarıkamı , 

I dır li’nde; Merkez lçe ve Aralık, 

A rı li’nde; Ele kirt. 

55..11..33..22..KKoonnuutt DDıı ıı KKeennttsseell ÇÇaallıı mmaa AAllaannıı

Genel olarak yerle ik alanların dı  çeperlerinde konumlanan ve içerisinde ilgili 

hükümlerde belirlenen ve çevre sa lı ı açısından tehlike yaratmayan faaliyetleri barındıran 

alanlardır. A a ıda bu planda önerilen ve onaylı planında bu yönde kullanım kararı getirilmi

Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı bulunan ilçe ve beldeler sıralanmı tır. 

Ardahan li’nde; Hanak, Çıldır, Göle ve Merkez lçe, 

Kars li’nde; Sarıkamı , Digor, Da pınar, Arpaçay, Selim, Akyaka ve Merkez lçe, 

I dır li’nde; Tuzluca, Ta burun, Aralık, Karakoyunlu ve Merkez lçe, 

A rı li’nde; Ele kirt, Patnos, Dedeli, Tahir, Tutak, Ta lıçay, Do ubeyazıt ve Merkez 
lçe. 

55..11..33..33..KKüüççüükk SSaannaayyii SSiitteessii

Ardahan,Kars,I dır,A rı Merkez, Akyaka, Sarıkamı , Ele kirt, Patnos ve Do ubeyazıt 

lçelerinde onanlı imar planlarında belirlenmi  Küçük Sanayi Siteleri planda gösterilmi  iken, 

yerle ik alan içinde yer alan ve tekil olarak yapılmı  mevzii imar planlarıyla yapıla mı  olan 

küçük sanayi tesisi alanları plan ölçe i gere ince gösterilmemi  ve kentsel yerle ik ve kentsel 

geli me alanları içerisinde de erlendirilmi tir.  

55..11..33..44..SSaannaayyii AAllaannıı

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içinde sanayi kullanımları genel olarak 

ayrı tırılarak gösterilmi se de, kentsel yerle ik alanlar ve geli me alanları içinde kalan, onaylı 



imar planlarına sahip, endüstriyel kirlilik sorunu yaratmayan alanlarda sanayi 

yapıla malarının planlarına uygun olarak sürmesi de kararla tırılmı tır. 

Mevcut sanayilerin kirlili in önlenmesi amacıyla çevresel yatırım yapmaları 

önerilmi tir. Bu ilke do rultusunda, sanayi tesislerinin tekil yapıla maları yerine, altyapı ve 

arıtma olanakları yaratılmı  alanlarda, ihtisasla mı  biçimde toplu biçimde yapıla malarının 

sa lanmasına yönelik düzenlemelere gidilmi tir.  

Planlama Bölgesi içerisinde Ardahan, Kars, A rı Merkez lçeler ve Do ubeyazıt’ta 

onanlı planlarında belirlenmi  sanayi alanları, ölçek ve plan öngörüleri gere i bu Planda 

gösterilmi , bunun dı ında I dır Tuzluca, Kars ve Do ubeyazıt ve Aralık’ta plan öngörüleri 

kapsamında sanayi alanları önerilmi tir. 

Ardahan Merkez’de gösterilen sanayi alanı, onaylı imar planında belirlenmi  AR-ET 

Et Entegre Tesisi Alanı’dır. Bunun dı ında yeni sanayi alanı önerilmemi tir. 

Kars Merkez’de üç ayrı alanda sanayi alanı gösterilmi tir. Bunlar; onaylı imar 

planında belirlenmi  Kars eker Fabrikası, Çimento Fabrikası iken, öneri olarak Kars OSBye 

yakın konumda bulunan üniversite alanından ayrılan alan bu Plan’da Sanayi Alanı olarak 

önerilmi tir. 

A rı Merkez’de iki ayrı alanda sanayi alanı gösterilmi tir. Bunlar; onaylı imar 

planında belirlenmi  Et ve Balık Kurumu’nun bulundu u sanayi alanı ve eker Fabrikasıdır. 

Do ubeyazıt ‘ta iki ayrı alanda sanayi alanı gösterilmi tir. Bunlar;onaylı imar planında 

belirlenmi  sanayi alanı ile bu Plan ile kentin do usunda önerilmi  sanayi alanıdır. 

I dır Aralık’ta, ilçenin stratejik konumu ve geli me potansiyelleri de dikkate alınarak 

sanayi Dilucu karayolu üzerinde sanayi alanı önerilmi tir. Tuzluca’da ise onaylı imar planında 

belirlenmi  tuz çıkarım ve i leme sanayi salanı korunmu tur. 

55..11..33..55..OOrrggaanniizzee SSaannaayyii BBööllggeessii

Planlama Bölgesi içinde yer alan, yapıla mı  olsun ya da olmasın, yer seçimi yapılmı

ve kurulu u gerçekle mi  tüm organize sanayi bölgelerine planda yer verilmi tir. Bu alanlarda 

arazi kullanım kararları, organize sanayi bölgesi kararı dikkate alınarak geli tirilmi tir. Yeni 

sanayi taleplerinin en yakın organize sanayi bölgesi içine yönlendirilmesi esastır. 



Buna göre, Kars OSB ve Kars OSB Tevsii Alanı, A rı OSB, Ardahan OSB, I dır OSB 

bölgedeki yer seçimi kesinle mi , in aat halinde ve mevcut Organize Sanayi Bölgeleridir.  

Kars Besi OSB henüz yer seçimi kesinle medi inden bu Planda gösterilmemi tir.

55..11..33..66..OOrrggaanniizzee TTaarrıımm//HHaayyvvaannccııllııkk AAllaannıı

Planlama Bölgesi içinde var olan verimli tarımsal havzalarda yeti tirilen tarımsal 

ürünleri i leyerek de erlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her 

türlü tarım i letmeleri ile ürün toplama, depolama, saklama alanları için düzenlemelerin 

yapıldı ı; tarımsal alanlarda giderek yaygınla an hayvancılık ve besicilik tesislerinin organize 

hale getirilmesi için besicilik, sütçülük, yem üretimi ve ürün i leme tesislerinin gere ince 

toplu olarak yer alabilece i alanlardır. Bu alanlarda kırsal kalkınmayı amaçlayan 

ihtisasla manın sa lanaca ı öngörülmü tür. 

Bölgede yaygın olarak faaliyet gösteren küçük, parçalı i letmelerin bu yapılarından 

kaynaklanan sorunlar çevre kirlili i açısından birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Bu nedenle hayvancılık i letmelerinin asgari, teknik, sa lık ve hijyenik artlara uygun olarak 

kurulmasını ve çalı masını temin ederek insan sa lı ı, hayvan sa lı ı ve hayvan refahına 

uygun olarak çalı malarını sa lamak, hayvanlardan insanlara geçebilecek bula ıcı 

hastalıklarla mücadeleyi mümkün kılmak ve tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dı ında 

kullanımlarının önüne geçmek ve dolayısıyla amacına uygun kullanımları sa lamak ve te vik 

etmek için, Planlama Bölgesinde Organize Tarım/ Hayvancılık Alanları belirlenmi tir. 

Tarım ve Hayvancılık konusunda, tarımsal alanlarda giderek yaygınla an hayvancılık, 

besicilik ve tarımsal tesislerinin organize hale getirilmesini ve kırsal kalkınmayı amaçlayan ve 

bu anlamda ihtisasla manın sa lanaca ı alanlar;  

Ardahan linde; Merkez(planlı alan dı ında), Göle, Damal, Hanak ilçeleri,  

Kars linde; Merkez, Selim, Akyaka ilçeleri, Da pınar ve Koçköy Beldeleri,  

I dır linde; Merkez(planlı alan dı ında) ve Ho haber Beldesi,  

A rı linde; Merkez, Ele kirt, Tahir, Yücekapı, Hamur, Tutak, Patnos, Do ubeyazıt 
lçelerinde düzenlenmi tir.  

mar planlarında mevcut hali ile hayvan pazarı, besi alanı gibi faaliyetler yürütülen 

alanlar olarak tariflenen bölgeler Organize Tarım/Hayvancılık Alanları olarak tanımlanmı tır. 



55..11..44..TTUURR ZZMM AALLAANNLLAARRII

Dünya turizm sektöründe dikkati çeken e ilim, klasik turizm anlayı ıyla beraber 

turizmin kültürel, ekonomik ve toplumsal unsurlarının da yeni bir turizm anlayı ı kazandırdı ı 

yönündedir. Bu e ilim ile birlikte turizmin yerel halk, ekonomi, do al ve be eri yapılar 

üzerindeki etkisi çok daha önemli hale gelmi tir. 

Planlama Bölgesinin Türkiye ve dünya çapında üne sahip önemli turizm de erleri 

bulunmaktadır. Ancak bölgedeki geceleme sayılarına bakıldı ında bölgenin Türkiye içindeki 

turizm payının dü ük oldu u görülmektedir. Yeterli gecelemenin yapılmamasının nedenleri 

arasında konaklamayı gerektirecek kadar bölgede uzun kalınmaması (Bölgede yapılabilecek 

turizm etkinliklerinin ve rotalarının net olmaması nedeniyle 1 günde faaliyetlerin 

tamamlanması), hizmet kalitesinin dü üklü ü, tanıtım yetersizli i ve ula ım sorunları yer 

almaktadır. Bu nedenle turizm altyapısının iyile tirilmesi, bölgenin turizmden daha fazla pay 

alması için gerekli görülmektedir. 

Planlama Bölgesinde akla gelen ilk turizm türü kı  turizmidir. Ancak de i en turizm 

anlayı ı yeni turizm türleri potansiyelinin fark edilmesini sa lamı tır. Bu açıdan kı

turizminin yanı sıra do a,  kültür,  inanç, sa lık turizmi Bölgenin sahip oldu u di er 

potansiyellerdir. 

Ekoturizm, planlama bölgesinin sahip oldu u zengin biyoçe itlilik içeren ekosistemler 

ile zengin flora ve fauna yapısı eko-turizm faaliyetlerini olanaklı kılmaktadır. Do a gezisi, 

avcılık, ku  gözlemcili i, balık tutma gibi faaliyetleri içermektedir. Ayrıca eko-turizm yerel 

halka giri im olanakları ve istihdam sa lamaktadır. Bölgedeki debisi yüksek akarsuların 

varlı ı rafting için uygun ortamı sunmaktadır(Kura Nehri gibi).  

Ardahan Kura Nehri ve Posof, Kars Kuyucuk Gölü çevresi ve A rı Balık Gölü ise 

zengin flora ve fauna yapısı ile öne çıkan Eko turizm alanlarıdır. 

Sa lık turizmi, Sa lık turizmi açısından I dır ili Tuzluca ilçesinde yer alan tuz 

ma araları önemli bir potansiyel olarak dikkat çekmektedir. Kaya tuzunda yer alan iyot, 

bulunulan ortamdaki havayı nemlendirmekte ve ferah bir ortam sa lamaktadır. Bu nedenle 

dünyanın birçok yerinde (Polonya-Wieliczka Tuz Madeni) tuz ma araları astım hastalarının 

tedavisinde kullanılmaktadır. 

Kültür turizmi, Planlama Bölgesi tarihi ve arkeolojik önemi olan, sanat tarihi 

açısından önem ta ıyan, mimari özelli i ya da yapıldı ı dönem nedeniyle türünün önemli 



örneklerinden olan kültür varlıklarını barındırmaktadır. Osmanlı’nın do uya açılan kapısı 

Do ubayazıt’ta, muhte em mimarisiyle shak Pa a Sarayı bölgenin en önemli turizm 

varlıklarındandır. Kars Kalesi, Ani ören yeri, shak Pa a Sarayı ile Ardahan Kalesi kültür 

turizmi potansiyeline sahip alanlardır. 

nanç turizmi, dini yönden önemi bulunan ve büyük oranda ziyaret edilen belirli 

merkezlerin sahip oldu u turizm potansiyelinin hizmete sunulmasına yönelik turizm türüdür. 

Hz. Nuh’un Gemisi, Ani ören yeri, Harakani ve Ahmedî Hani türbeleri önemli kültür ve inanç 

turizmi de erleri olarak göze çarpmaktadır.  

Kı  turizmi, Planlama Bölgesi iklim ve rakımdan dolayı kı  turizmi konusunda 

elveri li imkânlara sahiptir. Ardahan Yalnızçam ile Kars Sarıkamı  bu anlamda Turizm 

Merkezi statüsü almı  kı  turizmi merkezleri iken, A rı Da ı ve I dır Pamuk Da ı ve Korhan 

Yaylası kı  turizminde potansiyel alanlar olarak öne çıkmaktadır. 

I dır/Pamuk Da ı, Çilli Mevkisi-Bezirhane Bölgesinde, IPA Programı (Bölgesel 

Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı)  kapsamında, I dır l Özel dare tarafından 

geli tirilen, turizm sektörü bazında rekabet edebilirli inin artırılmasını ve bu yolla bölgesel 

düzeyde sosyo-ekonomik geli menin sa lanmasını amaçlayan kayak turizmi konsepti 

çerçevesinde Pamuk Da ı projesi yürütülmektedir. 

Günübirlik Alan, turizm sektörü açısından potansiyel olu turabilecek kültürel ve 

do al güzelliklerin yer aldı ı bölgelerde, baraj kenarlarında yapılması planlanan rekreatif 

(piknik ve e lence) alanlardır. Bu planda alan olarak tanımlanmamı  olup, “G” sembolü ile 

gösterilmi  olan noktasal günübirlik yerlerdir. Ardahan Kura Nehri, Çıldır Gölü ve Akçakale-

Do ruyol Köyleri civarı, Sarıkamı , Ani Harabeleri Günübirlik Alan olarak belirlenmi tir.

Planlama Bölgesinde birkaç noktada Turizm Tesis Alanı düzenlemeleri yapılmı tır. 

Plan kararlarına uygun olan ve onaylı imar planlarında da belirlenmi  Turizm Tesis Alanları 

da planda gösterilmi  olmakla birlikte Kars Merkez ve Sarıkamı , I dır Merkez, Diyadin ve 

Do ubeyazıt lçelerinde Turizm Tesis Alanları belirlenmi tir. 

Sarıkamı ’ta iki ayrı alanda, iki ayrı onanlı plan ile belirlenmi  Turizm Tesis Alanı 

gösterilmi tir. Bunlar; Sarıkamı  Nazım mar Planı ile kent içerisinde belirlenmi  Turizm 

Tesis Alanı ile Sarıkamı  Turizm Merkezi Nazım mar Planı’nda belirlenmi  Turizm Tesis 

Alanı’dır. 



55..11..55..BBÜÜYYÜÜKK VVEE AAÇÇIIKK AALLAANN KKUULLLLAANNII LLAARRII

55..11..55..11..ÜÜnniivveerrssiittee AAllaannıı

Onaylı imar planlarından alındı ı ekli ile dört il merkezi, Çıldır, Ka ızman ve 

Sarıkamı ’ta mevcut üniversite alanları gösterilmi tir. Çevre Düzeni Planı’nda gösterilen 

üniversite alanları dı ında öneri alan belirlenmemi tir. Yer seçimi kesinle mi , I dır Suveren 

Köyü yakınındaki Üniversite Alanı, Çıldır lçesi’nde Ardahan Üniversitesine tahsisli Çıldır 

Meslek Yüksekokulu alanı da bu Planda gösterilmi tir. 

Ardahan Üniversitesi’nin Belediye sınırları dı ında kalan yakla ık 130 hektarlık 

alanda yer seçmi  üniversite kampüs alanı, Ardahan Merkez yerle im alanının do usunda 

Çamlıçatak Mevkii’nde Putka Gölü ve Sulak Alan Bölgesi’nin do u kıyısında yer almaktadır. 

Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü’nce 2009 yılı II. Ola an toplantısında Putka 

Gölü’nün Sulak Alan Bölgesi, Sulak Alan Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Sulak Alan Tampon 

Bölgesi belirlenmi tir. Bu alanda ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında koruma alanlarını 

tehdit edici her türlü müdahaleden kaçınılmalıdır. 

55..11..55..22..BBööllggee PPaarrkkıı//BBüüyyüükk KKeennttsseell YYee iill AAllaann

Halkın e lence ve dinlenme gereksinimlerini kar ılamaya dönük, açık olarak 

düzenlenen, günübirlik ticari ihtiyaçları kar ılamaya yönelik kısmi kapalı mekânlarında yer 

alabilece i, oturma ve yemek yerleri, yemek pi irme yerleri, çe meler, oyun ve spor alanları, 

gösteri alanları ve ye il bitki örtüsü ile kaplı alanlardır. Planlama çalı maları sırasında imar 

planları ile bütünle en do al kaynaklar bu alanlar eklinde de erlendirilmi tir.  

Ardahan li; Merkez(Kura Nehri çevresi), Damal, Çıldır Gölü(Akçakale köyü çevresi), 

A ık enlik, Göle 

Kars li; Merkez(Kars Çayı- Üniversite - Kars Barajı ile ili kili) Koçköy (Alabalık 

Deresi çevresi), Çıldır Gölü(Do ruyol köyü çevresi) 

I dır li; Merkez(Fuar Alanı ile ili kili), Ta burun 

A rı li; Tutak(Murat Nehri çevresi), Patnos(Patnos Barajı çevresi), Balık Gölü çevresi, 

Diyadin(Murat Nehri kenarı-Turizm Merkezi ile ili kili) 



55..11..55..33..BBööllggeesseell//KKeennttsseell SSppoorr AAllaannıı

Bölgenin do al nitelikleri göz önüne alınarak kullanım ve yapılanma ko ulları alt 

ölçekli planlarda belirlenmek üzere açık, kısmen kapalı olarak düzenlenen günübirlik 

ihtiyaçları kar ılayacak tesisler, oyun alanları, açık spor ve su oyun alanları vb. ile ye il bitki 

örtüsü bulunan alanlardır. Ardahan, Kars ve A rı Merkez ile Patnos ve Do ubeyazıt 

lçelerinde mevcut veya öneri olarak plan kararına dönü mü  Spor Alanları yer almaktadır. 

55..11..55..44..TTeemmaallıı PPaarrkk//FFuuaarr AAllaannıı

Planlama Bölgesi’nde, Her türden ürün ya da hizmetlerin, teknolojik geli melerin, 

bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik i birli i, 

gelece e yönelik ticari ili ki kurulması ve geli tirilmesi için, belirli bir takvime ba lı olarak 

gerçekle tirilen, zaman açısından sınırlandırılmı  tanıtım etkinliklerinin gerçekle tirilece i 

açık ve kapalı sergileme ve satı  tesislerinin yapılaca ı alanlar olarak belirlenen Temalı 

Park/Fuar Alanları Kars ve I dır Merkez’de önerilmi tir. 

55..11..66..TTAARRIIMMSSAALL AARRAAZZ KKUULLLLAANNIIMMLLAARRII

55..11..66..11..TTaarrıımm AArraazziissii

Planlama bölgesinin ekonomik yapısı açısından büyük önem ta ıyan tarımsal ve 

hayvansal üretimin gerçekle tirildi i tarım arazilerinin korunması ve verimlili inin artırılması 

planlama çalı masının ba ta gelen hedeflerinden olup kırsal kalkınmanın sa lanmasında 

önemli role sahiptir. Bu nedenle tarım arazileri için alınması gereken önlemler ve yapılması 

gereken düzenlemeler; çiftçi e itimi ve bilinçlendirilmesi, yeni teknolojilerin kullanımı ile 

tarımsal verimlili i arttırmak, tarımsal verimlili i uzun vadede dü üren kimyasalların 

kullanımını azaltmak, tarımsal ürün deseninin çe itlendirilmesi, iktisadi açıdan verimli 

ürünlerin yeti tirilmesini desteklemek, organik tarım gibi yeni tarımsal ve hayvansal üretim 

modellerini te vik etmek, mera alanlarının yaygın oldu u bölgelerde hayvancılık faaliyetlerini 

geli tirmek, hayvansal ürün çe itlili ini ve verimi artırmak, bölgenin flora açısından zengin 

bölümlerinde arıcılık faaliyetlerini geli tirmek olarak belirlenmi tir. 

Planda tek ba lık altında ele alınan Tarım Arazileri kendi içerisinde, Mülga Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlü ünce yapılan sınıflamaya göre 1. ve 2. sınıf tarım topraklarının 

bulundu u alanlar ve sınıf ayrımı yapılmaksızın sulanabilen tüm tarım arazileri ile dikili tarım 

arazileri, statip projelerinde belirlenen tüm mutlak tarım arazilerini içermekte iken, bu mutlak 

korunması gereken tarım arazilerinin yanında planlama alanı içerisinde kalan di er marjinal 



tarım arazileri de Tarım Arazisi altında de erlendirilmi tir. Bunların yanında imar planları 

içerisinde Tarımsal Niteli i Korunacak Alan olarak yer alan alanlar da Tarım Arazisi olarak 

adlandırılmı tır. 

Alt ölçekli plan çalı malarında, tarım arazilerinin sınıflandırılması 5403 sayılı “Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında yapılacak olup ba ta ifraz ko ulları olmak 

üzere, bu alanlardaki uygulama 5403 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan 

yönetmelikler uyarınca gerçekle tirilecektir. Tarım arazilerindeki ürün deseni ve alternatif 

tarım yöntemlerine ili kin çalı malar ise ilgili Bakanlı ı’nın politikaları çerçevesinde 

uygulanabilecektir. 

Tarım arazilerinde, ilgili mevzuat do rultusunda yapılacak belirlemeler temel alınarak 

geçerli olacak koruma ve kullanım ko ulları plan hükümleri arasında düzenlenmi tir. 

55..11..66..22..ÇÇaayyıırr--MMeerraa

Planlama Bölgesi içindeki çayır- mera alanlarının do al karakterleri ile korunmasına 

ili kin kararlara plan hükümleri arasında yer verilmi , bu tür alanların, bozulmadan 

hayvancılık amacıyla kullanılmasını sa layacak düzenlemeler yapılmı tır. 

55..11..66..33..SSuullaammaa AAllaannıı

DS  24. Ve DS . 8. Bölge Müdürlükleri’nden elde edilen verilere göre planlama 

alanında sulama yatırımları gerçekle tirilmi  alanlar ile ilgili kurulu ların yatırım programında 

yer alan sulama alanları ve sulama kanalları bilgisine veri tabanında ayrıntılı olarak yer 

verilmi ken, ilkeler ve plan hükümleri arasında düzenlenmi tir.  n aat ve i letme a amasında 

olan sulama alanları listesi a a ıda verilmi tir. 

Kars Merkez, Alabalık Regülatörü Sulaması 

Kars Merkez; Selim ilçesi, Bayburt Barajı Sulaması 

Kars ili, Ka ızman ilçesi, Pompaj Sulaması 

Kars ili, Ka ızman ilçesi, Bahçelerin Sulaması 

Kars ili, Arpaçay ilçesi; Susuz ilçesi, Çıldır II. Merhale Pri Arpaçay Ovası Sulaması I. 
Kısım

Kars ili, Arpaçay ilçesi; Susuz ilçesi, Çıldır II. Merhale Pri Arpaçay Ovası Sulaması II. 
Kısım

Kars ili, Akyaka ilçesi, Akyaka I. Merhale Sulaması

Kars ili, Akyaka ilçesi, Akyaka Pompaj Sulaması II. Merhale 

Kars ili, Digor ilçesi, Da pınar beldesi, irinköy Göleti Sulaması 

I dır Merkez; Karakoyunlu ilçesi, Batı I dır Sulaması



I dır ili, Karakoyunlu ilçesi; Aralık ilçesi, Do u I dır Sulaması

I dır ili, Tuzluca ilçesi, Abbasgöl Göleti

A rı Merkez; Ele kirt ilçesi, Yazıcı Barajı Sulaması

A rı ili, Patnos ilçesi, Patnos Barajı Sulaması

A rı Merkez; Hamur ilçesi, Ekincik Ovası Sulaması

A rı ili, Patnos ilçesi, ekerova Sulaması

55..11..77..DD EERR AARRAAZZ KKUULLLLAANNIIMM AALLAANNLLAARRII

55..11..77..11..OOrrmmaann AAllaannıı

Planlama Bölgesi, Ardahan ve Sarıkamı  Ormanları dı ında genel olarak orman varlı ı 

açısından fakir bir bölgedir, denilebilir.  

Sarıkamı  Ormanları, Kars il merkezinin güneybatısında Sarıkamı  ilçesinden 

ba layarak kuzeyde enkaya sırtları ve güneyde Aras Vadisi arasında kalan Süphan Da ı 

çevresindeki ormanları kapsar. Güneydo usundaki derin vadiden Aras Nehri akar.  Sarıkamı

Ormanları, Türkiye’de en yüksek irtifada yeti en sarıçamlardan olu ur. Sarıkamı  ilçesi ve 

birçok köy ormanlık alan içinde veya yakınında bulunur. Alanda üretim amaçlı a aç kesimi 

yapılmaktadır.  

Ardahan il merkezinin kuzeydo usundan ba layan Ardahan Ormanları, Kura 

Vadisi’nin etrafındaki parçalanmı  Sarıçam Ormanlarından ve bu ormanları çevreleyen 

çayırlardan olu ur. Sarıkamı  ile birlikte ülkemizde kara ikliminde yüksek irtifada bulunan tek 

sarıçam ormanı buradadır. Mevsimlik ot kesimi, hayvancılık ve kuru tarım bölgedeki insan 

faaliyetlerinin ba ında gelir. 

Planlama Bölgesi içindeki orman alanları yasal e ik olarak kabul edilmi , çevre düzeni 

planı sınırları içindeki alanlarda, Bakanlık görü ü olarak iletilen orman sınırları planda orman 

alanları olarak korunmu tur. Alt ölçekli plan çalı maları sırasında, sınırlar konusunda tereddüt 

olu ması durumunda, orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum görü ünün 

alınması arttır. 

55..11..77..22..AA aaççllaannddıırrııllaaccaakk AAllaann

Planlama bölgesi içinde l Çevre ve ehircilik Müdürlüklerince yürütülen proje 

kapsamında belirlenmi  a açlandırma sahaları  Çevre Düzeni Planında a açlandırılacak 

alanlar olarak gösterilmi tir. 



Özellikle yo un yapıla mı  kentsel yerle melerin çevresinde, ye il ku ak 

olu umlarının gerçekle tirilmesinin amaçlandı ı alanlarda, orman alanlarına kom u ve bo

alanların, a açlandırılarak orman ile bütünlük sa lanmasının amaçlandı ı alanlarda ve 

erozyon olasılı ı yüksek alanlarda erozyonun önlenmesi amacıyla planda a açlandırılacak 

alan düzenlemelerinin yapılması benimsenmi tir.  

Bunun dı ında onanlı imar planlarında belirlenmi , büyüklükleri ve içerikleri gere i bu 

Planın kapsam ve öngörüleri ile örtü en A açlandırılacak Alanlar, planda gösterilmi tir. 

55..11..77..33..MMeessiirree AAllaannıı

Planlama Bölgesinde yer alan So uksu Mesire alanı planda gösterilmi  ve ilgili plan 

hükümleri düzenlenmi tir. 

55..11..77..44..AAsskkeerrii AAllaann//AAsskkeerrii GGüüvveennlliikk BBööllggeelleerrii

Milli Savunma Bakanlı ı’nın 19 ubat 2009 tarih ve 4220-4299-09 sayılı ÇED ve 

Planlama Genel Müdürlü ü’ne yazdı ı plan görü  yazısı ekinde göndermi  oldu u 83 Adet 

Pafta Suretinin sayısal ortama aktarılması ile olu an Askeri Alan ve Askeri Güvenlik 

Bölgeleri veritabanı, belediyelerin onaylı imar planlarında sınırları belirlenmi  askeri alanlar 

ile kar ıla tırılmı tır. Milli Savunma Bakanlı ı’ndan temin edilen  Planlama Bölgesi içinde 

bulunan askeri alanların ve askeri güvenlik bölgelerinin sınırlarının, onaylı imar planında 

belirlenmi  alanlar ile örtü memesi durumunda, onaylı imar planı verileri baz alınmı tır. 

Planlama Bölgesi’nde planda gösterilmi  ya da ölçe i gere i gösterilememi  olan tüm askeri 

alanlar ve güvenlik bölgeleri , 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 

Kanunu ve bu kanuna ili kin yönetmelik hükümleri çerçevesinde korunacaktır.

55..22.. KKOORRUUMMAA AALLAANNLLAARRII

55..22..11..SS TT AALLAANNLLAARRII

Planlama Bölgesi içerisinde yer alan sit alanları, Kültür ve Turizm Bakanlı ı ve Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’ndan temin edilerek sayısalla tırılmı  ve 

veritabanında yer alması sa lanmı tır. Sit alanlarında, kurul kararları ile bu planın 

onanmasından önce onaylanmı  koruma amaçlı imar planlarının yürürlükte oldu u kabul 

edilmi tir.  

Çevre Düzeni Planı, sit alanları açısından, mevcut arazi kullanım durumu ve do al 

özelliklerden yola çıkarak hazırlanan, bütüncül arazi kullanım kararlarının belirlendi i alt 



ölçeklerde hazırlanacak koruma amaçlı imar planlarını yönlendirecek üst ölçekli plan kararı 

olarak ele alınır ise; Çevre Düzeni Planı'nda gösterilen mevcut sit alanları ve gelecekte ilan 

edilecek sit alanlarında, alt ölçekli koruma amaçlı imar planları hazırlanırken, Çevre Düzeni 

Planı'nda önerilen arazi kullanım kararları dikkate alınarak planların hazırlanması 

gerekmektedir. 

Planlama Bölgesinin en de erli korunması gerekli alanlarından Ani Ören yerine ili kin,  

Yönetim Alanı sınırı tespiti ve ilgili Koruma Amaçlı Planlarının yapımına ili kin çalı malar 

ilgili kurum tarafından sürdürülmektedir.

55..22..22..SSUU KKAAYYNNAAKKLLAARRII KKOORRUUMMAA AALLAANNLLAARRII

Planlama Bölgesinde içme ve kullanma suyu temininde Bayburt Barajı 

kullanılmaktadır. DS  24. Bölge Müdürlü ü yetkisinde kalan Baraja ait mutlak, kısa ve orta 

mesafeli koruma alanları ilgili müdürlükçe belirlenmi  olup, uzun mesafeli koruma alanı sınırı 

henüz belirlenmedi inden bu Planda gösterilmemi  ve fakat fiziki plana ait plan lejantında su 

kaynakları koruma alanları ba lı ı altında anlamsal bütünlü ün kaybolmaması açısından uzun 

mesafeli koruma alanı sınırı da gösterilmi tir. 

55..22..33..DDOO AALL KKAARRAAKKTTEERR KKOORRUUNNAACCAAKK AALLAANNLLAARR

Planlama Bölgesinde Do al Karakteri Korunacak Alanlar iki ba lık altında ele 

alınmı tır. Bunlar; Kayalık Ta lık Alanlar ve Sazlık-Bataklık Alanlardır.  

55..22..44..KKOORRUUMMAA SSTTAATTÜÜSSÜÜNNEE SSAAHH PP DD EERR AALLAANNLLAARR

55..22..44..11..YYaabbaann HHaayyaattıı KKoorruummaa//GGeellii ttiirrmmee AAllaannıı

Planlama Bölgesi içinde var olan dört Yaban Hayatı Koruma ve Geli tirme Sahaları 

sınırları plan kararına dönü türülürken, bu alanların içinde ve çevresinde, yaban hayatını 

etkileyecek geli melerin engellenmesine yönelik kararlar geli tirilmi tir. Yaban Hayatı 

Geli tirme Sahaları'nda yapılacak her tür müdahale ve alt ölçeklerde hazırlanacak planlarda, 

ilgili mevzuat do rultusunda Çevre ve ehircilik Bakanlı ı görü ünün alınması zorunludur.  

Yaban Hayatı Koruma ve Geli tirme Sahaları ; 

Ardahan ili, Posof ilçesi; Damal ilçesi; Hanak ilçesi, Posof Yaban Hayatı Geli tirme 

Sahası (Korunan Tür: Da  Horozu)  

Kars ili, Ka ızman ilçesi; A rı Merkez; Ele kirt ilçesi, Kars Ka ızman Yaban Hayatı 

Geli tirme Sahası (Korunan Tür: Yaban Keçisi) 



Kars ili, Arpaçay ilçesi, Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geli tirme Sahası (Korunan Tür: 

Su Ku ları) 

A rı ili, Patnos ilçesi, Bitlis – Adilcevaz Süphanda ı Yaban Hayatı Geli tirme Sahası 

(Korunan Tür: Çengel Boynuzlu Da  Keçisi) 

55..22..44..22..SSuullaakk AAllaann

Planlama Bölgesi içinde bulunan tüm sulak alanların korunmasını öngören kararlar, 

Çevre Düzeni Planı'nın ilkeleri ve kararları arasında yer almaktadır. Çevre Düzeni Planı 

sınırları içindeki sulak alanların bir bölümü birden fazla koruma statüsü ile koruma altına 

alınmı ken, bir bölümüne yönelik koruma kararı ise bulunmamaktadır. Sulak alan koruma 

bölgelerine ili kin düzenlemelere plan hükümleri arasında yer verilmi tir.  

Planlama Bölgesi içerisindeki Sulak Alanlar;

Ardahan Merkez; Putka Gölü 

Ardahan ili, Çıldır ilçesi; Çıldır Gölü 

Ardahan ili, Çıldır ilçesi; Akta  Gölü 

Kars li; Kuyucuk Gölü

Kars ili, Susuz ilçesi; Aygır Gölü

I dır Merkez-Tuzluca ilçesi-Karakoyunlu ilçesi-Aralık ilçesi; Aras ve Karasu 

Ta kınları

A rı ili, Patnos ilçesi; Sarısu Ovası Sulak Alanları

A rı ili, Do ubeyazıt ilçesi; Do ubeyazıt Sazlıkları

A rı ili- I dır ili, Tuzluca ilçesi; Balık Gölü

Planlama bölgesi içinde yer alan sulak alanlarda Sulak Alanların Korunması 

Yönetmeli i’ne uyulacaktır. Koruma bölgeleri; Mutlak Koruma Bölgesi, Sulak Alan Bölgesi, 

Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Tampon Bölgeyi kapsamaktadır. 

Mutlak Koruma Bölgesi: Koruma Bölgeleri içerisinde yer alan, su ku larının yo un ve 

toplu olarak kuluçka yaptı ı ve geceledi i alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki ku  türlerinin 

önemli üreme bölgeleri ile nesli tehlikede veya dar yayılı lı sulak alana ba ımlı do al bitki 

türlerinin bulundu u alanları, 



Sulak Alan Bölgesi: Açık su yüzeyleri, lagünler, nehir a ızları, tuzlalar, geçici ve 

sürekli tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar gibi habitatların 

olu turdu u bölgeyi, 

Ekolojik Etkilenme Bölgesi: Sulak alan ekosistemi ile ili kili ve sistemi destekleyen 

deniz, kumul, kumsal, çalılık, a açlık, orman, çayır, mera ve çeltik alanları gibi habitatların 

olu turdu u bölgeyi, 

Tampon Bölge: Sulak alan havzasının co rafi durumu, topografik özellikleri ve 

arazinin mevcut kullanım durumuna göre; sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile 

ayrılan ve su toplama havza sınırını geçmemek ve sınırları varsa ekolojik etkilenme 

bölgesinden yoksa sulak alan bölgesinden itibaren 2500 metreden az olmamak üzere ayrılan 

bölgeyi ifade etmektedir. 

Putka Sulak Alanının Sulak Alan Bölgesi, Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Tampon 

Bölgesi ile Kuyucuk Sulak Alan Bölgesi, Ekolojik Etkilenme Bölgesi, Mutlak Koruma 

Bölgesi, Tampon Bölgesi ve Ramsar Alanı Do a Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlü ü’nce belirlenmi tir.

55..22..44..33..RRaammssaarr AAllaannıı

Ramsar Alanı, Ramsar Sözle mesi'nin 2'nci maddesi gere ince “Uluslararası Öneme 

Sahip Sulak Alanlar Listesi”ne dahil edilen sulak alandır. Planlama Bölgesi’nde yer alan 

Kuyucuk Gölü Kars’ın en önemli sulak alanlarından biri iken, Kars-Akyaka platosunda küçük 

bir tatlı su gölüdür. Göl çevresinde sazlık alanlar ve sulak çayırlar bulunur. Yüzey bitki örtüsü 

seyrektir. Güney kısmında küçük sazlık alanlar bulunur. Alandaki insan faaliyetleri tarım ve 

hayvancılıktır. Gölün kuzey kısmından Kars-Akyaka yolu geçmektedir.  

Kuyucuk Gölü’nün, bir zamanlar Anadolu'da yaygın olarak görülen ama ço u 

yıpranmı  ve yok olmu  step otlak-sulak alan ekosistemlerin geride kalan önemli ve ender 

örneklerinden biri oldu unu bilinmektedir. Tüm bu koruma nitelikleri gere i bu Plan 

kararlarında Kuyucuk Gölü Ramsar Alanı’nın korunması esas alınmı tır. 



55..22..55..KKUULLLLAANNIIMM SSIINNIIRRLLAAMMAASSII GGEETT RR LLEENN AALLAANNLLAARR

55..22..55..11..ÖÖnneemmllii DDoo aa AAllaannıı

Planlama Bölgesi içerisinde birçok önemli do a alanını barındırmakta, bu özelli i ile 

özel önem ta ıyan bir co rafyayı kapsamaktadır. Do a Derne i tarafından hazırlanan 

Türkiye’nin Önemli Do a Alanları adlı teknik envanter özelli i ta ıyan yayınından 

yararlanarak, planlama bölgesi içerisinde yer alan Önemli Do a Alanları’nın özellikleri iller 

bazında* a a ıdaki tabloda açıklanmı tır.(*I dır ve A rı ortak alanlara sahip oldu undan bir 

arada ele alınmı tır.) Özet olarak u ekilde listelenmi tir. 

Ardahan Merkez; Çıldır ilçesi; Hanak ilçesi, Ardahan Ormanları Önemli Do a Alanı 

Ardahan ili, Posof ilçesi; Damal ilçesi; Hanak ilçesi, Posof Ormanları Önemli Do a 

Alanı 

Ardahan ili, Kars ili Allahuekber Da ları Önemli Do a Alanı  

Ardahan ili, Çıldır lçesi Çıldır Gölü Önemli Do a Alanı  

Ardahan ili, Çıldır ilçesi Akta  Gölü Önemli Do a Alanı  

Kars Merkez; Arpaçay ilçesi; Akyaka ilçesi, Kuyucuk Gölü Önemli Do a Alanı 

Kars Merkez; Arpaçay ilçesi; Kars Ovası Önemli Do a Alanı 

Kars ili, Susuz ilçesi, Aygır Gölü Önemli Do a Alanı 

Kars ili, Ka ızman ilçesi; Sarıkamı  ilçesi; Digor ilçesi; I dır ili, Tuzluca ilçesi, Aras 

Vadisi Önemli Do a Alanı 

Kars ili, Sarıkamı  ilçesi; Selim ilçesi, Sarıkamı  Ormanları Önemli Do a Alanlı 

I dır Merkez; Tuzluca ilçesi; Karakoyunlu ilçesi; Aralık ilçesi; Kars ili, Digor ilçesi, 

I dır Ovası Önemli Do a Alanı 

I dır Merkez, Aralık ilçesi, A rı Do ubeyazıt lçesi A rı Da ı Önemli Do a Alanı 

A rı Merkez; Hamur ilçesi, A rı Ovası Önemli Do a Alanı 

A rı ili, Do ubayazıt ilçesi, Do ubayazıt Sazlıkları Önemli Do a Alanı 

A rı ili, Ta lıçay ilçesi; Do ubayazıt ilçesi; I dır ili, Tuzluca ilçesi, Balık Gölü 

Önemli Do a Alanı 

A rı ili, Tutak ilçesi; Hamur ilçesi, Yukarı Murat Vadisi Önemli Do a Alanı 

A rı ili, Patnos ilçesi, Patnos Ovası Önemli Do a Alanı 









55..22..55..22..EEkkoolloojjiikk ÖÖnneemmee SSaahhiipp AAllaann

Halihazırda Çıldır Gölü, güneyde bazaltlar üzerinde açılmı  bir ta ıma bo azı 

vasıtasıyla Arpaçay’a kavu maktadır.  

Tepeli Pelikan, Türkiye’de sadece 7 sulak alanda kuluçkaya yatmaktadır. Ardahan 

lindeki Çıldır ve Akta  Gölleri de, Tepeli Pelikanların(Pelecanus crispus) kuluçkaya yattı ı 

bu sulak alanlardan biridir. Burada, aynı zamanda Akpelikanlar (Pelecanus onocrotalus) da 

kuluçkaya yatar. Çıldır ve Akta  Göllerinde gözlemlenen Tepeli Pelikan ve Ak Pelikanlar 

özellikle yöre halkı tarafından korunmaktadır. Göller, bu vasfıyla Önemli Ku  Alanı (ÖKA) 

statüsündedir. Çıldır Gölü Van Gölü’nden sonra Do u Anadolu bölgesinin en büyük gölüdür. 

En derin yeri 22 metredir. Göl, ayrıca Angıt(Tadorna ferruginea) ve Van Gölü 

Martısının(Larus armenicus) üredi i bir alan olması nedeniyle Önemli Ku  Alanı (ÖKA) 

statüsündedir.  

Bu göllerin daha çok Avrupa ve Asya’nın kuzey bölümlerine özgü, zengin florasında 

yer alan bitki türleri Türkiye’de çok lokal olarak bulunur: En önemlilerine örnek olarak, 

Türkiye’de en fazla üç yerde kayıtlı Carex limosa, Potamogeton alpinus, Scolochloa 

festucacea ve Sparganium minimum verilebilir.  

Çıldır Gölü, özellikle Akçakale-Do ruyol arası yüksek görsel peyzaj de erleri ile de 

öne çıkmaktadır. Günübirlik turizm u rak yeri olan/olabilecek bu alanda, bu potansiyeline 

ra men ticaret ve hizmet birimleri geli memi tir. Bu durum alanın çekim gücü önünde önemli 

bir sorundur. 

Ardahan-Çıldır demiryolu projesi proje güzergahı, Çıldır Gölü do usundan geçecektir. 

Bu projenin özellikle biyolojik ve ekolojik yapı üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak 

koruma ilkeleri belirlenmelidir. 

Yukarıda sayılan tüm özel durumlar uyarınca ortak ya am alanları da olan bu iki göl 

ve di er Önemli Do a Alanları bu planda “Ekolojik Öneme Sahip Alan” olarak 

öngörülmü tür.   



Bu ba lamda, özellikle 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Ekolojik 

Öneme Sahip Alan”  olarak öngörülen bölgelerin biyo-çe itlilik envanterinin (flora ve 

fauna),  Planlama Bölgesinde bulunan üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından 

çıkartılması gerekmektedir. Biyolojik çe itlili e ili kin (flora ve fauna) listelerin sürekli 

güncel halde tutulması, özellikle tehdit altında bulunan ve endemik türlere ili kin koruma 

çalı malarının yapılması, yasal düzenlemelerle sürdürülebilirliklerinin sa lanması 

gereklidir.  

Bu envanterin korunması, gerekli alanlar için özel koruma statülerinin ilgili 

kurumlarca ilan edilmesi, buna ba lı olarak “Koruma ve Geli tirme Amaçlı Yönetim 

Planları”nın yapılması önemle önerilmektedir. 

55..33.. AALLTTYYAAPPII

55..33..11..UULLAA IIMM

55..33..11..11..KKaarraayyoollllaarrıı

Planda yer alan karayolları verisi, Karayolları Genel Müdürlü ü’nden temin edilen ve 

1/25.000 Ölçekli Topo rafik Haritalar üzerinde çizilerek tarafımıza gönderilen raster verinin 

sayısalla tırılması ile olu turulmu tur. Bu veriler uydu görüntüleri ile de denetlenmi , proje 

olarak belirlenmi  yollar bu planda plan kararı olarak yer almı tır. 

Planlama Bölgesi konumu gere i Uluslar arası E yolları ile uluslar arası ba lantılar 

sa lamaktadır. Uluslar arası E-Yolları A ı kinci Dünya Sava ından sonra 16 Eylül 1950’de 

Cenevre’de “Uluslararası Ana Trafik Arterleri Olu turulması Deklarasyonu” (AGR) Birle mi

Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) (United Nations/Economic Commission 

for Europe (UN/ECE)) tarafından hazırlanmı tır. Planlama Bölgesindeki E Yolları a a ıda  

ayrıntılı olarak tariflenecektir. 

B-sınıfı Avrupa E-yolları

E691: Ashtarak - Gümrü - Ashotsk - Vale - Türkgözü - Posof - Kars - Horasan 

(Planlama Bölgesi Detaylı Güzergah: Türkgözü-Posof-Damal-Hanak-Susuz-Kars-Selim-

Sarıkamı -Horasan) 

Batı-Do u referanslı yollar

E80:  Lizbon – Valladolid – San Sebastián – Toulouse – Nice – Genova – Roma – Pescara … 



Dubrovnik – Podgorica - Pri tina – Ni  - Sofya – Filibe - stanbul – zmit – Gerede – 

Amasya – Erzurum – Gürbulak – ran 

(Planlama Bölgesi Detaylı Güzergah: Erzurum-Horasan-Tahir-Ele kirt-A rı-Diyadin-

Do ubeyazıt-Gürbulak- ran) 

Kuzey-Güney referanslı yollar

E99: anlıurfa - Diyarbakır - Bitlis - Do ubeyazit - I dır - Dilucu - Sadarak 

(Planlama Bölgesi Detaylı Güzergah: Van-Do ubeyazıt-I dır-Ta burun-Dilucu-Nahçıvan) 

E-Yolları Planlama Bölgesinin, planda 1. Derece yollar olarak gösterilen yollar ile 

bütünle erek bölgenin hem bölge içi, hem ülke bazında ula ım a ı açısından ana ula ım aksını 

olu turmaktadır.  

Planlama Bölgesindeki 1. derece yollar; 

Artvin-Ardahan ba lantı yolu 

Ardahan kuzey çevreyolu 

Erzurum-Göle-Ardahan ba lantı yolu 

Ardahan-Çıldır-A ık enlik-Arpaçay-Koçköy ba lantı yolu 

Arpaçay-Susuz ba lantı yolu 

Göle-Susuz-Akyaka ba lantı yolu 

Sarıkamı -Selim ba lantı yolu 

Kars-Ka ızman ba lantı yolu 

Ka ızman ile Erzurum-Sarıkamı  arası uluslararası yola ba lantı 

Ka ızman-Tuzluca ba lantı yolu 

Kars-Da pınar-Digor-Tuzluca-I dır ba lantı yolu 

Ka ızman-A rı ba lantı yolu 

A rı-Hamur-Tutak-Patnos-Dedeli-Erci -Van ba lantı yolu 

Patnos-Adilcevaz-Bitlis ba lantı yolu 

Planlama Bölgesindeki 2. Derece yollar; 

Ardahan-Hanak-Çıldır ba lantı yolu 

Artvin-Yalnızçam istikameti ile devamında Ardahan-Göle arası 1. derece yola ba lantı 

Erzurum-Köprülü istikameti ile devamında Ardahan-Göle arası 1. derece yola ba lantı 



Çıldır-A ık enlik ba lantı yolu 

Kars-Susuz ba lantı yolu 

Göle-Selim ba lantı yolu 

Kars-Akyaka ba lantı yolu 

Ele kirt-Yücekapı istikameti ile devamında A rı-Ele kirt Uluslararası yola askı 

niteli inde ba lantı 

Diyadin ile Tuzluca-I dır arası 1. Derece yola ba lantı 

Karakoyunlu-Alican Sınır Kapı ba lantı yolu 

Planlama Bölgesi’nde 3. Derece Yollar köy yollarını içermekte olup, Kent çi Yollar

1. Ve 2. Derece yolların kent içerisinde yer alan kısımlarına ili kin yapılmı  bir tanımdır. 

Fiziki plan gösteriminde kolaylık yaratması ve anla ılabilir olması açısından olu turulmu tur. 

55..33..11..22..DDeemmiirryyoollllaarrıı

Planlama Bölgesinde yer alan mevcut demiryolu a ı olan Haydarpa a( stanbul)-Kars 

arasında sefer yapan do u ekspresi, bölgedeki tek demiryolu ula ım vasıtası iken bu hattın 

uzunlu u 1.928 km olup, seyahat süresi yakla ık 34 saattir. 

Türkiye, Gürcistan , Azerbaycan Devletlerini birbirine ba layacak Bakü-Tiflis-Kars 

Demiryolu Projesi ,  2014’te bitmesi planlanan, Nahcivan'ı ran'a, Türkmenistan ve Pakistan'ı 

Türkiye'ye ba layacak I dır-Aralık-Dilucu-Nahcivan Demiryolu Projesi ve TCDD 

denetiminde yapımı devam eden Ankara-Sivas hızlı tren hattının  uzatılarak Sivas –Erzurum –

Kars etabının etüt ve projelerinin tamamlanması ve yapımı için ihale a amasına gelinmesi 

eklinde çe itli a amalarda projeler söz konusudur. 

Tüm bu projelerin lojistik sektörü açısından bölgede bir potansiyel olu masına yol 

açaca ı muhtemel iken, ulusal ölçekte de planlama bölgesinin önemli merkezler ile 

ili kilerinin kuvvetlenmesi söz konusu olacaktır. Planlama çalı malarında bu önemli projeler 

dikkate alınmı  iken, bu projelerin olası getirileri plan kararlarına da ilgili alanlarda 

yansıtılmı tır. 

55..33..11..33..HHaavvaayyoollllaarrıı

Planlama bölgesinde 2 havaalanı bulunmaktadır. Bunlar Kars ve A rı havaalanlarıdır. 

Bölgedeki di er bir önemli geli me I dır havaalanı in aatıdır. Ula tırma Bakanlı ı 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları n aatı Genel Müdürlü ünce yapımı süren alanın 



açılı ı için 2013 tarihi öngörülmektedir. Havaalanı ehir merkezine 18 km uzaklıkta in a 

edilmektedir. Bunların dı ında Ardahan Merkez lçede de yapımı öngörülen bir havaalanı 

projesi söz konusudur. 

Ula tırma Bakanlı ı Sivil Havacılık Genel Müdürlü ü tarafından belirlenen Kars ve 

A rı Havaalanı Mania Planları temin edilerek mania sınırı planda gösterilmi tir. 

55..33..22..EENNEERRJJII--SSUULLAAMMAA

55..33..22..11..BBaarraajj

Planlama Bölgesi içerisinde DS  24. Bölge Müdürlü ü(Ardahan, Kars, I dır) ve DS

85. Bölge Müdürlü ü(A rı) yetkili iken, planlama bölgesinde mevcut, in aat ve projesi 

kesinle mi  barajlar planda gösterilmi tir.  

Barajlar

Ardahan; Kayabeyi Barajı, Köro lu Barajı 

Kars ; Kars Barajı, Arpaçay Barajı,Bayburt Barajı, Sefaköy Barajı 

I dır ; Ünlendi Barajı 

A rı ;Yazıcı Barajı, Patnos Barajı 

55..33..22..22..HHiiddrrooeelleekkttrriikk SSaannttrraall

DS  Bölge Müdürlükleri’nin ilgili master planlarında yer alan ve mevcut Hidroelektrik 

Santrallere ili kin veriler plan veri tabanında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Tüm enerji 

üretim alanlarına ve tesislerine ili kin yapıla ma kararlarının alt ölçekli planlarda verilmesi 

kararla tırılmı tır.                   

55..33..22..33..EEnneerrjjii lleettiimm HHaattttıı

Alt ölçekli planlar yapılırken TE A ’ın (Türkiye Elektrik letim Anonim irketi) yetki 

ve sorumlulu unda bulunan 36 kv üstündeki enerji iletim tesisleri ( letim hatları ve trafo 

merkezleri) ile ilgili faaliyetlere ili kin TE A  Genel Müdürlü ü’nün görü ü alınacak ve 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeli i’ndeki hükümlere göre uygulama yapılacaktır. 

55..33..22..44..DDoo aallggaazz BBoorruu HHaattttıı vvee BBaakküü--TTiifflliiss--CCeeyyhhaann HHaamm PPeettrrooll BBoorruu HHaattttıı

Bota  Genel Müdürlü ü’nden alınan do al gaz boru hatları ve petrol boru hatları plana 

i lenmi tir. Hazar Havzası enerji kaynaklarının batıya ta ınmasını sa layan Bakü- Tiflis-

Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum ve ran-Ankara do algaz boru Hatları 



geçi  güzergahında olan planlama bölgesinde, söz konusu hatlar plana ve plan hükümlerine 

yansıtılmı tır. 

55..33..33..SSUU YYÜÜZZEEYYLLEERR

Göletler

Kars ili, Digor ilçesi, irinköy Göleti 

I dır ili, Tuzluca ilçesi, Abbasgöl Göleti 

Göller

Ardahan ; Putka Gölü, Çıldır Gölü,Akta  Gölü 

Kars ; Çalı Gölü,Musko Gölü,Hergele Gölü,Turna Gölü,Ot Gölü,Lava  Gölü,Kuyucuk 

Gölü,Deniz Gölü, Asbo a Gölü,Aygır Gölü 

A rı ; Balık Gölü   

55..33..44..AATTIIKK VVEE AARRIITTMMAA TTEESS SSLLEERR

Planlama Bölgesi içinde kalan alanlar bir yandan ülkemizin önemli, verimli tarımsal 

havzaları oldu u gibi, di er yenden önemli oranda kentle me ve sanayile me potansiyelinin 

oldu u alanlardır. Planlama Bölgesi içinde ya anan kirlenme ve arıtma tesisi eksikli inin 

özellikle su kirlili ine neden oldu u bilinmektedir. Çevre Düzeni Planı kararları arasında 

mevcut ve planlı arıtma tesislerine yer verilmi tir. Planlama Bölgesi’nde yer alan mevcut 

proje halindeki katı atık bertaraf ve depolama alanları planda gösterilmi tir. 

Buna göre, Kars , Ardahan, I dır Merkez’de Arıtma Tesisi;  Ardahan Merkez, A rı 

Merkez Küpkıran ve Do ubeyazıt Katı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi planda 

gösterilmi tir. 

55..44.. SSTTRRAATTEEJJ KK GGEELL MMEE KKAARRAARRLLAARRII

55..44..11..BBÖÖLLGGEE MMEERRKKEEZZ

Kars Belediyesi planlama bölgesinin Bölge Merkezi olarak belirlenmi tir. Bu 

bölgedeki yerle melerin iktisadi, toplumsal ve mekansal geli meleri ba lamında bütünlüklü 

bir yapı olu turdu u, bölgede kentsel hizmetlerin yo unla tı ı ortaya çıkmı tır. 

Bölge Merkezi, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yaptırımı olmayan stratejik bir 

göstergedir. Bu alanda yapılacak Nazım mar Planı ve/ve ya di er alt ölçek planların bütüncül 

olarak yapılması esastır. Üst ölçekte Erzurum ve Van llerinin bölgesel merkez oldu u kabul 



edilebilirse de, Planlama Bölgesi dahilinde, plan öngörüleri kapsamında Kars Belediyesi’nin 

bu niteli e kavu aca ı esas alınmı tır.  

Bu ba lamda, Kars ve çevresinin ileti im altyapısı güçlendirilecek; söz konusu 

yerle mede yenilikçi endüstriler, yüksek katma de erli sanayi, üretici hizmetleri, lojistik 

sektörü, fuar ve kongre turizmi geli tirilecektir. Geli tirilen bu alan hem bölgenin dı arıya 

açılımında temel hizmetleri sa larken hem de belirlenen iktisadi faaliyetler ve ula ım aksları 

çerçevesinde kırsal bölgelerinin de kalkınmalarını gerçekle ecektir. 

55..44..22..KKEENNTTSSEELL HH ZZMMEETT MMEERRKKEEZZ

Ardahan, I dır ve A rı Belediyeleri planlama bölgesinin Kentsel Hizmet Merkezleri 

olarak belirlenmi tir.  

Geli tirilen ula ım aksları ile bölgenin kuzey-güney  ve do u-batı ba lantıları üzerinde 

bulunmaları, iktisadi mal üretimi ve akı larında etkin olması ve bölge genelinde donatı 

eksikli inin daha yo un oldu u kırsal alanlara yönelik hizmet verebilmesi kriterleri üzerinden 

birer hizmet birimi olarak geli tirilecek Kentsel Hizmet Merkezleri belirlenmi tir. Bunlar plan 

kapsamında belirlenen iktisadi faaliyetlere yönelik hizmet ve pazar alanlarını olu turacak, 

aynı zamanda yakın çevrelerine yönelik donatı hizmetlerini sunacak yerle melerdir. 

55..44..33..LLOOJJ SSTT KK MMEERRKKEEZZ

Kars Merkez ilçesi bu planda Lojistik Merkez olarak belirlenmi tir. Kars köklü bir 

kenttir ve ekonomide çe itlilik ve ihtisasla ma söz konusudur. Halihazırda bölgesine de 

hizmet veren demiryolu, havaalanı, üniversitesi, turizm çe itlili i bulunmaktadır. Bunun 

yanında bölgenin tek faal ve tam kapasite çalı an Organize Sanayi Bölgesi Kars’tadır. Bölge 

bütününe hizmet veren e itim, sa lık ve hizmet imkanları bulunmakta iken, üniversite-sanayi 

i birli inin zemini vardır.  

Planlama Bölgesi’nin sınır kapıları, uluslar arası merkezleri birbirine ba layacak 

demiryolu ile ham petrol ve do algaz hatları ta ımacılı ı gibi proje ve öngörüler bir arada 

dü ünüldü ünde, Orta Asya ve Kafkasya’dan gelerek Avrupaya ta ınacak malların Avrupa 

Gümrü ü’ne girecek ilk noktanın Kars olması, sa lık ve di er standardizasyon kontrollerinin 

yapılması gereklili i de do acaktır.  

Bu anlamda mevcut durumu, altyapısı ve potansiyelleri gere i Kars, Lojistik Merkez 

eklinde tariflenebilecektir.  



Bu planda belirlenen Lojistik Merkez, bir alan tarifine denk dü mez, stratejik geli me 

kararıdır.  

55..44..44..TTAARRIIMM VVEE HHAAYYVVAANNCCIILLII AA DDAAYYAALLII SSAANNAAYY AALLAANNII

Planlama Bölgesi genelinde, sanayi birimlerinin tekil yapıla ma isteklerinin altında 

tarımsal üretimden kaynaklanan “Tarım Ve Hayvancılı a Dayalı Sanayi” alanı gereksinimi 

yatmaktadır. Bu nedenle, planlama çalı masında tarımsal ürünlerin de erlendirilmesine 

yönelik alan gereksinimi giderilmesine ili kin kararlar geli tirilmesi benimsenmi tir.  

Çevre Düzeni Planında, Planlama Bölgesi içinde var olan verimli tarımsal havzalarda 

yeti tirilen tarımsal ürünleri i leyerek de erlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik 

faaliyette bulunan her türlü tarım i letmeleri ile so uk hava depoları için, ihtisasla mı  ve 

organize olabilecek sanayi alanları için düzenlemeler yapılarak bunlar için gerekli alanlar 

ayrılmı tır. Bu planda stratejik karar olarak tanımlanan Tarım ve Hayvancılı a Dayalı Sanayi 

Alanları onaylı imar planı bulunan/yapıla mı  veya öneri sanayi alanlarında öngörülmü tür. 

Bu alanlarda gelecekte de bölgede üretilen tarımsal/hayvansal ürünlerin de erlendirilmesine 

yönelik tesislerin yer alması ve bölgenin tarım ve hayvancılı a dayalı sanayi alanı olarak 

hizmet vermesi amaçlanmı tır.  

Planda yer alan Tarım ve Hayvancılı a Dayalı Sanayi Alanları;

Ardahan linde; Göle lçesi 

Kars linde; Susuz lçesi 

A rı linde; Patnos, Diyadin lçeleri  

Diyadin lçesi’nde önerilen Tarım ve Hayvancılı a Dayalı Sanayi Alanı için jeotermal 

enerji kullanımı ile avantajlı konuma geçilebilecektir. 

55..44..55..AARRIICCIILLIIKK FFAAAALL YYEETTLLEERR VVEE BBAALL ÜÜRREETT MM

Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı Tarımsal Üretim ve Geli tirme Genel Müdürlü ü’nce 

koruma altına alınan, Kafkas Arı Irkının Muhafazası ve Korunması projesi kapsamında, 

Ardahan li Kafkas Arı Irkının Gen Merkezi, Posof lçesi ise izole bölge ilan edilmi tir.  

Planda ematik gösterim ile belirtilen özellikle Ardahan ve Kars llerinde arıcılık 

faaliyetlerini, buna dayalı üretim atölyelerini, sanayiyi ve pazarlama organizasyonunu 

geli tirmek esastır. 



66.. ÇÇEEVVRREE SSOORRUUNNLLAARRIINNAA LL KK NN KKAARRAARRLLAARR

Planlama Bölgesi’nde var olan çevre sorunları genel olarak u ba lıklar altında 

toplanabilecektir. 

Altyapı Yetersizli i ve Yatırım Eksikli i 

Bilinçsizce Yürütülen Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri 

Korunacak Alanlara ve Ormanlara Yönelen Tehtidler 

Su ve Toprak Kirlili i 

Plansız ehirle me  

Kullanımdan Kaynaklı Bozulmalar ve Görsel Kirlilik 

Çevre düzeni planı ile korunması gerekli mutlak tarım alanlarının koruma altına 

alınması, yapıla manın engellenmesi, gereksinim duyulan alanların uygun alanlarda 

bütünlüklü olarak çözülmesi hedeflenmi tir. 

Orman alanları, tarımsal ve hayvansal faaliyetler nedeni ile bozulmalarla, tarla 

açmalarla kar ı kar ıya kalmaktadır. Orman alanlarında bütünlü ün korunması planın önemli 

kararlarındandır. 

Bölgede yo un olarak yürütülen tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin do al tahribata 

neden olması, bunun kayna ında ise, bu faaliyetlerin yürütülmesinde -sahip olunan tarım 

toprakları, mera alanları ya da hayvan varlı ındaki büyük oranlara ra men- halen uzmanla ma 

boyutunda genel bir ilke ve uygulamanın benimsenmemi  olması yer almaktadır. Öncelikli 

olarak tarım ve hayvancılık ile u ra an kesimin e itim anlamında bilinçlenmesi, sonrasında 

denetimin birey ölçe inden ilgili kurum ölçe ine kadar etkin biçimde gerçekle tirilmesi 

sa lanmalıdır. 

Atık suların arıtılması konusunda ya anan altyapı eksikli i bölgedeki önemli çevre 

sorunlarından biridir. Planlama Bölgesi içindeki yerle imlerin çok büyük bölümünde olu an 

evsel atık suların arıtılmadan do aya bırakılması sonrasında suyu ve sonuçta ula tı ı önemli 

nehirler ve gölleri kirletti i, yaz aylarında atık suların ya do rudan topra a karı arak 

kayboldu u, ya da tarımsal sulama amacıyla kullanılan akarsulara karı arak, sulama yoluyla 

da topra a karı arak topra ı kirletti i görülmektedir.  

Sanayisi genel olarak geli memesine ra men özellikle hayvancılık faaliyetlerinin 

yürütüldü ü çe itli ölçeklerdeki birimlerin yarattı ı kirlilik ve bu kirlili in herhangi bir altyapı 



alanı (arıtma,bertaraf) kapsamında denetlenemiyor olması di er önemli kirlilik etkeni olarak 

öne çıkmaktadır. Gerek tüm yerle melerde ve gerekse endüstriyel tesislerde arıtma tesislerinin 

zorunlu hale getiren yasal düzenlemeler, planın temel kararları arasında yerini almı tır. 

Bu anlamda tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin organize alanlarda yürütülmesinin 

sa lanması, hem üretim, hem istihdamın nitelikli biçimde geli tirilerek sürdürülmesini, hem 

de çevreye verilen zararın kontrol altına alınarak giderilmesini hedefleyen plan kararları 

alınarak, plan kararlarına yönelik düzenlemeler yapılmı tır. 

Planlama bölgesi kanunlar ve yasalar ile koruma altına alınmı  Milli Park, Yaban 

Hayatı Geli tirme Sahası, Ramsar Alanı, sulak alanlar gibi do al de erlere ve ya am 

alanlarına sahip iken , aynı zamanda henüz yasal zeminde koruma statüsüne kavu mamı

birçok alana da sahiptir. Dolayısı ile tüm bu koruma alanları üzerinde olu an fiziki baskıların 

yönetilmesi adına koruma yakla ımları, ilkeler ve plan kararlarında belirlenmi tir. Henüz 

koruma statüsüne sahip olmayan ve fakat planlama çalı malarında tespiti yapılarak, ilgili plan 

hükümleri ile korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmı  alanlar bulunmaktadır. 

77.. KKEENNTTSSEELL YYEERRLLEE MMEELLEERR BBAAZZIINNDDAA PPLLAANN KKAARRAARRLLAARRII

Ardahan-Kars-I dır-A rı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan 

kararları üretilirken, çalı manın ölçe i ve niteli i kapsamında; 

Bölgenin ülke içerisindeki yeri, tanımı, sosyo-ekonomik yapısı, potansiyelleri, 

tehditleri, 

Bölgeye ili kin verilmi  plan kararları (müdahale edilebilir ve edilemez kararlar) 

Kurumlarca üretilmi  proje ve kararlar, 

Yerle imlere ait çe itli ölçeklerdeki imar planları ayrı ayrı de erlendirilmi , bölgede 

yürütülen arazi çalı maları ve toplantılara ait gözlem ve tespitlerle bir araya getirilerek 

kapsamlı bir çalı ma yürütülmü tür. 

Yerle imlere ait mekansal kararlar verilmeden önce, mevcut imar planları elde edilmi , 

elde edilen planların yasallı ı sınandıktan sonra, plan kararları ile mevcut durumun tutarlılı ı 

kar ıla tırılmı tır. Bu kar ıla tırma sırasında Spot Uydu Görüntülerinden yararlanılarak 

yerle ik alan ile geli me alanları yeniden düzenlenmi tir. Yapılan düzenleme çalı maları, 



kamu kurum ve kurulu larından alınan proje ve yatırım kararları ile de tekrar ele alınmı , 

yapılan projeksiyon çalı maları sonuçlarına göre mekansal ve fiziksel kararlar üretilmi tir. 

77..11.. AARRDDAAHHAANN

77..11..11..GGEELL MMEE SSEENNAARRYYOOSSUUNNDDAAKK YYEERR

Ardahan li’nin genel anlamda geli me senaryosunda; turizm ve hizmet sektörleri ile 

öne çıkan, bunun yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin iyile tirilerek sürdürülece i ve 

bu faaliyetlere dayalı sanayi alanlarının yer alaca ı kabulü ile var olaca ı kararla tırılmı  ve 

plan kararları bu yönde belirlenmi tir.  

Tarım ve hayvancılı ın bölgede yüksek oranda yürütüldü ü il oldu u dü ünüldü ünde, 

geli me e ilimlerinde bu sektörler bazında iyile tirme, geli tirme ve organize etme anlamında 

öngörüler yapılmı tır.  

77..11..22..AARRDDAAHHAANN LL NNÜÜFFUUSS VVEE GGÜÜCCÜÜ KKAABBUULLLLEERR

Nüfus Kabulleri 

Ardahan  li  2040 yılı nüfus projeksiyonu için, öncelikle ilin son 30 yıl içerisindeki 

nüfus hareketleri incelenmi tir (Tablo 8). Bu veriler kapsamında ortalama yıllık nüfus artı

hızlarının  tespit edilece i yıl aralıkları belirlenmi tir. 

Ardahan  ili, 27 Mayıs 1992 tarihinde  il statüsünü  kazanmı tır. Bundan öncesinde 

Kars iline ba lıdır. Tablo 8’de 1980 ve 1990 yılları için Ardahan verileri kullanılırken Kars 

iline ba lı bulunan Ardahan, Hanak, Göle, Çıldır, ve Posof ilçeleri nüfus verileri 

kullanılmı tır. Damal ise 1980 yılında henüz ilçe statüsünde olmayıp Hanak ilçesine ba lıdır. 

Tablo  incelendi inde Ardahan ilinin 1990 yılından sonra, il statüsüne kavu mu

olmasına ra men nüfus kaybetti i görülmektedir.  

Merkez ilçenin nüfus kaybetmesine ra men ehirde ya ayan nüfusunun arttı ı 

görülmektedir. Bu da kentle me oranın yıllara göre yükseldi ini ve bunun nüfus projeksiyonu 

yapılırken dikkate alınaca ını göstermektedir. 

Hanak ilçesinin yıllara göre yüksek derecede nüfus kaybetti i görülse de bunun sebebi 

1980 de henüz ilçe olmamı  Damal buca ının kendisinden ayrılmasıdır. Bu nedenle nüfus 

projeksiyonlarında bu azalan artı  hızı göz önünde bulundurulmamı , 2000-2010 yıl aralıkları 

kullanılmı tır. 





TTaabblloo 99:: AArrddaahhaann iillii 22004400 YYııllıı NNüüffuuss PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

Son 30 yılın nüfus verileri kullanılarak hesaplanan ortalama yıllık artı  oranları 

nüfusun sürekli azalaca ı yönündedir. Ancak Ardahan ilinin gelecek nüfusunu etkileyecek  ve 

bunun artı  yönünde olmasını sa layacak bazı di er faktörler ise u ekildedir; 

Posof ilçesinin kuzeyindeki, Gürcistan ile Türkiye arasındaki Türkgözü Sınır 

kapısının açılması durumunda bölgedeki ticaret faaliyetlerinin artması, 

Bölgedeki ula ım ba lantılarını kuvvetlendirecek projelerin olması, 

Ardahan havalimanının etüt a amasında olması ve aktif hale gelmesiyle ula ımın 

kolayla ması, 

Ardahan- Erzurum-Kars üçgeninde geli en tarımsal ürün trafi inin merkezi 

konumunda olması ve özellikle süt ürünleri ve tesislerinin geli ti i il haline 

gelmesi,  



Tarım için sulama ve baraj projelerinin artması, çiftçilikle u ra anlar için te vik 

programlarının hazırlanması ve halkın büyük illere göçünün engellenmesi, 

Ülkemizde azalan ve dı a ba ımlılık yaratan tarımsal ve hayvansal ürünlerin 

kayna ı olması açısından bölgeye özel ilginin artaca ının dü ünülmesi, 

Henüz proje a amasında olan Ardahan Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete 

girmesiyle bölgede istihdam yaratması ve nüfus çekmesi, 

Ardahan Merkez’deki üniversitenin varlı ı, 

Ardahan Yalnızçam’ın Turizm Merkezi ilan edilmesi ile turizm sektörünün 

canlanması. 

2040 yılı Kabul Nüfusu etkileyecek faktörler göz önünde bulundurularak, ller 

Bankası Yöntemi ile 21.905 ki i çıkan  Ardahan Merkez Nüfusunun ek 23.000 nüfus daha 

alarak  45000 ki iye, 24.618 çıkan Köy nüfusu  için de yöntemin sonucundan çok farklı 

olmayacak ekilde 24.500 ki i olaca ı varsayılmı tır. 

Toplam Nüfusa bakıldı ında 2010 yılında  36.615 ki i olan toplam ehir nüfusunun 

80.200 ki iye, 105.454 ki i olan toplam nüfusun da 156.600 ki iye çıkaca ı öngörülmü tür. 

Bu ekilde % 34,72 olan kentle me oranının %51.2’ye çıkması hedeflenmektedir. 

gücü Kabulleri 

Ardahan  ilinin  sektörel projeksiyonları hazırlanırken öncelikle TUIK in 1990-2000 

yılları Genel Sayım Sonuçlarına göre belirlenen iktisadi faaliyet kollarının (tarım-sanayi-

hizmet-di er) il ve ilçelere göre da ılımları incelenmi tir. 

Tablo 10’da Ardahan ili ilçelerinde 1990 ve 2000 yıllarında ana sektörlerde çalı an  

kadın, erkek ve toplam nüfusları verilmi tir. 

Tablonun incelenmesi sonucu Ardahan’ın 1990 ve 2000 yılı sektörlerin oranları 

çıkarılmı  ve 2040 yılı sektörel da ılım oranlarının bulunması için “Demografik Yapı” ba lı ı 

altında hazırlanan Nüfus Projeksiyonları ile ba lantılı olarak 3 farklı yöntem kullanılmı tır. 

(lineer, Üstel ve ller Bankası Yöntemi). Nüfus projeksiyonları sonuçlarında kabul edilen 

2040 yılı nüfusuna göre ve aynı zamanda 3 farklı yöntemle çıkan oranlar göz önünde 

bulundurularak 2040 yılı için Kabul sektörel da ılım oranları belirlenmi tir. Buna göre 2000 

yılında Ardahan ilinde tüm sektörlerde çalı an sayısı 69.582 ki iyken, 2040 yılında bu sayı 

yakla ık 114.000 ki iye çıkacaktır. 





TTaabblloo 1111:: AArrddaahhaann llii iillççeelleerree GGöörree SSeekkttöörreell DDaa ııllıımm PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

Ardahan  ilinde 2000 yılında % 77,79  ile baskın sektör olan tarım sektörü, 2040 

yılında da il genelinde ana sektör olmaya devam etmekle birlikte bu sektörde çalı an oranı 

%71’e dü ecektir. 2000 ve 2040 yılı Ardahan ilçelerinin sektörel da ılımları incelendi inde, 

2000 yılında tamamında baskın olan tarım sektörü oranı, 2040 yılında azalacak ancak yine de 

tüm ilçelerde en büyük orana sahip olmaya devam edecektir. Tarım sektöründe azalan oranın 

yerini özellikle hizmet sektörü dolduracaktır. 

2040 yılı için Merkez ilçede, kentle me oranındaki artı , turizmin geli tirilmesi, 

üniversite varlı ı, sa lık ve e itim artlarının geli tirilmesi gibi faktörler de göz önünde 

bulundurularak Hizmet sektöründe belirgin bir artı  ya anaca ı ayrıca henüz tam faaliyette 

olmayan Organize Sanayi bölgesinin aktifle mesi ile sanayi sektöründe çalı an oranının da 

artaca ı sonucuna varılmı tır. 

Özellikle Damal, Göle ve Hanak ilçelerinde gerçekle tirilen mandıra faaliyetlerinin 

geli tirilip daha organize bir ekilde yürütülmesi hedefinden yola çıkılarak bu ilçelerde sanayi 

sektörünün geli tirilmesi ve hayvancılık faaliyetleri ve yem bitkileri yeti tiricili iyle ile tarım 

sektöründe daha bilinçli ve kaliteli istihdam ortamı yaratılması da 2040 yılı için sektörlerde 

çıkan oranları etkilemi tir. 



77..11..33.. ÇÇMMEESSUUYYUU VVEE KKAATTII AATTIIKK PPRROOJJEEKKSS YYOONNLLAARRII

çmesuyu ve Arıtma Tesisleri 

DS ’nin 2008-2012 yılları için hazırlamı  oldu u “81 l Merkezinin çme, Kullanma 

ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı” na göre ; Ardahan Merkezinin 2007 yılı nüfusu 17.440 

ki i ve bu nüfusa göre ehrin içmesuyu ihtiyacı 1,73 milyon m3/yıl (ki i ba ı 99,2 m³ /yıl) 

olup, mevcut kaynaklar toplamı  3,94 milyon m3/yıl dır. Yapılan nüfus ve su ihtiyacı 

tahminlerine göre mevcut kaynaklar ile ehrin 2027 yılına kadar olan su ihtiyacı 

kar ılanmaktadır. Bu oranlarla Ardahan ilinin tamamının 2010 yılı içme suyu ihtiyacı ve 2040 

yılı içme suyu ihtiyacı projeksiyonu hazırlanmı tır. 

TTaabblloo 1122:: AArrddaahhaann llii ççmmee SSuuyyuu PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

Katı Atık 

lde bulunan katı atıkların ço unu evsel atıklar olu turmaktadır. Evsel atıklar, günlük 

faaliyetler sonucunda, ev ortamında üretilebilecek tehlikeli ve zararlı atıklardır. Bunlar 

genellikle yiyecek atıkları, ev e yası atıkları, ambalaj malzemeleri (cam i eler, ka ıt-karton, 

teneke kutular) ve yakacak atıklarından (kül) olu maktadır.  

Çevre ve Orman Bakanlı ı’nın 2008-2012 yılları için hazırlamı  oldu u Atık Yönetimi Eylem 

Planı’na göre belirlenen ildeki toplam atık miktarı 29.547 ton/yıl, ki i ba ına dü en atık 

miktarı ise 0,80 kg/ki i-gündür. Bu hesaplamalara göre ilin 2010 yılı nüfusu  ve 2040 yılı 

projeksiyon nüfusuna göre belirlenen toplam katı atık miktarı ile mevcuttaki atık bertaraf 

alanı ve 2040 yılı için gerekli olana atık bertaraf alan miktarları a a ıdaki tabloda verilmi tir. 



TTaabblloo 1133:: AArrddaahhaann iillii KKaattıı AAttııkk PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

77..11..44..YYEERRLLEE MMEELLEERREE AA TT DDEE EERRLLEENNDD RRMMEE VVEE KKAARRAARRLLAARR

77..11..44..11..MMeerrkkeezz llççee

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Ardahan Merkez lçe 2010 yılı ehir nüfusu 16,252, köy nüfusu 23,424 olmak üzere 

toplam nüfus 39,676’dır. 2040 yılı ehir nüfusu 45,000, köy nüfusu 24,500 olmak üzere 

toplam kabul nüfus 69,500 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Ardahan Merkez lçe’de; yıllar itibari ile azalan tarım(ve 

hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %59.52 ile yine baskın sektör olmaya devam 

edecek iken, özellikle turizm sektörü ve tarım ile hayvancılı a dayalı sanayi kollarında, 

havaalanı ve demiryolu projeleri ile de geli imin sa lanaca ı, üniversitenin beklenen 

kapasitede e itim vermesini takiben hizmet sektörünün ön plana çıkaca ı kabul edilmi tir. 

Sanayi sektöründeki oranın artarak %2.26 ya ula aca ı, hizmet sektörünün ilin merkez ilçesi 

olma sebebine uygun olarak %35.71’e ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli 

olarak di er sektörlerin payının %2.50’ye ula aca ı kabul edilmi tir.  

Sektörel geli im açısından; Ardahan Merkez lçe’de tarım sektörünün öncü sektör 

olarak devam edece i ve hizmet sektörünün sanayi ile birlikte hızla ön plana çıkaca ı kabul 

edilmi tir. 



Plan Kararları 

Ardahan Merkez Belediyesi yerle im alanı güneybatı-kuzeydo u aksı boyunca Kura 

Nehri ile hem fiziksel olarak ikiye bölünmekte hem de özellikle güneybatı kısmında yerle im 

alanı için bu nehir e ik olmaktadır. kinci bir fiziksel e ik ise bu Plan öngörüleri 

do rultusunda yerle me alanının güneyinden geçen D959 Göle-Ardahan-Çıldır 1. Derece 

Karayoludur. Ardahan-Çıldır Demiryolu proje güzergahının da yakla ık olarak bu karayoluna 

paralel geçti i ve stasyon(Durak) ile bu alanda nihayetlenece i görülmektedir.  

Sugöze mevkiinde Polis Meslek E itim Merkezi yapılması için l Emniyet Müdürlü ü 

tarafından tahsis edilen alan Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurulu  Alanı olarak 

planda gösterilmi  ve Belediyesince Ardahan onanlı imar planında yapılan revize çalı maları 

beraberinde gelen Göle-Ardahan-Çıldır yolunun güneyindeki kentsel geli me alanı ile 

bütünle tirilmi tir. 



Kentin içerisinden geçen Kura Nehri, yerle im alanı ve çevre için rekreasyonel aktivite 

oda ı potansiyeline sahip iken, öte yandan kentin geli iminde tedbir alınmasını zorunlu kılan 

bir sınırlayıcıdır. Bu sebeple Kura Nehri çevresinin Büyük Kentsel Ye il Alan/Bölge Parkı 

olarak planlanması, kentsel hizmet merkezinin bu alanla ili kilendirilmesi kabul edilmi  aynı 

zamanda bu Planın Plan Hükümleri’nde Kura Nehri’nin korunmasına ili kin plan hükümleri 

belirlenmi tir. Onaylı planda Kura Nehri’nin kuzeybatısında önerilmi  Spor Alanı, 

büyütülerek Plan kararına dönü türülmü  ve Bölge Parkı ile ili kilendirilmi tir. 

 Türkgözü-Kars yoluna ba lanan güzergahta yer alan Organize Sanayi Bölgesi planda 

gösterilmi  iken, yakın konumda yer alan Sanayi Bölgesinin(Et Entegre Tesis Alanı) yakınına 

Organize Tarım/Hayvancılık Alanı’nın planlanması uygun görülmü tür.  

Onaylı planında Kuzey konut geli me alanı içerisinde yer alan Üniversite Alanı Planda 

gösterilmi  ve Resmi Kurum Alanı olarak ayrılmı  alan büyüklü ü ve bo luk oranı gere i 

plan kararına dönü türülerek Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurulu  Alanı olarak 

gösterilmi tir. Ayrıca arıtma tesisi ve katı atık depolama tesisi alanı plan içerisinde 

gösterilmi tir. 

Kentin do u çıkı ı (Ardahan-Çıldır yolu üzeri) onaylı planında Küçük Sanayi Sitesi, 

Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanları, Ticaret Alanları ve Geli me Alanlarını içeren karı ık 

kullanımlı bir alan olarak planlanmı sa da, bu Plan öngörüsünde kentin bu kısmında konut 

kullanımından ziyade Küçük Sanayi Sitesi ve Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı eklinde 

planlanması öngörülmü tür.   

Ardahan Merkez yerle mesinin il merkezi ve bu Plan öngörülerinde kabul edilen 

Kentsel Hizmet Merkezi nitelikleri gere i, kent içerisinde yürütülen kentsel 

dönü üm/yenileme projeleri deste i ile kentsel alanın nitelik olarak iyile tirilmesi 

önerilmektedir. Kent Merkezi’nin atıl bırakılması, kısa dönemde kent merkezinden kopuk 

alanlarda sıçramalı geli meyi tetikleyecek, bu tetikleme ile bütüncül planlamadan ve 

geli imden uzakla ılarak, korunması gerekli alanlar tahrip edilecektir. Bu sebepler ile kısa 

dönemde olu abilecek parçacı ve sıçramalı geli menin bu Plan öngörülerinde engellenmesi 

hedeflenmi tir. 



77..11..44..22..ÇÇııllddıırr

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Çıldır lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 1,522 , köy nüfusu 8,128 olmak üzere toplam nüfus 

10,546’dır. 2040 yılı ehir nüfusu 2,800 , köy nüfusu 9,500 olmak üzere toplam kabul nüfus 

13,500 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Çıldır lçesi’nde(beldeleri ile birlikte); yıllar itibari büyük 

de i iklik göstermeyen tarım(ve hayvancılık) sektöründe çalı an ki i oranı %76.00 ile yine 

baskın sektör olmaya devam edecek iken, özellikle Çıldır Gölü’nün Kars ve Ardahan ile 

birlikte geli ecek turizm koridoruna dahil olması ile hizmet sektörünün ön plana çıkaca ı 

kabul edilmi tir. Sanayi sektöründeki oranın artarak %1.60’a, hizmet sektörünün %21.44’e ve 

buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %0.96’ya 

ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Çıldır onaylı imar planının projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli olaca ı 

kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me Alanı 

sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir.  

Çıldır Gölü’nün do al ve tarihi zenginliklerinin koruyarak kullanılması için gerekli 

bilimsel çalı maların yapılması, gölün ve özellikle Akçakale Adası’nın günübirlik ziyaretlere 

hizmet verebilir standartlara ula ması gerekmektedir. Bu Plan kararlarında günübirlik alan 

olarak belirlenen Çıldır Gölü çevresinin bütüncül bir proje kapsamında de erlendirilerek 

Planlama Bölgesi’ne kazandırılması esas iken, Çıldır yerle iminin de bu ba lamda geli me 

dinamiklerini olu turması gerekmektedir. 

Karaçay ve Sazlısu derelerinin çevresinde A açlandırılacak Alanlar(sınırları ematik) 

belirlenmi , onaylı planında belirlenmi  Tarımsal Niteli i Korunacak Alanlar ve Mera 

Alanları korunmu , A ık enlik yolu üzerinde onaylı planında belirlenmi  ve bu Plan ile 

önerilmi  Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanları bir arada gösterilmi tir. 

Çıldır lçesi’nde Çıldır Meslek Yüksekokulu ile Yurt Binasının yapılabilmesi için 

Ardahan Üniversitesine tahsis edilen alan üniversite alanı olarak planda gösterilmi tir. 

7.1.4.2.1.A ık enlik 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

A ık enlik Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 896 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 1200 olarak 

belirlenmi tir.  

Plan Kararları 



A ık enlik onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir.  

Onaylı imar planında belirlenmi  ye il alan, büyüklü ü ve plan öngörüsü gere i bu 

Planda Büyük Kentsel Ye il Alan/Bölge Parkı olarak gösterilmi tir. 

77..11..44..33..DDaammaall

Nüfus ve gücü Kabulleri

Damal lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 3,672 , köy nüfusu 3,065 olmak üzere toplam 

nüfus 6,737’dir. 2040 yılı ehir nüfusu 6,800 , köy nüfusu 4,500 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 11,300 olarak belirlenmi tir. 

TU K 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı i gücü 

projeksiyon kabullerine göre Damal lçesi’nde; tarım(ve hayvancılık) sektöründe çalı an ki i 

oranı %75.29 ile yine baskın sektör olmaya devam edecek iken, özellikle tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinin kontrol altına alınarak çevre köylere de hizmet verebilecek ekilde organize 

alanlarda geli erek sürdürülmesi, sanayi sektöründe de çalı an ki i oranın artarak %2.12’ye, 

hizmet sektörünün %21.18’e ve özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin 

payının %1.41’e ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Damal onaylı imar planının projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa kısmen 

yeterli olaca ı kabul edilmi  iken, onaylı plan sınırları dı ındaki Kapalı Spor Salonunun 

bulundu u alan Kentsel Geli me Alanı olarak belirlenmi  ve bu alanda çevre köylere de 

hizmet vermek üzere Organize Tarım/ Hayvancılık Alanı önerilmi tir.  

Damal Planlı alan dı ında, Karayolları proje güzergahı olarak plan kararına 

dönü türülmü  Hanak yolu üzerinde Büyük Kentsel Ye il Alan/Bölge Parkı önerilmi tir.  

77..11..44..44..HHaannaakk

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Hanak lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 3,932 , köy nüfusu 6,203 olmak üzere toplam 

nüfus 10,135’tir. 2040 yılı ehir nüfusu 7,500 , köy nüfusu 6,500 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 14,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Ardahan Hanak lçesi’nde; yıllar itibari ile aynı seviyede 

devam etti i gözlenen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı,  %81.90 ile yine 

baskın sektör olmaya devam edecek iken, özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin 

kontrol altına alınarak çevre köylere de hizmet verebilecek ekilde organize alanlarda 

geli erek sürdürülmesi, mandıracılık faaliyetlerinin Organize Tarım/Hayvancılık Alanı’nda 

yürütülmesi, Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanlarının planlanması, bunlara ba lı olarak sanayi 



sektöründe çalı an ki i oranın artarak %2.38’e, hizmet sektörünün %14.29’a ve özellikle 

in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %1.43’e ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 

Hanak onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir.  

Yerle imin batı çeperi boyunca ilerleyen Hanak çayı çevresinde A açlandırılacak 

Alanlar belirlenmi  , onaylı planında belirlenmi  A açlandırılacak Alanlar ile 

bütünle tirilmi tir. Ortakent yolu üzerinde Organize Tarım/Hayvancılık Alanı belirlenmi  ve 

Konut Dı ı Kentsel Çalı ma alanı planda gösterilmi tir. 



Ortakent onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir. 

77..11..44..55..GGööllee

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Göle lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 6,406 , köy nüfusu 21,474 olmak üzere toplam nüfus 

29,897’dir. 2040 yılı ehir nüfusu 9,500 , köy nüfusu 24,500 olmak üzere toplam kabul nüfus 

38,800 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Ardahan Göle lçesi’nde(beldeleri ile birlikte); yıllar 

itibari ile kısmen azalarak devam etti i gözlenen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an 

ki i oranı,  %76.67 ile yine baskın sektör olmaya devam edecek iken, özellikle tarım ve 

hayvancılık faaliyetlerinin kontrol altına alınarak çevre köylere de hizmet verebilecek ekilde 

organize alanlarda geli erek sürdürülmesi, ilçe bütününde yo un olarak yürütülen 

mandıracılık faaliyetlerinin Erzurum yolu(Kars-Artvin yolu) üzerinde önerilen Tarım ve 

Hayvancılı a Dayalı Sanayi Alanı, Organize Tarım/Hayvancılık Alanı alanlarında 

yürütülmesi, Ardahan yolu üzerinde imar planında belirlenmi  Konut Dı ı Kentsel Çalı ma 

Alanının dolulu a ula aca ı, bunlara ba lı olarak sanayi sektöründe çalı an ki i oranın artarak 



%2.00’a, hizmet sektörünün %19.83’e ve özellikle in aat sektörü temelli olarak di er 

sektörlerin payının %1.50’ye ula aca ı kabul edilmi tir. 

Sektörel geli im açısından; Göle lçesi’nde tarım sektörünün öncü sektör olarak devam 

edece i ve hizmet sektörünün sanayi ile birlikte hızla ön plana çıkaca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 

Göle onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa kısmen yeterli 

olaca ı tespit edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; kuzeydo usunda ek kentsel geli me alanı önerilmi tir. 

Spor Alanı ve Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı olarak onaylı planında tariflenen alan 

kentsel geli me alanı olarak belirlenmi tir. Okçu Köyü yakınına Organize Tarım/Hayvancılık 

Alanı önerilmi , onaylı planında Ardahan yolu üzerinde belirlenmi  Konut Dı ı Kentsel 

Çalı ma Alanı planda aynen kabul edilmi tir.  



Sanayi faaliyetlerinin organize bir alanda yürütülebilmesi adına konut dı ı kentsel 

çalı ma alanının güneyinde Tarım ve Hayvancılı a Dayalı Sanayi Alanı önerilmi tir. 

Yerle imin kuzey çeperinde yer alan Devlet Üretme Çiftli i kentsel yerle ik alan olarak 

belirlenmi tir. 

7.1.4.5.1.Köprülü 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Köprülü Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 2,017 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 4800 olarak 

belirlenmi tir. 

Plan Kararları 

Köprülü onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi , yerle im alanının 

içerisinden geçen Köprülü Deresi(Kür Çayı) çevresinin a açlandırılması önerilmi tir. 



77..11..44..66..PPoossooff

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Posof lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 1,918 , köy nüfusu 6,545 olmak üzere toplam nüfus 

8,463’tür. 2040 yılı ehir nüfusu 2,600 , köy nüfusu 6,900 olmak üzere toplam kabul nüfus 

9,500 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Ardahan Posof lçesi’nde; yıllar itibari ile kısmen 

azalarak devam etti i gözlenen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı,  %82.86 

ile yine baskın sektör olmaya devam edecek iken, özellikle meyve ve sebzecilik 

potansiyelinin organik tarım eklinde geli tirilmesi, arıcılık faaliyetleri ve bal üretiminin 

te vik edilmesi öngörülmü tür. Sanayi oranının %1.43’e ula aca ı, bunun yanında sahip 

oldu u do al de erlerin (Posof Yaban Hayatı Koruma ve Geli tirme Bölgesi koruma ilkeleri 

de dikkate alınarak) eko-turizm potansiyeli eklinde geli tirilmesi ve Artvin’e dek uzanan 

Karadeniz turizm turlarının Posof’a kadar uzanabilece i, dolayısı ile turizme ba lı hizmet 

sektörünün geli erek %14.76’ya ve özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin 

payının %0.95’e ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Posof onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli olaca ı 

kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me Alanı 

sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir. 

77..22..KKAARRSS

77..22..11..GGEELL MMEE SSEENNAARRYYOOSSUUNNDDAAKK YYEERR

Kars li’nin genel anlamda geli me senaryosunda; kültür ve hizmet sektörleri ile öne 

çıkan, bunun yanında mevcut turizm faaliyetleri dı ında alternatif turizm olanakları ile il 

genelinde turizm çe itli turizm ayaklarının geli ece i, belli ba lı ürünler ile markala mayı 

sa lamı , lojistik merkez anlamında hizmet verebilecek olanaklarının kurgusuna yönelik 

yatırımları yönlendiren ve planlama bölgesinin tümü için de bir merkez niteli inde geli imini 

sürdüren bir kabul ile var olaca ı kararla tırılmı  ve plan kararları bu yönde belirlenmi tir.  

77..22..22..KKAARRSS LL NNÜÜFFUUSS VVEE GGÜÜCCÜÜ KKAABBUULLLLEERR

Nüfus Kabulleri 

Kars li 2040 yılı nüfus projeksiyonu için, ilin son 30 yıl içerisindeki nüfus hareketleri 

incelenmi tir (Tablo 14). Bu veriler kapsamında ortalama yıllık nüfus artı  hızlarının  tespit 

edilece i yıl aralıkları belirlenmi tir. lin 1980 ve 1990 yılı toplam nüfusu için bugünkü Kars 

ili ilçe ve belediyeleri nüfusları kullanılmı tır. Aslında ilin o yıllardaki toplam nüfusları imdi 

il olmu  Ardahan ilindeki ,Merkez, Göle, Çıldır, Hanak ve Posof ilçeleri toplamı ile, yine 

sonradan il olmu  I dır ilinin, Merkez, Aralık ve  Tuzluca ilçelerinin de toplamından 

olu maktadır. Ancak Nüfus artı  oranlarının do ru olarak incelenmesi için ilçeler kendi 

sınırları içerisinde de erlendirilmi tir. 

Geçmi teki 30 yılı incelendi inde Kars ilinin de Ardahan ili gibi sürekli nüfus 

kaybetti i görülmektedir. Ancak bu sonuç yalnızca Kars’ın verdi i göç oranından de il,aynı 

zamanda 1980-1990-2000 yılları arasındaki belediye ve ilçe sınırları de i ikliklerinden de 

kaynaklanmaktadır. Örne in Tablo 14’te 1980 yılında 56.447 ki i olan Arpaçay toplam 

nüfusu 1990 yılında 24.684 ki iye dü mü tür. Bunun sebebi 1980 yılında henüz ilçe olmamı

Akyaka’nın Arpaçay’dan ayrılmasıdır. Bu sonuç geçen 10 yıl içindeki nüfus artı  oranının 

oldukça dü ük çıkmasına sebep oldu undan göz önünde bulundurulmamaktadır. 





TTaabblloo 1155:: KKaarrss iillii 22004400 YYııllıı NNüüffuuss PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

KKaayynnaakk:: KKeenntt YYaappıı PPllaannllaammaa LLttdd.. ttii.. bbüünnyyeessiinnddee hhaazzıırrllaannmmıı ttıırr..

Kars ili Planlama Bölgesi için Merkez il olarak görülmekte ve geli imi de o yönde 

olmaktadır.  Bunun dı ında projeksiyonu etkileyecek faktörler ise öyledir; 

Köklü kent yapısı, 

Ekonomide çe itlilik ve ihtisasla manın olması, 

Halihazırda demiryolu, havaalanı ve güçlü karayolu ba lantısının bulunması ve 

üst ölçek ula ım projeleri ile bu önemli ula ım imkanlarının da üst ölçek 

anlamının artaca ı, 

Güçlü sanayi sektörü ve geli me potansiyeli, 

Kı  turizmi ba ta olmak üzere Kültür, nanç ve Do a Turizmi olanaklarının ve bu 

yönde yapılan yatırımların arttırılmakta olması, 

Kafkas Üniversitesi’nin varlı ı, 



Üniversite-sanayi i birli i zemininin bulunması ve bu anlamda yenilikçi geli me 

alanlarının olu abilece i, 

Ham petrol ve do algaz hatlarının geçi  güzergahında yer alması ve dolayısı ile 

Petrol ile sıvıla tırılmı  do algaz ta ımacılı ının da geli me potansiyelinin olması, 

Lojistik sektörünün, yüksek katma de erli sanayinin ve yenilikçi endüstrilerin 

geli ti i, ileti im altyapısının güçlendi i bir Bölge Merkezi olaca ı 

Kars ili 2010 yılı toplam ehir 127.947 ki i, ehir ve köy nüfusu toplamı ise 301.766 

ki idir. Bu ekilde ildeki kentle me oranı %42,4’tür. Projeksiyon  nüfusuna bakıldı ında, 

ehir nüfusunun 172.453’e, toplam nüfusun da 406.735’e çıkmı  oldu u görülür. Ancak 

Kars’a yönelik proje ve planların ildeki kentle me oranının artırılmasına yönelik olması 

dolayısıyla 2040 yılı için öngörülen Kabul ehir Nüfusu 208.100, toplam nüfus ise 413.900 

ki i olarak belirlenmi tir.  

gücü Kabulleri 

Kars ilinin sektörel projeksiyonları hazırlanırken öncelikle TUIK in 1990-2000 yılları 

Genel Sayım Sonuçlarına göre belirlenen iktisadi faaliyet kollarının (tarım-sanayi-hizmet-

di er) il ve ilçelere göre da ılımları incelenmi tir. Tablo 16’da Kars ili ilçelerinde 1990 ve 

2000 yıllarında ana sektörlerde çalı an  kadın, erkek ve toplam  nüfusları verilmi tir. 

Tablonun incelenmesi sonucu Kars’ın 1990 ve 2000 yılı sektörlerin oranları çıkarılmı  ve 

2040 yılı sektörel da ılım oranlarının bulunması için “Demografik Yapı” ba lı ı altında 

hazırlanan Nüfus Projeksiyonları ile ba lantılı olarak 3 farklı yöntem kullanılmı tır. (Lineer, 

Üstel ve ller Bankası Yöntemi). Nüfus projeksiyonları sonuçlarında kabul edilen 2040 yılı 

nüfusuna göre ve aynı zamanda 3 farklı yöntemle çıkan oranlar göz önünde bulundurularak 

2040 yılı için Kabul sektörel da ılım oranları belirlenmi tir. 

Buna göre 2000 yılında Kars ilinde tüm sektörlerde çalı an  sayısı 141.650 ki iyken, 

2040 yılında bu sayı yakla ık 213.500  ki iye çıkacaktır. 





TTaabblloo 1177:: KKaarrss llii iillççeelleerree GGöörree SSeekkttöörreell DDaa ııllıımm PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

Kars  ilinde 2000 yılında % 68,1  ile baskın sektör olan tarım sektörü, 2040 yılında da 

il genelinde ana sektör olmaya devam etmekle birlikte bu sektörde çalı an oranı % 63’e 

dü mesi planlanmaktadır. 2000 ve 2040 yılı Kars ilçelerinin sektörel da ılımları 

incelendi inde, 2000 yılında tamamında baskın olan tarım sektörü oranı, 2040 yılında 

azalacak ancak yine de Merkez hariç tüm ilçelerde en büyük orana sahip olmaya devam 

edecektir. Tarım sektöründe azalan oranın yerini özellikle hizmet sektörü dolduracaktır. 

Merkez ilçe tarım sektörünün %50’nin altında oldu u ve Hizmet sektörünün baskın 

sektör oldu u tek ilçedir. Projeksiyonlar sonucu, 2040 yılı için Merkez ilçede, kentle me 

oranındaki artı , turizmin geli tirilmesi, üniversite varlı ı, sa lık ve e itim artlarının 

geli tirilmesi gibi faktörler de göz önünde bulundurularak Hizmet sektöründe belirgin bir artı

ya anaca ı ayrıca sanayi sektöründeki geli meler ve Besi Organize Bölgesinin aktifle mesi ile 

sanayi sektöründe çalı an oranının tüm ilçelere nazaran oldukça yüksek olaca ı sonucuna 

varılmı tır. 

ldeki çayır ve mera varlı ı, hayvan varlı ı, özellikle sulama projelerinin gündemde 

olu u, çiftçi te vik programları ve tarımsal örgütlenme gibi olu umlar sebebiyle ilçelerdeki 

genel geli me e ilim tarım sektörü yönündedir. Sarıkamı  ilçesindeki kı  turizmi olanakları 

ise turizm sektöründe artı a sebep oldu undan bu ilçede hizmet sektöründe çalı anlar,  



merkezden sonra en yüksek orana sahiptir. Bu ilçede 2000 yılında %33 olan hizmet sektörü 

oranının 2040 yılında %40’a çıkaca ı planlanmaktadır.  

77..22..33.. ÇÇMMEESSUUYYUU VVEE KKAATTII AATTIIKK PPRROOJJEEKKSS YYOONNLLAARRII

çmesuyu ve Arıtma Tesisleri 

Kars linin içme ve kullanma su temini 1937 de ba lamı tır. 1937 de yapılan ebeke 

yetersiz kaldı ından 1962- 1972 yılları arasında ek ebeke çalı maları yapılmı tır. 1976 da 

yapılan çalı malarda hizmet alanı ve kalitesi geni letilmi tir. Kentin son içme suyu in aatı 

1991 yılında ller Bankası Genel Müdürlü ü tarafından ebeke projesine göre yapılmı tır. 

DS ’nin 2008-2012 yılları için hazırlamı  oldu u “81 l Merkezinin çme, Kullanma 

ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı” na göre ; Kars Merkezinin 2007 yılı nüfusu 76,990 ki i 

ve bu nüfusa göre ehrin içmesuyu ihtiyacı 8,38 milyon m3/yıl (ki i ba ı 108,8 m³ /yıl) olup, 

mevcut kaynaklar toplamı  9,46  milyon m3/yıl dır. Mevcut durumda ehrin içmesuyu ihtiyacı 

DS  tarafından yapılan Kars Acil çmesuyu projesi kapsamında Çerme kaynaklarından 

kar ılanmaktadır Çerme kaynakları ehrin 2011 yılına kadar olan su ihtiyacını kar ılamaktadır. 

DS  tarafından in aatı sürdürülen Bayburt Barajından alınacak 13,11 milyon m3/yıl ilave su 

ile ehrin 2050 yılına kadar olan su ihtiyacı kar ılanmı  olacaktır. çmesuyu isale hattı ve 

arıtma tesisinin projelendirme çalı maları devam etmektedir. Bu oranlarla Kars ilinin 

tamamının 2010 yılı içme suyu ihtiyacı ve 2040 yılı içme suyu ihtiyacı projeksiyonu 

hazırlanmı tır. 

TTaabblloo 1188:: KKaarrss llii ççmmee SSuuyyuu PPrroojjeekkssiiyyoonnuu



Katı Atık 

Ülkede katı atıklar konusunda yürütülen uygulamalar, beli tarzda  plansız ve 

prensipsiz yürütülmesine kar ın, çevreye verdi i zararın fark edilmesi ile son yıllarda 

özellikle büyük ehirlerde geni  kapsamlı katı atık projeleri uygulamaya alınmakla beraber, 

küçük ehirlerde bu tarz uygulamalara henüz geçilememi tir. Bu nedenle Kars genelinde de 

katı atık toplanması ve depolanması en genel anlamda yapılmaktadır. 

Kars’ta evsel katı atıklar, ehir merkezine yakla ık 5 Km uzaklıkta Arpaçay yolu 

üzerinde Karada  Burnu Mevkii’nde depolanmaktadır. Gün içinde ortalama 100 ton evsel katı 

atık toplanmaktadır. Bunların kompozisyonu yaz döneminde % 90 organik, % 10 geri 

kazanılabilir (ka ıt, plastik, cam, metal vs.) atık, kı  döneminde ise % 70 organik, % 20 kül, 

% 10 geri kazanılabilir atıktır. Toplanan evsel nitelikli katı atıklar mevcudiyet açısından 

özellikle kı  aylarında kül ve cüruf içermektedir. Katı atıklar genellikle evlerde ısınma amaçlı 

olarak kullandı ından kı ın organik atık miktarı azalmaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlı ı’nın 2008-2012 yılları için hazırlamı  oldu u Atık Yönetimi 

Eylem Planı’na göre belirlenen ildeki toplam atık miktarı 83,390 ton/yıl,  ki i ba ına dü en 

atık miktarı ise 0,80 kg/ki i-gündür. Bu hesaplamalara göre ilin 2010 yılı nüfusu  ve 2040 yılı 

projeksiyon nüfusuna göre belirlenen toplam katı atık miktarı a a ıdaki tabloda verilmi tir. 

TTaabblloo 1199:: KKaarrss iillii KKaattıı AAttııkk PPrroojjeekkssiiyyoonnuu



77..22..44..YYEERRLLEE MMEELLEERREE AA TT DDEE EERRLLEENNDD RRMMEE VVEE KKAARRAARRLLAARR

77..22..44..11..MMeerrkkeezz llççee

Kars Merkez lçe Planlama Bölgesi içerisinde, kolay eri ilebilirli i, tarihi kent yapısı, 

turizm de erleri, Kafkas Üniversitesi’nin varlı ı, ticaret sektöründeki geli mi li i ile öne 

çıkmaktadır.  

Özellikle kırsal alanda yo un olarak yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin 

yanı sıra, kanatlı hayvan yeti tiricili inde de önemli potansiyele sahip ilçe, peynir- bal üretimi 

ve pazarlanmasında markala mı tır.  

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Kars Merkez lçe 2010 yılı ehir nüfusu 73,826 ve köy nüfusu 34,238 olmak üzere 

toplam nüfusu 108,064 ki idir. 2040 yılı kabul ehir nüfusu 128,000 ve köy nüfusu 38,800 

olmak üzere toplam kabul nüfus 166,800 ki idir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Kars Merkez lçe’de; yıllar itibari ile azalan tarım(ve 

hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %45.00 ile yine baskın sektörlerden birisi olmaya 

devam edecek iken, ula ım altyapısının önemli projelerle de desteklendi i Kars Merkez 

Belediye’nin, Lojistik Merkez projesinin gerçekle mesini takiben özellikle uluslar arası 

ba lantılarda stratejik bir merkez olarak öne çıkması, üniversite-sanayi i birli inin sa lanması, 

markala an ürün üretiminde geli imin sa lanması, turizm olanaklarının geli tirilmesi ile 

planlama bölgesi bütününe hizmet veren bir merkez olaca ı öngörülmü tür. Buna göre, sanayi 

sektöründeki oranın artarak %5.7 ye ula aca ı, hizmet sektörünün planlama bölgesinin 

merkezi olma sebebine uygun olarak %45.7’ye ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü 

temelli olarak di er sektörlerin payının %3.6’ya ula aca ı kabul edilmi tir. 

Sektörel geli im açısından; Kars Merkez lçe’de hizmet sektörünün öncü sektör olarak 

sanayi sektörü ile birlikte hızla ön plana çıkaca ı, tarım sektörünün baskın sektörlerden biri 

olmaya devam edece i kabul edilmi tir. 



Plan Kararları 

Kars Merkez onaylı imar planının projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa kısmen 

yeterli olaca ı kabul edilmi  iken, ek geli me alanları Erzurum-Kars-Ardahan karayolu 

üzerinde ve kuzeydo u Ardahan çıkı ında tarihi sit alanının do usunda önerilmi tir. Bu 

geli me alanları di er geli me alanlarından farklı olarak Dü ük Yo unluklu Kentsel Geli me 

Alanı olarak tanımlanmı tır. Erzurum-Kars-Ardahan karayolu üzerinde onaylı imar planında 

Ba -Bahçe olarak belirlenmi  geli me alanı da bu tanıma dahil edilmi tir. Bu alanlarda do al 

yapı dikkate alınarak alt ölçek plan ara tırmalarının yapılması esastır. 

Kentin havaalanı yönünde gösterdi i geli menin planlanması, bu anlamda üniversite 

alanı ile ili kili olarak Erzurum-Kars-Ardahan karayolu üzerinde Temalı Park/Fuar Alanı’nın, 



Turizm Tesis Alanı ve Bölgesel/Kentsel Spor Alanı’nın planlanması, Kars Çayı Çevresinin 

a açlandırılması ve Bölge Parkı ile ili kilendirilmesi uygun görülmü tür.  

Bunların dı ında merkezin kuzey-do usunda planlanan ve henüz yer seçimi 

kesinle medi i için plana aktarılmayan Besi OSB’nin faaliyete geçmesi durumunda sanayide 

geli menin daha da artaca ı söylenebilecektir. Kars Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ve Küçük 

Sanayi Sitesi(KSS)’nin yer aldı ı alan ile bütünle en, üniversite alanından ayrılan bölgeye 

Sanayi Alanı önerilmi tir. Bunun dı ında Kars OSB’nin kuzeyinde yer alan Çimento 

Fabrikasının bulundu u alan Sanayi Bölgesi eklinde belirlenmi tir. 

Kent içerisinde yürütülen hayvancılık faaliyetlerini kent dı ına ta ımak ve organize bir 

alanda yürütmek adına Ardahan yolu üzerinde Organize Tarım/ Hayvancılık Alanı 

önerilmi tir. Aynı zamanda onaylı imar planında bu alanda belirlenmi  Resmi Kurum Alanları 

büyüklükleri gere i Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurulu  Alanı olarak 

gösterilmi , yine bu bölgede Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanları önerilmi tir. Di er Konut 

Dı ı Kentsel Çalı ma Alanları ise, Kars-I dır çıkı ında ve KSS yakınında önerilmi tir. 

Karada  Tepesi Tarihi Sit Alanı’nın bir kısmı onaylı imar planında A açlandırılacak 

Alan, bir kısmı Tarımsal Niteli i Korunacak Alandır.  

Kars Barajının Kars Çayı ile kent merkezine ba lanan güzergah boyunca rekreasyonel 

kullanım için Büyük Kentsel Ye il Alan/Bölge Parkı yapılması mümkün olacaktır. 

77..22..44..22..AAkkyyaakkaa

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Akyaka lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 2,273, köy nüfusu 9,750 olmak üzere toplam 

nüfus 12,023’tür. 2040 yılı ehir nüfusu 3,600 , köy nüfusu 12,000 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 15,600 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Kars Akyaka lçesi’nde; yıllar itibari ile azalan tarım(ve 

hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %77.30 ile yine baskın sektör olmaya devam 

edecek iken, özellikle demiryolu ba lantısı ve sınır kapısı ile öne çıkan hizmet sektörünün 

geli erek %20.5’e , sanayisinin %1.2’ye ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli 

olarak di er sektörlerin payının %1.1’e ula aca ı kabul edilmi tir. 



Sektörel geli im açısından; Akyaka lçesi’nde tarım sektörünün öncü sektör olarak 

devam edece i ve hizmet sektörünün ön plana çıkaca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 

Akyaka onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; do usunda ek kentsel geli me alanı önerilmi tir. 

Yerle im alanı kuzey ve güney eklinde Kars-Akyaka demiryolu hattı ile ikiye 

bölünmekte iken aynı zamanda Karahan çayı ve kolları da yerle imi birçok noktada 

bölmektedir.  

Onaylı imar planında yer alan Küçük Sanayi Sitesi bu Planda Küçük Sanayi Sitesi  

eklinde aynen gösterilmi , bu alanın güney kesimine Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı 

önerilmi tir. Demirkent köyü yakınına ise Organize Tarım/ Hayvancılık Alanı önerilmi tir. 



77..22..44..33..DDiiggoorr

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Digor lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 2,647 , köy nüfusu 20,264 olmak üzere toplam 

nüfus 26,174’tür. 2040 yılı ehir nüfusu 4,000 , köy nüfusu 23,000 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 32,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Kars Digor lçesi’nde(beldeleri ile birlikte);  yıllar itibari 

ile kısmen azalan tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %77.9 ile yine baskın 

sektör olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek %17.9’a , sanayisinin %1.8’e 

ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %2.3’e 

ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Digor onaylı imar planının projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olmayaca ı görülmü tür. Öyle ki onaylı imar planı güncelli ini tamamen yitirmi tir. Güncel 

Kentsel yerle ik Alanı uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilmi  ve kentsel geli menin 

yerle ik alan çeperlerinde olu turulamayaca ı, halihazırda dere yata ına yerle mi  alan için 

geli menin, vadi tabanından yüksekte Kars-I dır yolunun kuzey kesiminde sa lanması 

önerilmi , yine I dır yolu üzerinde Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı planlanmı tır. 

7.2.4.3.1.Da pınar 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Da pınar Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 3,263 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 5,000 

olarak belirlenmi tir. 

Plan Kararları 

Da pınar onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir. 



Hayvancılık faaliyetlerinin organize alanda yürütülmesi için Kars-I dır yolu üzerinde 

mevcutta Hayvan Pazarı eklinde kullanılan alan Organize Hayvancılık Bölgesi olarak 

önerilmi , onaylı planında belirlenmi  Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı kabul edilmi tir. 

77..22..44..44..KKaa ıızzmmaann

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Ka ızman lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 17,114 , köy nüfusu 31,678 olmak üzere 

toplam nüfus 48,792’dir. 2040 yılı ehir nüfusu 25,500 , köy nüfusu 42,000 olmak üzere 

toplam kabul nüfus 67,500 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Kars Ka ızman lçesi’nde;  yıllar itibari ile azalan 

tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %68.8 ile yine baskın sektör olmaya 

devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek %26.9’a , sanayisinin %2.2’ye ve buna ba lı 

olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %2.2’ye ula aca ı 

kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Ka ızman onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir.  

Kentin güneyinde yer alan askeri alan ve merkezinde bulunan Kafkas Üniversitesi 

Rektörlü ü planda gösterilmi tir. 

Yerle im alanının tamamının Aras Nehri kolları ile bölündü ü ve jeolojik açıdan 

sakıncalı alan içerisinde kaldı ı görülmektedir. Adı geçen sınırlayıcı faktörler gere i 

yapıla manın dü ük yo unlukta ve önlemli olarak sürdürülmesi gerekirken, olası ta kınlara 

kar ı ıslah ve a açlandırma çalı malarının yapılması gerekmektedir.  

77..22..44..55..AArrppaaççaayy

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Arpaçay lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 2,503 , köy nüfusu 16,419 olmak üzere toplam 

nüfus 20,154’tür. 2040 yılı ehir nüfusu 3,800 , köy nüfusu 20,000 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 26,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Kars Arpaçay lçesi’nde(beldeleri ile birlikte);   yıllar 

itibari ile önemli bir de i im göstermeyen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı 

%84.4 ile yine baskın sektör olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek 

%12.5’a , sanayisinin %1.6’ya ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak 

di er sektörlerin payının %1.6’ya ula aca ı kabul edilmi tir.  

Sektörel geli im açısından; Arpaçay lçesi’nde tarım sektörünün öncü sektör olmaya 

devam edece i ve tarım kenti karakterini devam ettirece i kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Arpaçay onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir. 

Sulu tarım arazileri ve mera alanları ile çevrili Arpaçay, güneyinde mahalleye 

dönü mü  Yalıçayır köyü ile iki kopuk yerle im alanından olu maktadır. Kırsal merkez 

karakterine sahip Arpaçay’da tarım ve hayvancılık faaliyetleri yo un olarak yürütüldü ünden, 

kuzeybatıda Tarım ve Hayvancılı a Dayalı Sanayi Alanı ile Konut Dı ı Kentsel Çalı ma 

Alanı önerilmi tir.  

7.2.4.5.1.Koçköy 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Koçköy Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 1,232 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 2,200 olarak 

belirlenmi tir. 

Plan Kararları 



Koçköy onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; ek kentsel geli me alanı önerilmemi tir. 

Yerle imin içerisinden geçen Alabalık Deresi ve kollarının çevresinde a açlandırma 

çalı malarının yapılması önerilmi , yerle imin do usunda rekreatif faaliyetlere uygun Büyük 

Kentsel Ye il Alan/Bölge Parkı ile Organize Tarım/ Hayvancılık Alanı planlanmı tır. 

77..22..44..66..SSaarrııkkaammıı

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Sarıkamı lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 17,860 , köy nüfusu 31,620 olmak üzere toplam 

nüfus 49,480’dir. 2040 yılı ehir nüfusu 26,000 , köy nüfusu 34,000 olmak üzere toplam 

kabul nüfus 60,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Kars Sarıkamı lçesi’nde;  yıllar itibari ile kısmen azalan 

tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %57.0 ile yine baskın sektör olmaya 

devam edecek iken, hizmet sektörünün özellikle turizm potansiyeline ba lı olarak geli erek 

%40.0’a , sanayisinin %1.7’ye ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak 

di er sektörlerin payının %1.3’e ula aca ı kabul edilmi tir. 



Sektörel geli im açısından; Sarıkamı lçesi’nde tarım sektörünün, hizmet sektörü ile 

birlikte öncü sektörler olaca ı, turizm olanaklarının geli tirilerek ulusal ölçekte rekabet 

gücünün artaca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 

835.04 hektar büyüklü ündeki planlı alan içerisinde Sarıkamı  Nazım mar Planı ve 

Sarıkamı  Turizm Merkezi Planını içermektedir. Sarıkamı  Turizm Merkezi Planı planlı 

alanın 100.54 hektarlık kısmını kapsamakta iken, bunun 81.89 hektarı Turizm Tesis Alanı, 

14.49 hektarı Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurulu  Alanı(Orman letmeleri 

Depolama Alanı) ve 4.16 hektarı Kentsel Yerle ik Alan(Resmi Kurum)’dır.  

Sarıkamı  onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa kısmen 

yeterli olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel 

Geli me Alanı sınırları güncellenmi ; do usunda ek kentsel geli me alanı önerilmi tir. 



Sarıkamı  yerle im alanı, Askeri Alan ve Askeri Güvenlik Bölgesi ile ikiye ayrılmakta, 

batı kısmında yerle ik alan, do u kısmında geli me alanı yer almaktadır.  

“Sarıkamı (Cıbıltepe) Kayak Merkezi Çevre Düzeni Planı”nda yer aldı ı ekli ile 

Sarıkamı  Belediyesinin do u kısmı Turizm Merkezi içerisinde kalmaktadır. “Sarıkamı

Turizm Merkezi Planı” ise do u kısımdaki geli me alanının (Erzurum Kars yolunun) güney 

kesiminde yer almaktadır.  

Sarıkamı  Onaylı mar Planı’nın plan sınırları dı ında ve fakat yerle imin batı 

çeperinde yer alan yerle im alanı kentsel yerle ik alan içerisine dahil edilmi tir. Bu noktada 

yerle im batı yönünde yerle ik alan ve geli me alanı olarak büyütülmü tür. Yerle ik Alan 

içerisinde onaylı imar planında belirlenmi  Küçük Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi  olarak 

bu Planda gösterilmi  iken, yine onaylı planında belirlenmi  Turizm Tesis Alanı ve Konut 

Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı aynı ekilde kabul edilmi tir.  

Yerle ik alanın do usunda Kars-Erzurum yolu üzerinde Sarıkamı  onaylı imar 

planında belirlenmi  Kentsel geli me alanının bir kısmı yerle ik alan, bir kısmı da Üniversite 

Alanı eklinde plan kararı olarak yer almı , bu kentsel geli me alanı do u yönünde 

büyütülmü tür. 

77..22..44..77..SSeelliimm

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Selim lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 4,781 , köy nüfusu 19,846 olmak üzere toplam 

nüfus 24,627’dir. 2040 yılı ehir nüfusu 6,500 , köy nüfusu 24,000 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 30,500 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Kars Selim lçesi’nde;  yıllar itibari ile önemli ölçüde 

de i im göstermeyen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %85.3 ile yine 

baskın sektör olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek %12.2’ye , sanayisinin 

%1.3’e ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının 

%1.1’e ula aca ı kabul edilmi tir. 

Sektörel geli im açısından; Selim lçesi’nde tarım sektörünün öncü sektör olarak 

geli ece i ve tarım kenti karakterini devam ettirece i kabul edilmi tir. 



Plan Kararları 

Selim onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa kısmen yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi ; güneyinde ek kentsel geli me alanı önerilmi tir. 

Yerle im alanı kuzeyde Kars Çayı ve çevresindeki Do al Karakteri Korunacak Alan 

ile sınırlanmı tır. Onaylı imar planı içerisinde, bu Do al Karakteri Korunacak Alan içerisinde 

önerilmi  geli me alanı ve di er kullanım türleri A açlandırılacak Alan olarak belirlenmi  ve 

geli menin kuzey yönünde ilerlemesi bu Plan öngörülerine göre engellenmi tir. Sarıkamı

yolu üzerinde Cumhuriyet Köyü yakınına Organize Tarım/ Hayvancılık Alanı önerilmi tir.  

77..22..44..88..SSuussuuzz

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Susuz lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 2,448 , köy nüfusu 10,004 olmak üzere toplam 

nüfus 12,452’dır. 2040 yılı ehir nüfusu 3,500 , köy nüfusu 12,000 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 15,500 olarak belirlenmi tir. 



TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre Kars Susuz lçesi’nde;  yıllar itibari ile önemli ölçüde 

de i im göstermeyen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %82.1 ile yine 

baskın sektör olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek %14.7’ye , sanayisinin 

%1.4’e ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli di er sektörlerin payının %1.8’e 

ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 

Susuz onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi tir. 

Onaylı imar planında Susuz-Ardahan yönünde belirlenmi  kentsel geli me alanının, 

yerle imin geli me e ilimi ile örtü medi i tespit edilmi , kentin Kars yönünde geli mesi 

kabulü ile Ardahan yönünde belirlenmi  ve fakat bu planda bir kısmı kabul edilmeyen 

geli me alanı kadar Kars yönünde bir kısım kentsel geli me alanı belirlenmi tir.  



Susuz onaylı imar planı sınırları içerisinde belirlenmi  Tarımsal Niteli i Korunacak 

Alanlar Tarım Alanı olarak korunmu , Susuz Çayı çevresinin ıslahı ve a açlandırılması 

önerilmi tir. Onaylı imar planında gıda sanayi alanı ve biti i indeki mandıracılık alanı bu 

Plan öngörüleri kapsamında Tarım ve Hayvancılı a Dayalı Sanayi Alanı olarak belirlenmi tir. 

77..33..II DDIIRR

77..33..11..GGEELL MMEE SSEENNAARRYYOOSSUUNNDDAAKK YYEERR

I dır li’nin genel anlamda geli me senaryosunda; Ticaret ve Hizmet Merkezi olarak 

öne çıkan, politik ve stratejik kararlara da ba lı olarak tarımsal karakterini uzmanla ma 

anlamında te viklerle daha organize yürüten, tarımsal üretimde kalite ve verimin artarak 

pazarlama kanallarına yo unla an, uluslar arası ula ım ba lantılarında mevcut durumun 

yanında proje ve di er potansiyellerle öne çıkan ve bunu sektörel geli imine yansıtan bir 

merkez niteli inde geli imini sürdüren geli me kabulü ile var olaca ı kararla tırılmı  ve plan 

kararları bu yönde belirlenmi tir.  

77..33..22..II DDIIRR LL NNÜÜFFUUSS VVEE GGÜÜCCÜÜ KKAABBUULLLLEERR

Nüfus Kabulleri 

I dır li 2040 yılı nüfus projeksiyonu için, ilin son 30 yıl içerisindeki nüfus hareketleri 

incelenmi tir (Tablo 20). Bu veriler kapsamında ortalama yıllık nüfus artı  hızlarının  tespit 

edilece i yıl aralıkları belirlenmi tir. 

I dır  ili, 3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü e 

giren 3806 sayılı kanunla il statüsünü  kazanmı tır. Bundan öncesinde Kars iline ba lıdır. 

Tablo 20’de , 1980 ve 1990 yılları için I dır verileri kullanılırken Kars iline ba lı bulunan 

I dır, Aralık, Tuzluca ilçeleri nüfus verileri kullanılmı tır. Karakoyunlu  ise 1980 yılında 

henüz ilçe statüsünde olmayıp Ta burun buca ına ba lıdır. Ta burun buca ı ise Merkeze 

ba lıdır. 

I dır, Planlama Bölgesi içerisinde nüfus kaybetmeyip aksine nüfus artı  hızı en yüksek 

olan ildir. Özellikle 1980 sonrası sınır kapısın açılması ile ticaret faaliyetlerinin artması, ve 

bölgeye göçün ba laması ile nüfusta artı  görülmü tür.1990 yılından sonra artı , bu kadar 

fazla olmamakla beraber devam etmi tir.  

Ta burun Buca ı, 1980 yılında henüz Merkeze ba lı bir bucakken, 1992 yılında 

Karakoyunlu ilçesine ba lanmı tır. Nüfus hareketlerindeki de i ikli in sebebi budur.





TTaabblloo 2211:: II ddıırr iillii 22004400 YYııllıı NNüüffuuss PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

*

KKaayynnaakk:: KKeenntt YYaappıı PPllaannllaammaa LLttdd.. ttii.. bbüünnyyeessiinnddee hhaazzıırrllaannmmıı ttıırr..

I dır ilinin geçmi  yıllardaki nüfus artı  oranları oldukça yüksek oldu u için 

Projeksiyon sonuçları da, orantılı bir ekilde yüksek çıkmı tır. I dır’ın ilk sınır kapısı 

açıldıktan sonra böyle bir nüfus artı ı ya amı  oldu u ve artık bundan sonra böyle büyük bir 

artı  ya amayaca ı göz önünde bulundurularak, , 2040 yılı Kabul Nüfusu için genel olarak 

projeksiyon yöntemlerinden daha dü ük sonuçlar çıkmı tır. . Artı ın çok yüksek olmamakla 

beraber yine de ya anaca ı göz önünde bulundurulursa nüfusu etkileyecek di er faktörler 

öyle sıralanabilir; 

Üç ülkeye sınır konumu ve sınır kapılarının ekonomik faaliyetlere katkı 

potansiyeli, 

Kentle me oranında görülen sürekli artı , 

I dır havaalanı projesi, 

Kars-Benliahmet-Aralık-Dilucu demiryolu projesi, 



Ta ımacılık sektöründeki geli me potansiyeli, 

I dır merkezdeki Üniversitenin varlı ı ve geli im içerisinde olması, 

I dır’ın, meyve ve sebze üretiminde planlama bölgesi tamamının %75’ini 

olu turması, 

Tüm bu faktörler ve ilin normal geli imi göz önünde bulundurularak 2040 yılı Kabul 

Nüfusları olu turulmu tur. lin Merkez ilçesi ehir Nüfusunun yakla ık 142.000 ki i olaca ı 

ve ilçeye ba lı di er belde belediyesi nüfusları ile bunun 166.000 ki iye ula aca ı, köy 

nüfusunun çok artmayıp ilçe toplam  nüfusunun 195.000 civarı olaca ı öngörülmü tür. 

Tüm ilin toplam  ehir nüfusuna bakıldı ında, lineer artı  yöntemi ile 178.000, üssel 

yöntem ile 207.000 ve iller bankası yöntemine göre 236.000 çıkan sonuçların genel ortalama 

de eri alınmı  ve yakla ık 200.000 ki ilik bir sonuç elde edilmi tir. Toplam il nüfusunun da 

279.000 olaca ı kabul görülece i dü ünülürse 2010 yılı %60 olan ildeki kentle me oranının  

%71,7’e çıkarılması hedeflenmektedir. 

gücü Kabulleri 

I dır  ilinin sektörel projeksiyonları hazırlanırken öncelikle TUIK in 1990-2000 yılları 

Genel Sayım Sonuçlarına göre belirlenen iktisadi faaliyet kollarının (tarım-sanayi-hizmet-

di er) il ve ilçelere göre da ılımları incelenmi tir. 

Tablo 22’de I dır  ili ilçelerinde 1990 ve 2000 yıllarında ana sektörlerde çalı an  kadın, 

erkek ve toplam  nüfusları verilmi tir. 

Tablonun incelenmesi sonucu I dır’ın  1990 ve 2000 yılı sektörlerin oranları 

çıkarılmı  ve 2040 yılı sektörel da ılım oranlarının bulunması için “Demografik Yapı” ba lı ı 

altında hazırlanan Nüfus Projeksiyonları ile ba lantılı olarak 3 farklı yöntem kullanılmı tır. 

(lineer, Üstel ve ller Bankası Yöntemi). Nüfus projeksiyonları sonuçlarında kabul edilen 

2040 yılı nüfusuna göre ve aynı zamanda 3 farklı yöntemle çıkan oranlar göz önünde 

bulundurularak 2040 yılı için Kabul sektörel da ılım oranları belirlenmi tir. 

Buna göre 2000 yılında I dır ilinde tüm sektörlerde çalı an  sayısı 64.192 ki iyken, 

2040 yılında bu sayı yakla ık 150,030 ki iye çıkacaktır. Rakamlardaki bu yüksek artı , 

I dır’da hane halkı büyüklü ünün bölge ortalaması üstünde oldu u ve hedeflerde bu 

sonuçların iyile tirilerek, projeksiyon nüfusunu olu turan ya  gruplarında çalı an sınıfın (15-

65 ya  arası ya  grubu) oranının artırılmasından kaynaklanmaktadır.





TTaabblloo 2233:: II ddıırr llii iillççeelleerree GGöörree SSeekkttöörreell DDaa ııllıımm PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

I dır ilinin, 1980-2010 yılları arası nüfus hareketleri incelendi inde, sürekli bir artı

göstermi  oldu u ve bölgede en yüksek nüfus artı  hızına sahip il konumunda bulundu u 

gözlemlenmi tir. Bunun ana sebeplerinden biri de, 3 ayrı ülke ile sınır kapısının bulunması ve 

sınır ticaretinin artarak burada bir cazibe merkezi yaratmasıdır. lin tüm bu geli imi ve 

konumu göz önünde bulundurularak I dır için 2040 yılında özellikle hizmetler sektörünün 

geli tirilmesi dü ünülmü  olup, geli tirilen ula ım artlarıyla bu bölgede ulusal ve uluslararası 

ba lantıları sa layacak lojistik merkezi yaratılması planlanmaktadır.  

Verimli I dır Ovası ve özel iklimsel özellikleri nedeniyle sebze ve meyve 

yeti tiricili inde bölgenin %75’ini olu turan I dır’da tarımsal faaliyetlerin bu yönde 

geli tirilece i ve tarımsal sanayinin de aynı oranla artı  gösterece i de ula ılan sonuçlardandır. 

I dır  ilinde 2000 yılında % 68,4  ile baskın sektör olan tarım sektörü, 2040 yılında da 

il genelinde ana sektör olmaya devam etmekle birlikte bu sektörde çalı an oranı % 57,1’e 

dü mesi planlanmaktadır. 2000 ve 2040 yılı I dır ilçelerinin sektörel da ılımları 

incelendi inde, 2000 yılında tamamında baskın olan tarım sektörü oranı, 2040 yılında 

azalacak ancak yine de tüm ilçelerde en büyük orana sahip olmaya devam edecektir. Tarım 

sektöründe azalan oranın yerini özellikle hizmet sektörü dolduracaktır. 

Merkez ilçe tarım sektörünün %50’nin altında oldu u tek ilçedir. Projeksiyonlar 

sonucu, 2040 yılı için Merkez ilçede, kentle me oranındaki artı , ula ım artlarının 

iyile tirilmesi, ticaret aktivitelerinin yo unla tırılması, üniversite varlı ı, sa lık ve e itim 

artlarının geli tirilmesi gibi faktörler de göz önünde bulundurularak Hizmet sektöründe 

belirgin bir artı  ya anaca ı ayrıca tarımsal üretim odaklı sanayi sektöründeki geli meleri ile 

sanayi sektöründe artı  ya anaca ı sonucuna varılmı tır. 



77..33..33.. ÇÇMMEESSUUYYUU VVEE KKAATTII AATTIIKK PPRROOJJEEKKSS YYOONNLLAARRII

çmesuyu ve Arıtma Tesisleri 

ehrin içme suyu sondajla temin edilen ve depolanarak günün belirli saatlerinde ehir 

ebeke sistemine veren bir yapıyla i letilmektedir. çme suyu ihtiyacı halen kullanılmakta 

olan toplam 4 Adet derin kuyudan (Q=175 lt/sn) kar ılamaktadır.  

DS ’nin 2008-2012 yılları için hazırlamı  oldu u “81 l Merkezinin çme, Kullanma 

ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı” na göre ; I dır Merkezinin 2007 yılı nüfusu 75,920  ki i 

ve bu nüfusa göre ehrin içmesuyu ihtiyacı 6,78 milyon m3/yıl (ki i ba ı 89,30  m³ /yıl) olup, 

mevcut kaynaklar toplamı  8,20  milyon m3/yıl dır. Halihazırda ehre derin kuyulardan su 

temin edilmektedir.Yapılan nüfus ve su ihtiyacı tahminlerine göre mevcut kaynaklar ile ehrin 

2015 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı kar ılanmaktadır. Bu oranlarla I dır ilinin 

tamamının 2010 yılı içme suyu ihtiyacı ve 2040 yılı içme suyu ihtiyacı projeksiyonu 

hazırlanmı tır. 

TTaabblloo 2244:: II ddıırr llii ççmmee SSuuyyuu PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

Katı Atık 

lde katı atık toplama ve depolama  genel anlamda yapılmaktadır. Bölge içerisinde 

üretilen evsel katı atıklar, konteynırlarda biriktirilerek toplama i lemleri belediyelere ait 

sıkı tırmalı ve asansörlü tip araçlarla toplanarak hiçbir i leme tabi tutulmadan çöp toplama 

sahalarına dökülmektedir. Atıklar Belediye tarafından herhangi bir noktada biriktirilmeden 

do rudan çöp depolama alanına iletildi inden transfer istasyonlarına gereksinim 

duyulmamı tır.   

lde merkeze ait olmak üzere bir adet düzensiz çöp depolama alanı mevcuttur. 

Düzensiz çöp depolama alanı ehir merkezinin güneydo usundadır. Toplam depolama 



230.000 m2’lik bir yeri kaplamaktadır. Düzensiz çöp depolama alanına dökülen atıkların türü 

evsel, tıbbi ve çok az organize sanayi eklindedir. Miktarı hakkında kesin bir ara tırma 

yapılmamakla beraber günlük 80-90  ton civarında katı atık depolanmaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlı ı’nın 2008-2012 yılları için hazırlamı  oldu u Atık Yönetimi 

Eylem Planı’na göre belirlenen ildeki toplam atık miktarı 49,390 ton/yıl,  ki i ba ına dü en 

atık miktarı ise 0,80 kg/ki i-gündür. Bu hesaplamalara göre ilin 2010 yılı nüfusu  ve 2040 yılı 

projeksiyon nüfusuna göre belirlenen toplam katı atık miktarı a a ıdaki tabloda verilmi tir. 

TTaabblloo 2255:: II ddıırr iillii KKaattıı AAttııkk PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

77..33..44..YYEERRLLEE MMEELLEERREE AA TT DDEE EERRLLEENNDD RRMMEE VVEE KKAARRAARRLLAARR

77..33..44..11..MMeerrkkeezz llççee

Nüfus ve gücü Kabulleri 

I dır Merkez lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 77,912 , köy nüfusu 31,885 olmak üzere 

toplam nüfus 123,570’tir. 2040 yılı ehir nüfusu 142,000 , köy nüfusu 29,000 olmak üzere 

toplam kabul nüfus 195,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre I dır Merkez lçe’de(beldeleri ile birlikte); yıllar itibari 

ile azalan tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %49.10 ile yine baskın 

sektörlerden birisi olmaya devam edecek iken, özellikle ticaret-turizm sektörü ve tarım ile 

hayvancılı a dayalı sanayi kollarında, havaalanı ve demiryolu projeleri ile de geli imin 

sa lanaca ı, dolayısı ile hizmet sektörünün ön plana çıkaca ı kabul edilmi tir. Sanayi 

sektöründeki oranın artarak %5.7 ye ula aca ı, hizmet sektörünün planlama Kentsel Hizmet 



Merkezlerinden biri olması sebebine uygun olarak %40.5’e ve buna ba lı olarak özellikle 

in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %4.7’ye ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 

I dır Merkez yerle me alanının ı ınsal olarak yayılma gösterdi i, onaylı imar planı 

çeperlerinde kentsel alana dönü mü  alanların oldu u belirlenmi tir. I dır Merkez 

yerle iminde bu anlamda geli me kontrolünün sa lanması zorunludur. Bu sebeple plan 

kararlarında onaylı plan, uydu görüntüleri ve çevre düzeni planı plan verileri bir arada 

de erlendirilerek I dır kentsel yerle me alanı belirlenmi  böylelikle I dır Merkez yerle im 

alanı yayılma sınırı tespit edilmi tir.  

I dır Merkez onaylı imar planının projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olmayaca ı ortada iken, kentin ya  lekesi modeli ile büyüme e iliminin kontrol edilmesi, 

hızla artan nüfusunu, geli me e ilimlerini ve potansiyellerini de dikkate alarak yeni geli me 

alanlarının önerilmesi gerekmektedir. Melekli, Halfeli ve Ho haber Beldeleri ile çok yönlü 



ekonomik ili kileri bulunan I dır Merkez yerle im alanının, bu beldeler ile ili kilerinin 

anlamlandırılması oldukça önemlidir. Uluslar arası E yolları üzerinde bulunan, bölgenin en 

önemli ve etkin sınır kapılarından birinin bulundu u ve benzer geli me e ilimi gösteren A rı 

li Do ubeyazıt lçesi ile yakınlı ı, bir tarım kenti olan I dır Merkez’in bu vasfını ticaret, 

sanayi ve hizmet sektörleri ile destekleme e ilimi söz konusudur. Bunların yanında kontrolsüz 

büyüme, I dır’ın sahip oldu u çok de erli tarım arazilerini tahrip etmekte ve bir kent olarak 

özellikle teknik-sosyal altyapı eksikliklerine neden olmaktadır. Tüm bu potansiyel ve tehditler 

dikkate alınarak kentin geli imi güney-batı (Ho haber ve Halfeli beldeleri) yönünde ve güney 

(Do ubeyazıt) yönünde geli me alanları olu turulmu  iken, halihazırda bu geli me alanları 

kentin büyüme yönleridir.  

Plan öngörüleri olarak Merkez yerle iminin beldeleri ile ula ım a ları tanımlanmı  ve 

sadele tirilmi tir. Bu öngörüde I dır havaalanı da dikkate alınmı tır. Merkez yerle imin 

güney batısında D080 Erzurum-I dır yoluna askı niteli inde, hem kentsel yerle imi sınırlayıcı 

bir e ik olarak hem de havaalanı ve demiryolu proje güzergahı dikkate alınarak 2. Derece 

karayolu ba lantısı önerilmi tir. Bu ba lantının üzerinde Fuar Alanı, Turizm Tesis Alanı 

önerilmi tir. Bunların dı ında kuzeydeki köy yerle melerine de yakın konumda Yaycı Köyü 

yakınına Organize Tarım/ Hayvancılık Alanı önerilmi tir. 

Alikamerli ve Hakveyis mahalleleri kentsel alan ile bütünle tirilmi  iken, yerle me 

alanının do usunda yer alan ve merkez ile fiziksel bütünle menin mümkün 

olamayaca ı(Merkez yerle me alanı ve Hanago mahallesi tarım ve sulama alanları ile 

birbirinden net olarak ayrılmaktadır) Hanago mahallesinin kentsel yerle ik ve geli me alanları 

belirlenmi , ula ım ba lantısı korunmu tur. 



7.3.4.1.1.Halfeli 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Halfeli Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 7,297 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 13,000 olarak 

belirlenmi tir. 

Plan Kararları 

Halfeli onaylı imar planının, kentsel yerle imin ı ınsal büyümesi yönünde tarif yapan 

bir plan iken, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli olmayaca ı tespit edilmi , 

onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me Alanı sınırları 

güncellenerek, ı ınsal büyümenin engellenmesi, kentsel geli me alanlarının bu niteli ine 

uygun olarak net alan tarifleri ile yapılması uygun bulunmu , geli me yönü I dır Merkez’e 

do ru güney-do u yönünde planlanmı tır. 



7.3.4.1.2.Ho haber 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Ho haber Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 2,738 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 4,500 

olarak belirlenmi tir. 

Plan Kararları 

Ho haber Beldesi onaylı imar planının projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa 

yeterli olaca ı kabul edilmi  iken, ek geli me alanları da önerilmi tir. Onaylı imar planında 

besi alanı olarak tanımlanmı  alan Organize Tarım/ Hayvancılık Alanı olarak belirlenmi tir.  



7.3.4.1.3.Melekli 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Melekli Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 3,738 iken , 2040 yılı ehir nüfusu 6,500 olarak 

belirlenmi tir. 

Plan Kararları 

Melekli onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi tir.  

77..33..44..22..AArraallııkk

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Aralık lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 6,201 , köy nüfusu 15,609 olmak üzere toplam 

nüfus 21,810’dur. 2040 yılı ehir nüfusu 12,000 , köy nüfusu 19,000 olmak üzere toplam 

kabul nüfus 31,000 olarak belirlenmi tir. 



TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre I dır Aralık lçesi’nde;  yıllar itibari ile azalan tarım(ve 

hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %66.3 ile yine baskın sektör olmaya devam edecek 

iken, özellikle sınır ticareti bazında hizmet sektörünün geli erek %30.9’a , sanayisinin %2.0’a 

ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %0.9’a 

ula aca ı kabul edilmi tir. 

Sektörel geli im açısından; Aralık lçesi’nde tarım sektörünün öncü sektör olmaya 

devam edece i, stratejik konumu ve yatırımlar gere i hizmet sektörünün sanayi ile birlikte 

hızla ön plana çıkaca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 

Aralık onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi tir.  



Dilucu yolu üzerinde Sanayi Alanı önerilmi , onaylı imar planında belirlenmi

kullanım türleri dikkate alınarak, Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı ve Büyük Alan Kullanımı 

Gerektiren Kamu Kurulu  Alanı belirlenmi tir.  

77..33..44..33..TTuuzzlluuccaa

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Tuzluca lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 8,959 , köy nüfusu 16,037 olmak üzere toplam 

nüfus 24,996’dır. 2040 yılı ehir nüfusu 14,000 , köy nüfusu 18,000 olmak üzere toplam 

kabul nüfus 32,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre I dır Tuzluca lçesi’nde;  yıllar itibari ile kısmen azalan 

tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %73.3 ile yine baskın sektör olmaya 

devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek %22.2’ye , sanayisinin %1.9’a ve buna ba lı 

olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %2.5’e ula aca ı kabul 

edilmi tir. 

Sektörel geli im açısından; Tuzluca lçesi’nde tarım sektörünün öncü sektör olarak 

devam edece i ve yöreye özgü sa lık turizmi ve tuz çıkarım/i leme sanayinin geli mesi ile, 

hizmet sektörünün sanayi ile birlikte hızla ön plana çıkaca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Tuzluca onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi tir. Sanayi alanı ile konut dı ı kentsel çalı ma alanları plana 

aktarılmı tır. 

77..33..44..44..KKaarraakkooyyuunnlluu

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Karakoyunlu lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 2,478 , köy nüfusu 9,656 olmak üzere 

toplam nüfus 21,810’dur. 2040 yılı ehir nüfusu 4,500 , köy nüfusu 13,000 olmak üzere 

toplam kabul nüfus 21,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre I dır Karakoyunlu lçesi’nde(beldesi ile birlikte);  yıllar 

itibari ile önemli de i im göstermeyen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı 

%81.2 ile yine baskın sektör olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek 

%15.2’ye , sanayisinin %2.2’ye ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak 

di er sektörlerin payının %1.4’e ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Karakoyunlu onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi tir. I dır-Aralık yolu üzerindeki konut dı ı kentsel çalı ma alanı 

planda gösterilmi tir. 

7.3.4.4.1.Ta burun 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Ta burun Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 1,908 iken , 2040 yılı ehir nüfusu 3,500 

olarak belirlenmi tir. 

Plan Kararları 



Ta burun onaylı imar planında belirlenmi  kentsel geli me alanlarının projeksiyon 

dönemi içerisinde yerle me için kısmen fazla olaca ı, yerle imin batısında onaylı planında 

kentsel geli me alanı olarak belirlenmi  alanın, A rı Da ı eteklerinden bu alana dek uzanan 

kayalık ta lık alanların devamı eklinde yerle imin iç kesimlerine uzandı ı tespit edildi inden, 

bu alanın Büyük Kentsel Ye il Alan ve kayalık-ta lık alan olarak belirlenmesi uygun 

görülmü tür. 

77..44..AA RRII

77..44..11..GGEELL MMEE SSEENNAARRYYOOSSUUNNDDAAKK YYEERR

A rı li’nin genel anlamda geli me senaryosunda; Kentsel Hizmet Merkezi olarak öne 

çıkan, politik ve stratejik kararlara da ba lı olarak tarımsal karakterini uzmanla ma anlamında 

te viklerle daha organize yürüten, tarımsal üretimde kalite ve verimin artarak i leme ve 

pazarlama kanallarına yo unla an, bu anlamda özellikle tarım ve hayvancılı a dayalı sanayisi 

geli mi , uluslar arası ula ım ba lantılarında mevcut durumun yanında proje ve di er 

potansiyellerle öne çıkan ve bunu sektörel geli imine yansıtan, aynı zamanda yurtiçi önemli 

kom u iller ile ili kisi kuvvetli bir merkez eklindeki geli me kabulü ile var olaca ı 

kararla tırılmı  ve plan kararları bu yönde belirlenmi tir.  

77..44..22..AA RRII LL NNÜÜFFUUSS VVEE GGÜÜCCÜÜ KKAABBUULLLLEERR

Nüfus Kabulleri 

A rı li 2040 yılı nüfus projeksiyonu için, ilin son 30 yıl içerisindeki nüfus hareketleri 

incelenmi tir (Tablo 27). Bu veriler kapsamında ortalama yıllık nüfus artı  hızlarının  tespit 

edilece i yıl aralıkları belirlenmi tir. 

Tablo 27  incelendi inde A rı’nın da I dır gibi 1980 sonrasında sürekli bir nüfus artı ı 

içerisinde oldu u görülmektedir. Bunun en büyük sebebi, A rı’daki do um oranlarının çok 

yüksek olup hane halkı büyüklüklerinin bölge ortalaması üzerinde olmasıdır.  E itim oranı 

dü ük olan il halkı için plansız bir büyüme söz konusudur.  

TTaabblloo 2266:: AA rrıı llii HHaannee HHaallkkıı BBüüyyüükkllüü üü

KKaayynnaakk:: TTUU KK;; BBööllggeesseell ssttaattiissttiikklleerr,, 22000088



Nüfus projeksiyonları yapılırken en çok bu konu üzerinde durulmu , ildeki e itim 

seviyesinin yükseltilerek hane halkı büyüklüklerinin en azından planlama bölgesi 

ortalamasına dü ürülmesi hedeflenmektedir.  

Bu ekilde Projeksiyonlarda kullanılan do al nüfus artı  oranları ile oldukça yüksek 

çıkan A rı ili nüfusu dengede tutulacaktır. 
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T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

ARDAHAN, KARS,IĞDIR,AĞRI PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI  

Tablo 28: Ağrı ili 2040 Yılı Nüfus Projeksiyonu 

AĞRI 

2010 NÜFUSU 2040 KABUL NÜFUS 

KENT NÜFUSU KIR NÜFUSU TOPLAM NÜFUS 
KENT 
NÜFUSU 

KIR NÜFUSU TOPLAM NÜFUS 

MERKEZ 99,336 38,516 137,852 146,000 39,000 185,000 

DİYADİN 19,484 26,341 45,825 35,000 27,000 62,000 

DOĞUBEYAZIT 69,447 45,907 115,354 171,726 42,000 213,726 

ELEŞKİRT 10,422 23,909 39,409 14,500 26,100 48,600 

TAHİR (B) 1,632     3,000     

YAYLADÜZÜ (B) 1,615     2,500     

YÜCEKAPI (B) 1,831     2,500     

HAMUR 3,098 19,051 22,149 4,500 21,000 25,500 

PATNOS 60,616 59,561 123,621 84,000 55,000 146000 

DEDELİ (B) 3,444     7,000     

TAŞLIÇAY 6,212 16,788 23,000 11,000 17,500 28,500 

TUTAK 7,170 27,642 34,812 14,000 26,000 40,000 

TOPLAM* 284,307 257,715 542,022 495,726 253,600 749,326 
 

Kaynak: Kent Yapı Planlama Ltd. Şti. bünyesinde hazırlanmıştır. 

NOT: 1980’den bu yana Ağrı ili için Sınır değişiklikleri pek yaşanmadığı için, Nüfus 

Projeksiyonları için genel olarak 1980-2010 yıl aralıkları kullanılmıştır. Şehir nüfusu 

Projeksiyonları için Doğubeyazıt ve Merkez ilçesi için 2000-2010 Yılı verilerinin kullanılması 

daha doğru bulunmuştur. 

-Toplam Nüfus: İlçe merkezleri ve köy nüfuslarından oluşmaktadır. Eleşkirt İlçesinin toplam 

nüfusu kendisine bağlı olan Tahir, Yayladüzü ve Yücekapı Beldelerinin nüfuslarını, Patnos 

ilçesinin toplam nüfusu ile kendisine bağlı olan Dedeli beldesinin nüfusunu da içermektedir. 

Ağrı İli’nin geçmiş yıllardaki nüfus artış oranları oldukça yüksek olduğu için 

Projeksiyon sonuçları da, orantılı bir şekilde yüksek çıkmıştır. Ağrı’nın hane halkı 

büyüklüğünün bölgedeki diğer illere nazaran yüksek olması ve bunun ilerleyen dönemlerde 

kontrol altına alınacağı düşüncesi ile artışın bu şekilde devam etmeyeceği göz önünde 

bulundurulmuş ve 2040 yılı Kabul Nüfusu buna göre oluşturulmuştur. Artışın çok yüksek 

olmamakla beraber yine de yaşanacağı göz önünde bulundurulursa nüfusu etkileyecek diğer 

faktörler şöyle sıralanabilir; 
 

Plan 

Değişikliği  

Onama 
Sınırı 

(08.06.2022) 

Plan 

Değişikliği  
Onama 

Sınırı 

(08.06.2022) 

Plan 
Değişikliği  

Onama 

Sınırı 

(23.09.2021) 



Uluslar arası Avrupa yolu ba lantıları ve havayolu eri iminin bulunması, 

Otoyollar Dairesi Ba kanlı ı’nca 2023 yılına kadar yapılması planlanan Gerede-

Amasya-Erzurum-A rı-Gürbulak otobanı üzerinde yer alacak olması, 

Sınır kapısı ve ekonomik katkı potansiyeli, 

Ta ımacılık sektöründe geli me potansiyeli, 

Üniversitenin varlı ı ve geli im içerisinde olması, 

Tarih, Kültür ve nanç Turizm geli me potansiyelinin oldukça yüksek olması, 

Diyadin Termal Turizm Merkezinin konaklama imkanlarının arttırılaca ı, di er 

turizm de erleri ile ili kilendirilerek ba ta il içerisinde tur güzergahı 

yaratılabilece i, 

Tarım ve özellikle hayvancılık sektörlerindeki çok önemli potansiyellerin, di er 

sektörler ile ili kilerinin kurularak sanayi, pazarlama olanaklarının geli mesi. 

Tüm bu faktörler ve ilin normal geli imi göz önünde bulundurularak 2040 yılı Kabul 

Nüfusları olu turulmu tur. lin Merkez ilçesi ehir Nüfusunun yakla ık 146.000 ki i olaca ı 

ve köy nüfusunun çok artmayıp ilçe toplam  nüfusunun 185.000 civarı olaca ı öngörülmü tür. 

Tüm ilin toplam  ehir nüfusunun 414.000 ki i ve köy nüfusunun 253.600 olaca ı 

varsayılmı tır. Toplam  il nüfusunun da 667,600 olaca ı kabul görülece i dü ünülürse 2010 

yılı %51,6 olan ildeki kentle me oranının  %62’ye çıkarılması hedeflenmektedir. 

gücü Kabulleri 

A rı ilinin sektörel projeksiyonları hazırlanırken öncelikle TUIK in 1990-2000 yılları 

Genel Sayım Sonuçlarına göre belirlenen iktisadi faaliyet kollarının (tarım-sanayi-hizmet-

di er) il ve ilçelere göre da ılımları incelenmi tir. 

Tablo 29’da A rı  ili ilçelerinde 1990 ve 2000 yıllarında ana sektörlerde çalı an  kadın, 

erkek ve toplam  nüfusları verilmi tir. 

Tablonun incelenmesi sonucu A rı’nın  1990 ve 2000 yılı sektörlerin oranları 

çıkarılmı  ve 2040 yılı sektörel da ılım oranlarının bulunması için “Demografik Yapı” ba lı ı 

altında hazırlanan Nüfus Projeksiyonları ile ba lantılı olarak 3 farklı yöntem kullanılmı tır. 

(lineer, Üstel ve ller Bankası Yöntemi). Nüfus projeksiyonları sonuçlarında kabul edilen 

2040 yılı nüfusuna göre ve aynı zamanda 3 farklı yöntemle çıkan oranlar göz önünde 

bulundurularak 2040 yılı için Kabul sektörel da ılım oranları belirlenmi tir. 



Buna göre 2000 yılında A rı ilinde tüm sektörlerde çalı an  sayısı 183.856  ki iyken, 

2040 yılında bu sayı yakla ık 309,870 ki iye çıkacaktır. Rakamlardaki bu yüksek artı , 

A rı’da  hane halkı büyüklü ünün bölge ortalaması üstünde oldu u ve hedeflerde bu 

sonuçların iyile tirilerek, projeksiyon nüfusunu olu turan ya  gruplarında çalı an sınıfın (15-

65 ya  arası ya  grubu) oranının artırılmasından kaynaklanmaktadır.





TTaabblloo 3300:: AA rrıı llii iillççeelleerree GGöörree SSeekkttöörreell DDaa ııllıımm PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

A rı ilinde 2000 yılında % 73,4  ile baskın sektör olan tarım sektörü, 2040 yılında da il 

genelinde ana sektör olmaya devam etmekle birlikte bu sektörde çalı an oranı % 61,1’e 

dü mesi planlanmaktadır. 2000 ve 2040 yılı A rı ilçelerinin sektörel da ılımları 

incelendi inde, 2000 yılında tamamında baskın olan tarım sektörü oranı, 2040 yılında 

azalacak ancak yine de tüm ilçelerde en büyük orana sahip olmaya devam edecektir. Tarım 

sektöründe azalan oranın yerini özellikle hizmet sektörü dolduracaktır. 

Merkez ilçe tarım sektörünün %50’nin altında oldu u tek ilçedir. Projeksiyonlar 

sonucu, 2040 yılı için Merkez ilçede, kentle me oranındaki artı , turizmin geli tirilmesi, 

üniversite varlı ı, sa lık ve e itim artlarının geli tirilmesi gibi faktörler de göz önünde 

bulundurularak Hizmet sektöründe belirgin bir artı  ya anaca ı ayrıca sanayi sektöründeki 

geli meler ile sanayi sektöründe çalı an oranının tüm ilçelere nazaran yüksek olaca ı 

sonucuna varılmı tır. 

ldeki çayır ve mera varlı ı ve hayvan varlı ı (özellikle küçükba  hayvan sayısı) 

sebebiyle ilçelerdeki genel e ilim tarım sektörü yönündedir. Ancak Merkez’den sonra en 

büyük nüfusa sahip olan Do ubeyazıt ilçesinde de, sınır kapısı ili kileri ve ticaret-ula ım 

faktörlerinin geli tirilmesi hedefiyle hizmet sektöründe belirgin bir artı  ya anaca ı 

dü ünülmektedir. 

Diyadin ilçesindeki tarım sektöründeki oranın %87.1’den %71.7’ye dü mesi ise, 

ilçedeki turizme yönelik dü ünülen hedeflerin bir sonucudur. lçe sınırları içerisindeki 

Jeotermal Kaynakların  de erlendirilmesi sonucu  turizm sektöründe ve buna ba lı olarak 

hizmet sektöründe belirgin bir artı  olacaktır.  
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7.4.3.İÇMESUYU VE KATI ATIK PROJEKSİYONLARI 

İçmesuyu ve Arıtma Tesisleri 

İlde kullanılan su sondaj işlemi yapılarak çıkarılan yer altı sularıdır. Bu su yerin 

altındaki derin kuyulardan yaklaşık olarak 70 – 85 metre derinlikte dinamolarla çıkan sulardır. 

DSİ’nin 2008-2012 yılları için hazırlamış olduğu “81 İl Merkezinin İçme, Kullanma ve 

Sanyi Suyu Temini Eylem Planı” na göre ; Ağrı Merkezinin 2007 yılı nüfusu 97,830 kişi ve bu 

nüfusa göre şehrin içmesuyu ihtiyacı 9,30 milyon m3/yıl (kişi başı 95,06 m³ /yıl) olup, mevcut 

kaynaklar toplamı (19 adet derin kuyu) 18,45 milyon m3/yıl dır.Yapılan nüfus ve su ihtiyacı 

tahminlerine göre mevcut kaynaklar ile şehrin 2027 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı 

karşılanmaktadır. 

Derinkuyulardan su temini enerji masrafı getirdiğinden Belediyesinin talebi üzerine 

Mamik deresi ve Çeşme yaylasındaki kaynaktan su temini için İller Bankası tarafından ön etüt 

çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca DSİ tarafından da uzun vadeli içmesuyu ihtiyacının 

karşılanmasına yönelik etüt çalışmalarına başlanılmıştır. 

Bu oranlarla Ağrı ilinin tamamının 2010 yılı içme suyu ihtiyacı ve 2040 yılı içme suyu 

ihtiyacı projeksiyonu hazırlanmıştır. 

Tablo 31: Ağrı İli İçme Suyu Projeksiyonu 
 

AĞRI 2010 YILI NÜFUSU 

(kişi) 

MEVCUT SU 
İHTİYACI 
(hm³/yıl) 

2040 YILI PROJEKSİYON 

NÜFUSU (kişi) 

2040 YILI SU İHTİYACI 
(hm³/yıl) 

MERKEZ 137,852 13.10 185000 17.59 

DİYADİN 45,825 4.36 62000 5.90 

DOĞUBEYAZIT 115,354 10.97 213726 20.31 

ELEŞKİRT 39,409 3.75 48600 4.62 

TAHİR (B) 1,632 0.16 3000 0.29 

YAYLADÜZÜ (B) 1,615 0.15 2500 0.23 

YÜCEKAPI (B) 1,831 0.17 2500 0.23 

HAMUR 22,149 2.11 25500 2.42 

PATNOS 123,621 11.75 146000 13.88 

DEDELİ (B) 3,444 0.33 7000 0.67 

TAŞLIÇAY 23,000 2.19 28500 2.71 

TUTAK 34,812 3.31 40000 3.80 

TOPLAM 542,022 51.52 749,326 78.07 

 

 

Plan 

Değişikliği  

Onama 
Sınırı 

(08.06.2022) 

Plan 

Değişikliği  
Onama 

Sınırı 

(08.06.2022) 

Plan 
Değişikliği  

Onama 

Sınırı 
(23.09.2021) 
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Katı Atık 

İlde ekonomiye bağlı gelişmişlik seviyesi ve sanayinin olmaması nedeniyle, katı atıklar 

içerisinde evsel atıklar önemli bir yer tutmaktadır. Evsel atıklar haricinde ticari ve endüstriyel 

madencilik gibi diğer sektörlere bağlı atıklar ikinci sırada gelmektedir. Ancak evsel atıklardan 

sonra şehir içlerinde büyük oranda hayvan besiciliği yapıldığı için, hayvansal atıklarda Ağrı ’ 

da önemli bir yere sahiptir. 

Merkez ilçede yazın 50 - 60 ton/gün atık oluşurken bu miktar da kışın yanma sonucu 

oluşan küllerden dolayı artış olduğu gözlemlenmektedir (Küllere - evsel atıklar katılmaktadır). 

Kış aylarında bu değer 70 - 80 ton / gün arasında değişmektedir. Bu durum ilçelerde de aynen 

gözlemlenmektedir. Toplam evsel atıklar yaz döneminde 130 -140 ton / gün, kış dönemlerinde 

ise 150 -160 ton / gün arasındadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2008-2012 yılları için hazırlamış olduğu Atık Yönetimi 

Eylem Planı’na göre belirlenen ildeki toplam atık miktarı 144,131 ton/yıl, kişi başına düşen 

atık miktarı ise 0,80 kg/kişi-gündür. Bu hesaplamalara göre ilin 2010 yılı nüfusu ve 2040 yılı 

projeksiyon nüfusuna göre belirlenen toplam katı atık miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 32: Ağrı ili Katı Atık Projeksiyonu 
 

 2010 2040 

AĞRI 2010 YILI NÜFUSU 

(kişi) 
TOPLAM KATI 

ATIK 

MİKTARI(ton/yıl) 

2040 YILI PROJEKSİYON 

NÜFUSU (kişi) 
2040 YILI - TAHMİNİ KATI 

ATIK MİKTARI(ton/yıl) 

MERKEZ 137,852 40,253 185000 54,020 

DİYADİN 45,825 13,381 62000 18,104 

DOĞUBEYAZIT 115,354 33,683 213726 62,407 

ELEŞKİRT 39,409 11,507 48600 11,855 

TAHİR (B) 1,632 477 3000 877 

YAYLADÜZÜ (B) 1,615 472 2500 730 

YÜCEKAPI (B) 1,831 535 2500 730 

HAMUR 22,149 6,468 25500 7,446 

PATNOS 123,621 36,097 146000 42,632 

DEDELİ (B) 3,444 1,006 7000 2,044 

TAŞLIÇAY 23,000 6,716 28500 8,322 

TUTAK 34,812 10,165 40000 11,680 

TOPLAM* 542,022 158,270 749326 222,847 

 

Plan 

Değişikliği  
Onama 

Sınırı 

(08.06.2022) 

Plan 

Değişikliği  
Onama 

Sınırı 

(08.06.2022) 

Plan 
Değişikliği  

Onama 

Sınırı 

(23.09.2021) 
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77..44..44..11..MMeerrkkeezz llççee

Nüfus ve gücü Kabulleri 

A rı Merkez lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 99,336 , köy nüfusu 38,516 olmak üzere 

toplam nüfus 137,852’dır. 2040 yılı ehir nüfusu 146,000 , köy nüfusu 39,000 olmak üzere

toplam kabul nüfus 185,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre A rı Merkez lçesi’nde;  yıllar itibari ile azalan tarım(ve 

hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %46.6 ile yine baskın sektörlerden biri olmaya 

devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek %42.9’a , sanayisinin %5.4’e ve buna ba lı 

olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %5.1’e ula aca ı kabul 

edilmi tir. 

Sektörel geli im açısından; A rı Merkez lçesi’nde tarım sektörünün hizmet sektörü 

ile birlikte öncü sektör olmaya devam edece i ve sanayinin hızla ön plana çıkaca ı kabul 

edilmi tir. 

Plan Kararları 



A rı Merkez lçe’nin geçmi  yıllardaki nüfus artı  oranının ve hane halkı 

büyüklü ünün oldukça yüksek olmasının yanında, ilçenin önemli ula ım ba lantıları üzerinde 

olması, dolayısı ile Erzurum ve Van koridorunda merkez niteli ine sahip olması, sanayi 

potansiyeli ile birlikte de erlendirildi inde kent merkezinin geli imini artarak sürdürece i 

kabul edilmi tir. 

Merkez lçenin eski yerle im alanının irdelenerek kentsel niteliklere kavu turulması, 

bu anlamda iyile tirme ve dönü üm çalı malarının yapılması uzun vadede kentin geli imine 

önemli katkı sa layaca ı ortada iken, ticaret ve hizmetin yanında bir sanayi merkezi olarak 

kabul edilen ilçenin kentsel mekanın planlanmasında ivedilikle yenileme çalı maları 

ba latması gerekmektedir.  

Kentsel geli menin öncelikle meskun alan içerisinde ba latılmasının yanında kuzey ve 

batı yönündeki geli imin  devamlılı ı beklenilebilecektir. Altyapı eksikli inin gözlendi i 

ehrin, içerisinden geçen ve kollara ayrılan Murat Nehri’nin, mutlak suretle ıslah edilerek 

korunması ve yerle ik alan ile koruma bantları ile ayrılması gerekmektedir. A rı kent 

merkezinde kentsel faaliyetlerin organize alanlarda yürütülmesi ve kirlilik yaratan etmenlerin 

kontrol altına alınması esastır.   

Planlama çalı malarında kentsel mekana canlılık getirmesi adına, nehir kenarları 

korunarak bazı rekreasyon alanları ile bütünle tirilmi  ve  sanayi bölgesi ile Organize 

Hayvancılık Bölgesi’nin kentte da ınık ve kontrolsüz yürütülen tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerini organize alanlarda yürütülmesi adına kentin ihtiyaçlarını kar ılayaca ı kabul 

edilmi tir. Kentin do usunda yer alan Organize Sanayi Bölgesi henüz kapasitesine uygun 

çalı masa da, A rı Merkez ilçenin ve di er yakın merkezlerin de faydalanaca ı kabul 

edilmi tir.  

Onaylı imar planı planlı alanı kentsel geli me alanları için kısmen yeterli olsa da, 

yerle imin batısında yer alan Askeri Alan ve Sanayi Bölgesinin bulundu u alan ile kuzeyi 
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kent 

 2040 kent  

 

SINIRI 23/09/2021 

 

 

sanayi s  

 
 

2010 2010 2010 2040 2040 2040 

KENT KIR TOPLAM KENT KIR TOPLAM 

      

69447 45907 115354 171726 42000 213,726 

MEVCUT PLANLI ALAN 

 
(ha) (ha)  

PLANLI ALAN 
(ha) 

485.61 305.72 791.32 969.55 

 

 23/09/2021 
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77..44..44..33..DDiiyyaaddiinn  

Nüfus ve İşgücü Kabulleri 

Diyadin İlçesi 2010 yılı şehir nüfusu 19,484 , köy nüfusu 26,341 olmak üzere toplam 

nüfus 45,825’dır. 2040 yılı şehir nüfusu 35,000, köy nüfusu 27,000 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 62,000 olarak belirlenmiştir.  

 
TUİK 1990 ve 2000 sektörel dağılım verileri de dikkate alınarak oluşturulan 2040 yılı 

işgücü projeksiyon kabullerine göre Ağrı Diyadin İlçesi’nde;  yıllar itibari ile azalan tarım(ve 

hayvancılık)  sektöründe çalışan kişi oranı %71.7 ile yine baskın sektörlerden biri olmaya 

devam edecek iken, özellikle Termal Turizm Merkezi odaklı gelişecek turizm sektörüne bağlı 

hizmet sektörünün gelişerek %22.6’ya , sanayisinin %1.1’e ve buna bağlı olarak özellikle 

inşaat sektörü temelli olarak diğer sektörlerin payının %4.6’ya ulaşacağı kabul edilmiştir. 

Sektörel gelişim açısından; Diyadin İlçesi’nde tarım sektörünün öncü sektör olmaya 

devam edeceği ve gelişen turizm olanakları ile hizmet sektörünün sanayi ile birlikte hızla ön 

plana çıkacağı kabul edilmiştir. 

Plan Kararları 

DİYADİN 

2010 
ŞEHİR  

NÜFUSU 

2010 
KÖY  

NÜFUSU 

2010 
TOPLAM  
NÜFUS 

 2040 
ŞEHİR  

NÜFUSU 

2040 
KÖY 

NÜFUSU 

2040 
TOPLAM 
NÜFUS 

19484 26341 45825  35000 27000 62000 

 

MEVCUT PLANLI ALAN 

YERLEŞİK ALAN  
(ha) 

GELİŞME ALANI  
(ha) 

ARA TOPLAM (ha) 
(Kentsel Yerleşme 

Alanı) 

PLANLI ALAN  
(ha) 

263.54 240.89 504.43 903.59 

*Planlı alan içerisinde; Kentsel Yerleşik ve Gelişme Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, Tarımsal 
Niteliği Korunacak Alan ve diğer kullanımlar yer almaktadır. (1/5000 Ölçekli N.İ.P.) 

 

 

 

 

Plan Değişikliği Onama Sınırı 
(08.06.2022) 

Plan Değişikliği  
Onama Sınırı 
(08.06.2022) 
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2040 YILI PLANLI ALAN 

YERLEŞİK ALAN  
(ha) 

GELİŞME ALANI  
(ha) 

ARA TOPLAM (ha) 
(Kentsel Yerleşme 

Alanı) 

PLANLI ALAN  
(ha) 

428.63 547.91 976.55 1095.14 
*Planlı alan içerisinde; Kentsel Yerleşik ve Gelişme Alanı, Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil 
Alan, Sanayi Alanı (Tarım ve Hayvancılığa Dayalı), Ağaçlandırılacak Alan, Turizm Tesis Alanı 
ve Tarım Arazisi yer almaktadır. 

 

Diyadin onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olmayacağı tespit edilmiş, onaylı imar planında belirlenmiş Kentsel Yerleşik ve Kentsel 

Gelişme Alanı sınırları güncellenmiştir.  

Diyadin için, batı çeperi boyunca ilerleyen Murat Nehri çevresi onaylı imar planında 

ve bu Plan ile belirlenmiş Ağaçlandırılacak Alanlar ile sınırlı iken, yine onaylı imar planında 

kuzeydoğu kısımlarında heyelanlı alanların belirlendiği görülmüş ve bu alanlar da 

Ağaçlandırılacak Alanlar olarak belirlenmiş ve yerleşim için diğer bir sınırlayıcı olmuştur. 

Bu durumda gelişmenin güneyde Termal Turizm Merkezi yönünde planlanması, aynı 

zamanda Murat Nehri bitişiğinde önerilen Bölge Parkı ile ilişkilendirilmiş Turizm Tesis 

Alanının da bu yönde planlanması uygun görülmüştür.  

Kuzeybatı Ağrı yolu üzerinde belirlenen Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Sanayi 

Alanında jeotermal enerji kullanılması önerilmiştir. 

77..44..44..44..PPaattnnooss  

Nüfus ve İşgücü Kabulleri 

Patnos İlçesi 2010 yılı şehir nüfusu 60,616 , köy nüfusu 59,561 olmak üzere toplam 

nüfus 123,621’dır. 2040 yılı şehir nüfusu 84,000 , köy nüfusu 55,000 olmak üzere toplam 

kabul nüfus 146,000 olarak belirlenmiştir. 

TUİK 1990 ve 2000 sektörel dağılım verileri de dikkate alınarak oluşturulan 2040 yılı 

işgücü projeksiyon kabullerine göre Ağrı Patnos İlçesi’nde(beldesi ile birlikte);  yıllar itibari 

ile kısmen azalan tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalışan kişi oranı %69.2 ile yine baskın 

sektörlerden biri olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün gelişerek %23.2’ye , 

sanayisinin %2.9’a ve buna bağlı olarak özellikle inşaat sektörü temelli olarak diğer 

sektörlerin payının %4.6’ya ulaşacağı kabul edilmiştir. 

Plan Değişikliği  
Onama Sınırı 
(08.06.2022) 



Sektörel geli im açısından; Patnos lçesi’nde tarım sektörünün öncü sektör olmaya 

devam edece i ve hizmet sektörünün sanayi ile birlikte hızla ön plana çıkaca ı kabul 

edilmi tir. 

Plan Kararları 

Patnos onaylı imar planının projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa ve geli im 

e ilimine yeterli olmayaca ı, yerle imin batı ve kuzey yönünde geli iminin sa lanması ve 

sınırlanması öngörülmü tür. Yerle imin içerisinden geçen A a ıçay deresi ve Badi an çayının 

ıslahı ve a açlandırılması önerilmi tir. Tutak yolu üzerinde Tarım ve Hayvancılı a Dayalı 

Sanayi Alanı planlanmı , mevcut ve öneri Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı ile Küçük 

Sanayi Sitesi planda gösterilmi tir. 

Ayrıca Patnos Barajı yakınındaki Bölge Parkı olarak belirlenen Dana Tepesinin 

rekreatif kulanı için kent merkezinden kuzeydo u yönünde Patnos Barajı’na ula ım 

altyapısının iyile tirilmesi önerilmektedir. 



7.4.4.4.1.Dedeli 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Dedeli Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 3,444 iken , 2040 yılı ehir nüfusu 7,000 olarak 

belirlenmi tir. 

Plan Kararları 

Dedeli onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi tir. Dedeli onaylı imar planları ve plan hükümleri incelendi inde 

planlı alanının uygulama alanı dı ında  Jeolojik Açıdan Önlemli Alan, Jeolojik Sakıncalı Alan, 

Ta kın Alanından olu tu u tespit edilmi tir. Bu alanlar bu Plana A açlandırılacak Alan olarak 

yansıtılmı  ve bu alanlara geli me engellenmi tir. Onaylı imar planında belirlenen Tarımsal 

Niteli i Korunacak Alanlar, bu Planda korunmu tur. 



77..44..44..55..TTuuttaakk

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Tutak lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 7,170 , köy nüfusu 27,642 olmak üzere toplam 

nüfus 34,821’dir. 2040 yılı ehir nüfusu 14,000 , köy nüfusu 26,000 olmak üzere toplam 

kabul nüfus 40,000 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre A rı Tutak lçesi’nde;  yıllar itibari ile önemli de i im 

göstermeyen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %84.2 ile yine baskın sektör 

olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek %13.7’ye , sanayisinin %1.3’e ve 

buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %0.8’e 

ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Tutak onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli olaca ı 

kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me Alanı 

sınırları güncellenmi tir. Yerle imin güneyinden geçen Murat Nehri’nin(Seriyan Çayı) ıslahı 

ve a açlandırılması aynı zamanda Büyük Kentsel Ye il Alan/Bölge Parkı ile ili kilendirilerek 

rekreatif kullanımı önerilmi  iken, planda hayvan pazarı olarak ayrılan alanın çevre köylere de 

hizmet verebilecek Organize Tarım/Hayvancılık Alanı olarak belirlenmi tir. Van yolu 

üzerinde Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı belirlenmi tir. 

77..44..44..66..TTaa llııççaayy

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Ta lıçay lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 6,212 , köy nüfusu 16,788 olmak üzere toplam 

nüfus 23,000’dır. 2040 yılı ehir nüfusu 11,000 , köy nüfusu 17,500 olmak üzere toplam 

kabul nüfus 28,500 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre A rı Ta lıçay lçesi’nde;  yıllar itibari ile önemli de i im 

göstermeyen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %82.9 ile yine baskın sektör 

olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün geli erek %15.0’e , sanayisinin %1.5’e ve 

buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının %0.7’e 

ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Ta lıçay onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa kısmen 

yeterli olaca ı tespit edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel 

Geli me Alanı sınırları güncellenmi tir. Yerle ime batıda sınır olu turan Murat Nehri ile 

güneyinde yer alan Gündeperi deresi çevresinin a açlandırılması önerilmi  iken, 

kuzeybatısında Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı belirlenmi tir. 

77..44..44..77..EEllee kkiirrtt

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Ele kirt lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 10,422 , köy nüfusu 23,909 olmak üzere toplam 

nüfus 39,409’dır. 2040 yılı ehir nüfusu 14,500 , köy nüfusu 26,100 olmak üzere toplam 

kabul nüfus 48,600 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre A rı Ele kirt lçesi’nde(beldeleri ile birlikte);  yıllar 

itibari ile önemli de i im göstermeyen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı 

%72.1 ile yine baskın sektör olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün ticaret odaklı 

geli erek %25.0’e , sanayisinin %1.3’e ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli 

olarak di er sektörlerin payının %1.5’e ula aca ı kabul edilmi tir. 

Plan Kararları 



Ele kirt onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa kısmen 

yeterli olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel 

Geli me Alanı sınırları güncellenmi , ek geli me alanları önerilmi tir. Yerle imin kuzeybatı 

ucu onaylı imar planında heyelanlı alan olarak tanımlandı ından, bu alan bu Planda 

A açlandırılacak Alan olarak belirlenmi , A rı Merkez yolu üzerinde Organize Hayvancılık 

Bölgesi ve Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanı önerilmi tir. 

7.4.4.7.1.Tahir 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Tahir Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 1,632 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 3,000 olarak 

belirlenmi tir. 

Plan Kararları 



Tahir onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli olaca ı 

kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me Alanı 

sınırları güncellenmi tir.  

Yerle im alanı dere yatakları, e imli arazi, tarım alanları gibi e iklere sahiptir. Bu 

Planda çevresi A açlandırılacak Alan olarak belirlenen yerle meyi ikiye bölen Karı an deresi 

ve çevresi, onaylı imar planında önlemli yerle ilmesi gerekli alan olarak belirlenmi tir. 

Onaylı imar planında Erzurum-A rı yolu üzerinde Besihane Alanı olarak tanımlanmı

alan bu Planda Organize Tarım/Hayvancılık Alanı olarak belirlenmi tir. Aynı ekilde bu 

alanda 2 ayrı noktada belirlenmi  Konut Dı ı Kentsel Çalı ma Alanları bu Planda 

korunmu tur. 



7.4.4.7.2.Yücekapı 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Yücekapı Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 1,831 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 2,500 

olarak belirlenmi tir. 

Plan Kararları 

Yücekapı onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa yeterli 

olaca ı kabul edilmi , onaylı imar planında belirlenmi  Kentsel Yerle ik ve Kentsel Geli me 

Alanı sınırları güncellenmi tir. Onaylı imar planında belirlenmi  arazi kullanım türleri de 

dikkate alınarak Organize Tarım/Hayvancılık Alanı belirlenmi tir.  



7.4.4.7.3.Yayladüzü 

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Yayladüzü Beldesi 2010 yılı ehir nüfusu 1,615 iken, 2040 yılı ehir nüfusu 2,500 

olarak belirlenmi tir. 

Plan Kararları 

Onaylı imar planı  bulunmadı ından, uydu görüntüsü üzerinden yerle ik alan sınırı 

belirlenmi tir ve geli me alanı önerilmi tir. 

77..44..44..88..HHaammuurr

Nüfus ve gücü Kabulleri 

Hamur lçesi 2010 yılı ehir nüfusu 3,098 , köy nüfusu 19,051 olmak üzere toplam 

nüfus 22,149’dur. 2040 yılı ehir nüfusu 4,500 , köy nüfusu 21,000 olmak üzere toplam kabul 

nüfus 25,500 olarak belirlenmi tir. 

TU K 1990 ve 2000 sektörel da ılım verileri de dikkate alınarak olu turulan 2040 yılı 

i gücü projeksiyon kabullerine göre A rı Hamur lçesi’nde;  yıllar itibari ile önemli de i im 

göstermeyen tarım(ve hayvancılık)  sektöründe çalı an ki i oranı %81.3 ile yine baskın sektör 

olmaya devam edecek iken, hizmet sektörünün ticaret odaklı geli erek %15.8’e , sanayisinin 

%2.1’e ve buna ba lı olarak özellikle in aat sektörü temelli olarak di er sektörlerin payının 

%0.8’e ula aca ı kabul edilmi tir. 



Plan Kararları 

A rı Merkez lçe ve havaalanına oldukça yakın konumda bulunan Hamur ilçesine ait 

onaylı imar planının, projeksiyon yılı içerisinde öngörülen nüfusa ve geli me e ilimine yeterli 

olmayaca ı tespit edilmi  iken, ek geli me alanları belirlenmi  ve çevre köylere de hizmet 

verebilecek Organize Hayvancılık Bölgesi planlanmı tır. 



88..YYÖÖNNEETT MM VVEE OORRGGAANN ZZAASSYYOONN EEMMAASSII

Bu planın etkin olarak uygulanabilmesi için a a ıdaki yöneti im stratejileri göz 

önünde bulundurulacaktır. 

Alt ve üst ölçek plan kademeleri arasında uygunlu un sa lanması, 

Serhat Kalkınma Ajansı’nın bölgede yaptı ı/uyguladı ı bölge planı kapsamındaki 

çalı maların bu planın ana geli im kararlarını gözetmesinin sa lanması, 

Planlama süreçlerinin tüm evrelerine ilgili kamu kurum ve kurulu larının yanında 

Sivil Toplum Kurulu ları ve halkın da etkin olarak katılımının sa lanması, 

Bölgede yürütülen/yürütülecek planlama faaliyetlerinin fiziki planlar ile sınırlı 

kalmayıp, yönetim, strateji vb. boyutlarını da içeren yapıya kavu turulması, 

Kentlerin fiziki planlarının; tarım topraklarını, do al ya am alanlarını, orman ve 

mera alanlarını tehdit edici niteliklerinin ortadan kaldırılmasının sa lanması. 

88..11.. LLGG LL DDAARREELLEERR NN,, KKUURRUUMM VVEE KKUURRUULLUU LLAARRIINN KKOORRUUMMAA,, GGEELL MMEE VVEE

PPLLAANNLLAAMMAA LLKKEELLEERR NNEE LL KK NN GGÖÖRREEVV VVEE SSOORRUUMMLLUULLUUKKLLAARRII

Plan ilkeleri ve kararlarının uygulanmasında ilgili yönetim birimleri, kurum ve kurulu ların 

görev ve sorumlulukları a a ıdaki gibidir. 

Planlama Bölgesi’nde bulunan tarım arazilerinin korunarak geli tirilmesine ili kin 

çalı malar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı tarafından yürütülür. Bu çalı malara 

Valilikler, Üniversiteler  ve ilgili kurum ve kurulu lar da katılacaktır. 

Planlama Bölgesi’ndeki içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla Devlet Su leri 

Genel Müdürlü ü, ilgili Belediyeler ve di er kamu kurum ve kurulu ları ile birlikte Su 

Yönetimi Ana Planı hazırlanır. Bu plan do rultusunda belirlenecek önceliklere göre 

projeler olu turulur. 

Planlama Bölgesi’nde, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunmasına, su 

kirlili inin önlenmesine ve bu kaynakların kullanılmasına yönelik yapılacak 

çalı malar, Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i çerçevesinde l Çevre ve ehircilik 

Müdürlükleri tarafından yapılır. 



Planlama Bölgesi’ndeki tarihsel, kentsel, arkeolojik ve do al sit alanlarına, kültür ve 

tabiat varlıklarına ili kin envanter, ilgili yönetim birimince tam olarak belirlenir. 

Kırsal do al ve kültürel, mimari mirasın korunması için saptama ve belgeleme 

çalı maları yapılır. 

Flora ve fauna açısından zengin sulak alanlar, ekolojik açıdan e siz özellikler ta ıyan 

alanlar korunacak olup, endemik türlerin yer ve konumuna ili kin çalı malar Çevre ve 

ehircilik Bakanlı ı’nca yapılır / yaptırılır. 

Hazırlanacak alt ölçekli planlar,projeler ve yatırımların, bu planın hedef ve 

stratejilerine uyumlu olması sa lanır. 

Bu Plan’ın hedef ve stratejilerine uyumlu hazırlanan alt ölçek planlar, projeler ve 

yatırımların kentsel alanda fiziki, ekonomik ve sosyal geli menin kırsal alanda da 

olu turulması, yatırımların programlanmasında  bu hususun gözetilmesi sa lanır. 

Kırsal alanlardaki hizmet ve donatı eksikli ini gidermek, tarımsal ve hayvansal 

ürünlerin depolama, pazarlama ve da ıtım sorunlarını çözmek üzere Merkezi Yerle im 

Yerleri uygulamasının desteklenmesi sa lanır. 

Plan bütününde öngörülmü  e itim, sa lık ve di er sosyo/teknik altyapı alanlarının 

ilgili kurum ve kurulu larca yatırım programlarına alınması sa lanacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlı ı’nca 2007 yılında hazırlanıp 2007-2023 dönemini 

kapsayan, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı kapsamında geli tirilen 

stratejiler arasında yer alan,  Planlama Bölgesi’nin Erzurum ve Erzincan ile birlikte 

Kı  Turizmi Koridoru’na dahil edilmesi hususunda, bölge illerindeki turizm 

yatırımlarını bu hedefe uygun olarak yönlendirilmesi sa lanır. 

Planlama Bölgesi bütününde, turizm alanlarının geli tirilmesine ve yeni kültürel ve 

eko-turizm alanlarının koruma  - kullanma dengeleri içinde de erlendirilmesine 

yönelik “Turizm Ana Planı”, Kültür Ve Turizm Bakanlı ı tarafından, di er ilgili 

kurum ve kurulu larla i birli i sa lanarak bu planın ilke ve hedefleri çerçevesinde 

yapılır. 



Bu planın ilke ve hedefleri uyarınca yapılması gereken altyapı uygulamaları; Ardahan, 

Kars, I dır ve A rı Valiliklerinin e güdümünde, ilgili belediyelerin, kurum ve 

kurulu ların katılımı ile hazırlanacaktır. 

Bu Planın ilke ve hedeflerine uygun olarak ilgili yönetim birimi tarafından 

olu turulması olası toplu konut projelerinin, Toplu Konut daresi Ba kanlı ı’nca 

yatırım programına alınması sa lanır. 

Bu plan sınırları içerisinde “Katı Atık Yönetim Planı” ilgili Valili in e güdümünde, 

Belediyeler Birli i tarafından hazırlanabilir. Kullanılmakta olan vah i katı atık 

depolama alanları, bu yönetim planı uyarınca iyile tirilecek ya da ilgili mevzuata 

uygun katı atık alanına dönü türülebilecektir. 

Hava, su ve toprak kirlili inin önlenmesine ve bu kaynakların kullanılmasına yönelik 

alt ölçekli planların hazırlık a amasında ilgili kurumlardan alınacak görü lere alt 

ölçekli planlarda ve plan hükümlerinde yer verilecektir. 

88..22.. DDEENNEETT MM NN SSAA LLAANNMMAASSII VVEE ÖÖRRGGÜÜTTSSEELL KKAARRAARRLLAARR

Ardahan-Kars-I dır-A rı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 

do ru bir ekilde uygulanması için, uygulamanın ilgili her birimce denetlenmesi, bu ekilde 

tüm sistemin beklenen faydaya ula ma yolunda etkin çalı ması oldukça önemli bir husustur. 

Kentsel uzla malarda halkın ve di er katılımcıların plan sürecinde temsil edilmesini 

sa lamak ve buna yönelik eylem biçimleri geli tirmek, bunun yanında bölgedeki ki i ve 

toplulukları, çevrelerinin sorunlarına ve çözümlerine yabancıla tırmadan, yerel yönetimlerin 

de yapılacak planlama çalı malarının o çevrenin ölçe ine uyan katılma olanaklarını dahil 

olması önerilmektedir. 

Merkezi yönetim birimlerinin; ülke ve / veya planlama bölgesi kapsamında yapılacak, 

bölgede önemli etki ve de i iklikler olu turacak nitelikteki yatırımların planlama 

a amasında, valilikler ve ilgili belediyelerle ortak çalı ma yapılır. 

Alt ölçek planların üretimi ve onayından sorumlu yerel yönetimlerde, Belediyelerin 

planlama ile ilgili birimlerinde teknik eleman eksikli inin giderilmesi, yerel yönetim 

birliklerinin kurulması ve bu birliklerin özellikle katı atık depolaması, arıtma 

tesislerinin yapılması benzeri altyapı sorunlarını ortak çözümler ile gidermeleri 

sa lanır. 


