
 

Neden Ardahan 

1) Stratejik Konum 

 
Ardahan, kuzeydoğusunda Gürcistan kısmen Ermenistan, Güneyinde Kars, 

Güneybatısında Erzurum ve Batısında da Artvin ile çevrili bir ildir. 

 
 

 
 
Faaliyette olan Türkgözü Sınır Kapısı (Ardahan il sınırları içerisinde bulunan 

Türkgözü sınır kapısı, ildeki Posof ilçe merkezine 2 km, Ardahan il merkezine 82 km 

uzaklıktadır) ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Aktaş sınır Kapısıyla birlikte 

Ardahan sahip olduğu bu stratejik önemi daha da artıracaktır. Ülkenin 

Kuzeydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip bir Serhat İli olacaktır. Yapımında 

devam edilen Bakü – Tiflis – kars Demiryolu hattı ve yapılması düşünülen Ardahan 

Havaalanı ve Muratlı Gümrük Kapısıyla Ortadoğu, Kafkaslar ve Asya Ülkeleriyle olan 

bağlantımız ve ticaret hacmimiz daha da güçlenecektir. 

2) Önemli ulusal ve Uluslararası Ulaşım Bağlantıları 

Gerek Gürcistan’dan gerekse de bu ülkeler üzerinden Türkiye’ ye giriş yapmakta olan 

yabancı turistlerin sıkça kullandıkları önemli ulusal ve uluslararası ulaşım bağlantı 

yollarına sahip Ardahan yeni yapılan yollarla mevcut yolların ıslah çalışmalarıyla 

birlikte Ulusal düzeyde yakalanan yol ve altyapı başarısına erişmektedir. Aynı 

zamanda ithalat – ihracat açısından da önem arz eden ulaşımla ilgili olarak yürütülen 

faaliyetler Ardahan il merkezinde ve Ardahan genelinde sürdürülmektedir. 



 

 

 

3) Ticaret Kültürünün Gelişmişliği ve Ticaret Hareketliliği 

İldeki ticari aktiviteler çoğunlukla küçük esnaf ve sanatkarlardan oluşmaktadır. 

Ağırlıklı olarak tarımsal ve hayvansal ürünler bölge açısından önem arz etmektedir. 

Önde gelen mallar: Canlı hayvan ve kaşar başta olmak üzere süt ürünleri iç piyasaya 

sunulmaktadır. GİB 2011 verilerine göre ilde 4,600 işletme yer almaktadır. 

Azerbaycan, Gürcistan ve İran’ın Türkiye’ ye İhraç Ettiği Başlıca Ürünler 

Azerbaycan Gürcistan İran 

Mineral yakıtlar, petrol ve 
türevleri 

Demir hurdası Ham petrol 

Plastikler ve mamuller Ferro alyaj Doğalgaz 

Organik kimyasal maddeler Taş kömürü Plastikler ve mamulleri 

Mensucattan mamul diğer 
eşya 

Azotlu gübreler Bakır 

Ham deriler Elektrik enerjisi İşlenmiş çinko 
 

 
Azerbaycan, Gürcistan ve İran’ın Türkiye’ den İthal Ettiği Başlıca Ürünler 

Azerbaycan Gürcistan İran 

Makineler, mekanik 
cihazlar 

Plastik boru, hortum İşlenmiş altın 

Demir ve çelikten eşya Demirden inşaat 
malzemeleri 

Portakal 

Elektrikli makine, cihazlar, 
yedek parçalar 

Motorlu taşıtlar Tavuk yumurtaları 

Plastik ve plastikten Soğutucu ve dondurucu Çamaşır makineleri 



 

mamul eşya 

Motorlu kara taşıtları ve 
yedek parçaları 

İzole edilmiş tel kablo Şilte, yatak takımı 

 
 
Yapımı devam etmekte olan Bakü – Tiflis - Kars Demiryolu hattıyla, karayolu 

ticaretiyle birlikte demiryolu ticareti ve lojistik kapasitesinin artacağı bir gerçektir. 

 

Özellikle Ortadoğu -  Asya ve Kafkas ülkelerine ihracat yapmayı düşünen firmalar için 

Ardahan’ da kurulacak olan tesisler lojistik maliyetlerini düşürerek kendilerine olumlu 

yansıyacak aynı zamanda da ulusal bir sorun olan istihdamın geliştirilmesine de katkı 

sağlayacaktır. 

 

4) Gelişen Bir Üniversite 

Ardahan Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş olan bir üniversite olmakla birlikte 2013 – 

2014 yılında daha modern ve donanımlı bir hizmet vermek amacıyla yeni 

kampüsünde eğitime devam edecektir. Yeni kampüsünde 750 kişilik yurt, kapalı spor 

salonu ve yüzme havuzu gibi çağın gerektirdiği bütün imkanları barındıran sosyal bir 

üniversitedir.  

Bu yapılanmayla birlikte Ardahan, öğrencilerin tercih edebileceği bir üniversite 

olmakla birlikte bölgenin çehresini ve algısının değiştiren bir üniversite 

olmuştur. 

 Üniversitede; 



 

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 Mühendislik / Mimarlık Fakültesi 

 Meslek Yüksek Okulu (5) 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 Fen Bilimleri Enstitüsü 

 Araştırma ve Uygulama Merkezi (5) 

Fakülte ve Bölümleri bulunmaktadır. 

 

 

 Yeni Kampüs 
 

5) İklim ve Toprak Koşulları 
 

Yörenin yüksek olması ve yüzey şekillerinin değişkenlik göstermesi dolayısıyla İl 

genelinde karasal iklim hakim olup, kışlar uzun, sert ve kar yağışlıdır. Yıllık ortalama 

sıcaklığı 5 0C’nin  altında olup, kışın –30 0C’nin altına iner. 

 

İlin batı ve kuzeyinde daha çok Karadeniz ikliminin özellikleri görülür. Bu özellik bitki 

örtüsünde de kendini gösterir. Batı ve kuzeyde özellikle Posof ilçesi ile Artvin’e 

komşu olan yörelerde ormanlıklar ve çalılar yer alırken diğer yerlerde çayır ve 

meralar yaygınlık göstermektedir. 

 

Etrafı dağlarla çevrili olan ve ortalama 900 m yükseklikte bulunan Posof Doğu 

Karadeniz ikliminin sert şekli hüküm sürer. Burada mikro klima tipi iklim hakim olup, 

kışlar yağışlı, yazlar ise sıcak geçmektedir ve bazı meyve türleri de burada 

yetişebilmektedir. 



 

Ardahan geniş mera alanlarıyla birlikte doğal hayan yetiştiriciliğinin yapılabildiği yerler 

arasında yer almaktadır. 

6) Turizm Değerleri 
 

Ardahan sahip olduğu iklimsel zorlukları avantaja çevirme noktasında SERKA’ nın da 

çalışmalarıyla birlikte hem bölgede hem de Ardahan’da turizmden daha fazla 

yararlanabilecek bir yapıya kavuşacaktır. Yapımı devam etmekte olan ve Ajansımızın 

da desteklediği Yalnızçam Kayak Tesisiyle birlikte Ardahan yalnızca hayvancılıkla 

katma değer üreten değil bunun yanında turizmle de anılan bir il haline gelecektir.  

 

Ardahan başta doğal güzellikleri olmakla birlikte tarihi güzellikleri de ihtiva eden bir 

ildir. Çıldır Gölü, Aktaş Gölü, Yalnızçam Yaylası gibi doğal güzelliklerin yanı sıra 

Ardahan kalesi ve Şeytan Kalesi gibi tarihi yerler yerli ve yabancı turistlerin uğradığı 

yerler arasında yer almaktadır. 

 
Çıldır Gölü 
 

Atatürk silueti ise Damal Dağlarına yansıyan ve her yıl 15 Haziran-15 Temmuz 

tarihleri arasında Damal İlçemizin Yukarı Gündeş Köyü, Karadağ yamaçlarında 

oluşan bu olay bir doğa harikasıdır. 

 
7) Arıcılık ve Bal Üretimi 



 

 
Arıcılık Ardahan için önem arz eden bir ticari aktivitedir. Ardahan’da 1.150 çiçek 

türüyle arıcılık önemli bir potansiyele sahiptir. Milli ırk olarak tescil edilen Kafkas Arısı 

Irkı Ardahan’da Gen Merkezidir. Bu amaçla, bölgeye başka arı ıkının giriş ve çıkışları 

engellenmiş durumdadır.  

 
Atatürk Silueti 
 

Ayrıca Ardahan için festivaller de önem arz etmektedir. Bu festivaller arasında, 

 Atatürk’ün İzinde – Gölgesinde Damal şenlikleri 

 Hoçvan Yayla Şenlikleri 

 Merkez Bülbülhan Yayla Şenlikleri 

 Aşık Şenlik Festivali  

 Çıldır Göl Festivali  

 
 



 

 
 Festivallerden bir kare 

 
 
8) Spor Faaliyetleri 

 
Ardahan coğrafi yapısı, iklimi özellikleriyle Kayak, Golf, Rafting, Atlı Cirit gibi spor 

faaliyetleri için uygun imkanlara sahiptir. Bu imkanları geliştirici ve kapasite artırımını 

destekleyen yatırımlar Ajans destekleri çerçevesinde ve bölge öncelikleri esas 

alınarak SERKA tarafından da yürütülmektedir.  

 



 

 

 
 
 

 
9) Dokumacılık ve El Sanatları 

 
Ardahan’ da başta Damal Bebekleri olmak üzere Halıcılık ve Kilimcilik faaliyetleri de 

yapılmaktadır. Damal Bebekleri bölgede el işi ile uğraşan kadınların temel geçim 

kaynaklarından biri olup, Damal Bebeği 1996 yılında Yöresel Folklorik Bebekler 

yarışmasında el emeği kategorisinde 1. Olmuştur. 

Yörede dokunan halılarda Kafkas – Osmanlı – Türk sentezinin izleri görülmektedir. 

Yörede bulunan her ailenin kendine has özel desenleri olup, her motif ve renk ayrı bir 

duyguyu yaşatmaktadır. 

 

 



 

 

10)  Devlet Yatırımları ve Teşvikler 

Ardahan-Kars Ayrımı Çıldır-Aktaş Yolu ,Hanak Öğrenci Pansiyonu,750 Kişilik Yurt 

İnşası, Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı,Göle Devlet Hastanesi, 

Sağlık Kompleksi, Ardahan Organize Sanayi Bölgesi, Göle Küçük Sanayi Sitesi, 

Kapalı Semt Pazarı,Kür-Kale Rekreasyon Çalışması,Hanak Hayvan Pazarı,Ardahan 

Hayvan Pazarı Yapımı gibi ulusal planlarla birlikte yürütülen bu projelerin bir kısmı 

hayata geçmiş olmakla birlikte yürütülen yoğun çalışmalarla bu projeler hayata 

geçtiğinde Ardahan Bölgesel Kalkınmanın önemli göstergelerini barındıran bir il 

haline gelecektir. 

 


