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ltürK£Fü;rn tarihi nuj ortaya H ı ,____WF 1 karacak İTÜ'den gelen
heyet, Kars'ta bulunan tarihi mekanları gezdi. Rektörü Prof. Dr. 
Karaca, "Amacımız, birlikte proje yaparak tarihi yerleri gün yüzüne  
çıkarmak" dedi. O KARS - IHA BURAM BURAM TARİH KOKUYOR O 
Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş yaptığı açıklam ada, Kars'ın 
buram buram tarih kokan bir kent olduğunu kaydetti. Başkan 
Bozkuş; "Buradaki am aç Kalkınma Ajansı, Kars Valiliği ve Kars 
Belediyesi bu kültür varlıklarının restore edilmesi için yani 
uygulanma projelerinin hazırlanm ası noktasında biz İTÜ'den ciddi 
anlam da desteklerini bekliyoruz. İnşallah hep birlikte proje 
noktasında bize İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin ciddi destekleri olacak. 
Projeyi birlikte tam am ladıktan sonra bu kültür varlıklarının su 
yüzüne çıkm ası, turizmin ve halkın hizm etine açılabilmesi için 
restore edilm esi lazım . Buradaki am acım ız turist potansiyelini 
artırarak Kars'ın ekonomisinin canlandırılm asını sağlamak" 
şeklinde konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca, Kars'ta incelem elerde bulundu, İstanbul 
Teknik Üniversitesi'nden gelen heyet, Kars'ta bulunan tarihi 
mekanları gezdi. Tarihi mekanlarla ilgili bilgiler alan Rektör Karaca, 
ziyaretlerinin amacının birlikte ciddi bir proje yaparak tarihi 
yerlerin gün yüzüne çıkarm ak olduğunu söyledi. Prof. Karaca; 
"Amacımız ciddi bir proje yapmak. Belediyem izin, Kalkınma  
Ajansım ızın ve Valiliğimizin desteğiyle üniversite bilgi birikimini 
mümkün olduğu kadar buraya aktarm ak. Buranın m akus tarihini 
değiştireceğiz" dedi. SONUÇ HAZİRANDA Kars'ın tarihi mekanlarını 
Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş ve SERKA Genel Sekreteri 
Hüseyin Tutar ile birlikte gezen Karaca; "Müthiş bir potansiyel, 
tarihi birikimi açısından, hakikaten kültürel birikimi, insan 
kaynaklan açısından mükemm el bir ilimiz. O açıdan sahip çıkmak, 
bir şeyler yapm ak derdindeyiz, inşallah Haziran'a kadar da sonuç 
alacağız." diye konuştu. ŞEHRİN DOKUSU D EĞ İŞEC EK  İTÜ 
Mimarlık Fakültesi'nin öncü olacağını dile getiren Karaca şöyle 
devam etti: "Peyzaj mimarlığı işte mimari tarih ve mimarlığının 
tasanm  grubu beraberce şehrin dokusunu değiştirm ek için bir 
proje hazırlayacağız. Arkasından da umarım ki Kalkınma Ajansı'da  
buraya yatırım açısından, buraya daha çok turist, daha çok 
dışandan insanı çekebilm ek bizim derdim iz. Yani yatan ölü duran 

bütün tarihi mirası gün ışığına çıkarmak" diye konuştu.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, Karsta incelem elerde bulundu. İstanbul Teknik 
Üniversitesinden gelen heyet, Kars'la bulunan tarihi mekanları 
gezdi. Tarihi mekanlarla ilgili bilgiler alan İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, ayarettonnın amacının birtîkte ciddi bir proje 
yaparak tarihi yerlerin gür. yüzüne çıkarm ak olduğunu söyledi. İTÜ  
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: "Amacımız ciddi bir proje 
yapm ak, beraberce. Belediyem izin, Kalkınma Ajansı'm ızm  ve 
Valiliğimizin desteğiyle Teknik Üniversite bilgi birikimini buraya 
mümkün olduğu kadar buraya aktarm ak. Bursnın makus tarihini 
değiştirm ek bütün derdimiz" dedi. Kars'ın târihi mekanlarını 
Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, ve SERKA Genel Sekreteri Dr. 
Hüseyin Tutar ile birlikte gezen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca; "Müthiş bir potansiyel? tarihi birikimi açısından, hakikaten 
-kültürel birikimli insan kaynaklan açısından m ükemm el bir ilimiz.
O açıdan sahip çıkm ak dertiindşyîz. Bir şeyler yapmak derdindeyiz, 
inşallah en kısa zam anda Hazbaıfa kadar da sonuç alacağız. Bir ön

BURAM BURAM TARİH KOKUYOR
SONUÇ HAZİRANDA

ITU REKTÖRÜ KARS'TA İNCELEMELERDE BULUNDU
va SERKA Ganai ScfcnKarl Or. HOaay» Tutar to MrM» euan ÎTÛ 
RnMfirû Prof. Or. Mohmgt Karats; 'SAMıkş bir potantfyal* tart*

*  öertflndeyv. İr
Nadar da «onu; ■hraftr d r  On bMgm kadanyto onu 
yacacafer. Tokrilt Ûnftaraftnai Mimar* burun ¿ncûaû
fwcM  nurnart tarih w
ATjo<J fx.--#00rtc dMutunu oo#fUnıok tça» 6«  prc** haar-
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0jn  q £na  çta rm **  d*» konuştu.
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proje bildiğim kadarıyla onu yapacağı/. Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi bunun öncüsü oıacak Poy/aj mimarhğı i$tc 
mimari tarih ve mimarlığının taşanm  sTüDu horaoorcc şcnrm  
dOKusunu değiştirm ek için bir proje hazırlayacağız. Arkasınaan da 
umanm ki'Kalkınma Ajansı'da buraya yatırım açısından, buraya 
daha çok turist, daha çok dışarıdan insanı çekebilm ek bizim  

derdim iz. Yani yatan ölü duran bütün tarihi mirası gün ışığına çıkarmak" diye konuştu. Başkan Nevzat Bozkuş ise, "Burada gerçekten her tarafıyla 
buram buram tarih kokan bir kentte ciddi anlamda kültür varlığım ız var. Buradaki am aç Kalkınma A jansı, Kars Valiliği ve Kars Belediyesi bu kültür 
varlıklarının restore edilmesi için yani uygulanm a projelerinin hazırlanm ası noktasında biz Teknik Üniversitesinden ciddi anlam da desteklerini 
bekliyoruz. İnşallah hep birlikte proje aşam ası noktasında bize Teknik Üniversitesinin Mimarlık Fakültesi'nin ciddi destekleri olacak. Ve bu anlam  
içerisinde de projeyi birlikte tam am ladıktan sonra da yine bu kültür varlıklannın su , yüzüne çıkm ası, halka hizmet anlamında açılabilm esi, turistlere  
hizmet anlam ında açılabilmesi içinde restore edilm esi lazım. Sokak sağlıklaştırılm ası, sokak iyileştirilm esiyle birlikte turizm e açm am ız gerekiyor. 
Buradaki am acım ız turist potansiyelini artırarak Kars'ın ekonomisinin canlandırılm asını sağlam ak" şeklinde konuştu.

oöufcjnc styoek
frû RefcTûrû Prof. Dr. Menmot Karaca: "tornama cddt Ur 

prq* yapmtk b v a te ro . Bdodywmrn, Kaflsfvn* f im C m m  v© 
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü 
Prof.Dr.Mehmet Karaca, Harsta incelemelerde bolunda

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof.Dr.Mehmet Karaca, 
Karsta im gelem elerde bulundu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden  
jgelen heyet Karsta Muhan tarihi m ekanlan 'gezdi. Tarihi 
m ©kateîfe ilgili bilgiler alan İTÜ - Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Jteraca, . zlyansferinin amacının birlikte ciddi bir proje vaparpk 
tarifi yarlerin gün yüzüne çıkarm ak olduğunu söyledi. - d " İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet"! Karaca; "Amacımız ciö bk yap-m ak  
beraberce. Belediyem izin. Kalkınma A İan : n ve Valiliğimizin 
destegyle Tekn versrte bilgi birikimini'.buraya mööîD" tMuğM 3 3ar 
buraya aktarm aK. Buranın m akus tarihini değfşfimnek bütün 
derdimiz" dedi. KÜLTÜREL BİRİKİMİ İNSAN KAYNAKLARI 
ACISINDAN Kare MÜKEMMEL BİR ÜMt Kars'ın tarihi m ; nnı 
Belediye Başkanı Neat ,,zkuş ve SERKA Genel Sekretefc Dr.
Hüseyin Tutar ile birlikte gezen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca; "Müthiş bir potan-1 siye), tarihi birikimi açısından, 
hakikat-1 en kültürel birikimi, insan kaynaklan açısından  
mükemm el bir ilimiz. O açıdan sahip çıkm ak derdindeyiz. Bir 
şeyler yapmak d-rdindeyiz, inşallah en kısa zam anda Hazirana 
kadar da sonuç alacağız, Bir ön proje bildiğim . kadana onu 
apasaftz.. Totaîik Önâvarsitesi Mimarlık ; mun öncüsü olacak.
Pspaj mimarlığı işte mimari tarih ve mimarlığının tasarım  grubu 
beraberce şehrin dokusunu değiştirm ek için bir proje 
hazırlayacağız. Arkasından da umanm ki Kalkınma Ajansı'da 
buraya yatnm açısından, buraya dahaçok turist, daha çok 
dışarıdan, insanı çekebilm ek bizim derdim iz. Yanı j/atan olu duran 
bütün tarihi miras gün ışığına şmak" diye konuştu. ' , Kars 
Belediye Başkanı Nevzat Boyşta gazetecilere -yaptığı açıklam ada, 
Kars'ın buram buram tarih kokan bir kent olduğunu kaydetti. 1 
Başkan Nevzat Bozkuş; "Burada gerçekten her tarafıyla buram  
buram' tarih :,u  rıile ciddi anlamda kültür varlığımız var. 
Buradaki am aç Kalkınma A jansıKars Valiliği ve Kars Belediyesibu  
küttür variıklannın restore edilm esi İçin yani uygulanma 
projelerinin hazırianmagı nnUtasında frb TkniU OriVVIBJtosi'hden 
ciddi anlamda desteklerini; bekliyoruz. = İnşallah hep birlikte proje 
aşam asıij noktasında bize Teknik Üniversitesi'niniı Mimarlık 
Fakültesinin ciddi destekleri!' olacak. . J Ve bu anlam içerisinde de 
projeyi; birlikte tam am ladıktan sonra da yînejı bu kültür 
variıklannın su yâıöne çık-;! m ası, halka hizmet anlamında açala-j 
bilm esi, turistlere hizmet anlam ında: açılabilmesi içinde restore 
edilm esi! lazım .- ' . i Sokak sağlı kıstırılm ası, sokak' 
iyileştirilm esiyle birlikte turizm e! açm am ız gerekiyor. .. Buradaki 
am acım ız turist pqtan-siyelini artırarak Kars'ın ekonomisinin! 
canlandırm asını sağiam ak" şeklinde) konuştu. . : Kars Belediye 
Başkanlığı m akam ında gt, jeşen ziyarette İTÜ Rektörü Karaca, 
Başkan Bozkuş'a kahve takınıl takdim etti. Başkan Bozkuşta İTÜ  
Rektörü Prof. Dr. Mehmet KaracaVa plaket ve Kafkas halısı takdim  
etti. - ' _  iWaş Haber A JansL_.
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İTÜ KARS'IN TARİHİ DOKUSUNU ORTATA ÇIKARACAK
İstanbul Toknüc ünhromtuni'n- 

der. gelen  heyet. K a n la  bulunan 
tarjhi mekanları g e n ll.  Tarihi 
mekanlarla îlgOl hflg tı** alan ÎTÖ 
Rektör* Prof. Dr. Mehmet 
Karaca. nyaretlarinin amaarun 
btrtilOe ciddi bfa pto)o yaparak 
tarihi yerlerin gun yüxtoe çdcar- 
mak olduğunu söyledi.

ÎT 0  Sektörü P rot Dr. Mehmet 
Karaca; "Amacmux ciddi bir

olduğa tad ar b uraya  «loarmak. 
Buranın makna tarihini 
d e tt ftin a e k  bütün derdimiz"

si'nin Mimarlık FakUheai'uin 
destekleri olacak. Ve bu 
Lçetiainde de ^ ofey ı be-

COLîOSEL alela tut tssJü i 
K A YN m JU n JÇ B N D K R  KÂM m k  turist, daha çok d a m -
"  d>n l ı m  çokobilm ok bizim

derdimiz. Yani yalan 61ü duran yine btı ktihtaKars'ın  tiMilra n lan m

)T0  Raktorti Prot a. VUhRM „ „ « « u a r .  y*pB0ı
Karaca: -M Ü0«, bt, p o a n r iM  t a r t ,  [ „ „ r a  
tarihi h*rfMwıi egom dan, hakikat
en kükdrel bdöklnu. İnaan kay-

a n i . .  O «çul«» «M p ptanajt g .ıç r ta n  tac « ¿ S  «raıara* I m ’u  .
danfadnlı. Blı « •* «  jw m k  talam ^
dardlndaytz. invaUnh on f a n  ,
ununda Haclıan'a kadar da ------_______________ _______
■oruç alacamız. Bir ön ttofr  laflanma Ajan*. K m  VaH101 *»
w m * • E n  B»WdIy t  bu lüilrar n rlık - ıdyaratta İTÜ ]

lam ın  roston» od iln w i için ymoL Başkan Bcsfatf*a katrn  l 
uygulanma projelerinin hasrlan- tukıHin atıl. Bflştauı Bozkuş^

olacak. PeyxaJ nrim arttfj Ifte  n a si noktMınd,  b u  Toknik Rektört P ro t Ek. Mı
mlmaıi tarih ve  m lm arb^ıun Ontventeai'nden dddi «n im d a  Karaca*ya plaket ve

yapaca& L Teknik Ordracatteal

IU ? J S , i J J 1! (, i i IJ, I £,' i i L\ j canlaııdınlm asırn sağlam ak" 1 ünde konuştu. Ifers 
Zsıara,.! Başkan Boskusa kaks va i!5 î: takdim etîi. Başkan Bozteş'd ©Sctörü 
' l£ı£,

İTÜ KARS'IN lifli llilf SU İstanbul Teknik Üniversitesi'ttçten gelen 
heyeî, Kars'ta bulunan tarihi mekanları TanM mekanlarla ilgiM 
bilgiler al ı TÜ Rektörü/ Prof, - Dr. Mehmet Karaca, ziyarefisrinin  
amacının birMM©'ciddi bir proje yaparak tarihi yerlerin gün 
yüküne çıkarm ak olduğunu söyladi. İTÜ EekJörii Prof. Dr, Mehmet 
Karaca; ""Amacımız aiddi bir "proje, yapm ak beraberce. 
Belediyem izin, ' . Kalkınma [JSjansî'îm zm  ve Valiliğimizin 
desteğiyle' Teknik Mversiî© bilgi bmMmirıi buraya mümkün 
olduğu kadar bmaym aktarm ak Buranın m akus tarihim  
değiştirm ek bütün, derdim in3° dedi. ZÜLTÜHEL B İR İK İM İ İNSAN  
KSYNfiKLflVV AÇISINDAN M,flirmMT?T. B İR  tT.tMfe Kars'ın EİM 
Hitenlannı Belediye Başkam Nevzat Bozkuş ve SERM Genel 
Sekreteri Dr. Hüseyin Tular ile birlikte geeen İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca; "Müthiş bir potansiyel, tarihi bMMmi açısından, 
Mkikalen Müüireî bMMmi, kaynaklar.." açısından müicem m el bir 
ilimim ö açidas çıtaıai< derdind©yig- Bir deıdindeyisî, inşallah, en 
kısa zam anda. Hagiran9a kadar da sonuç aksağız. Biröp proje 
bildiğim- kadarıyla" . - onu yapacağız. Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi bumm öncülü olacak. Peyzaj m im ssisğı ist© mimari tarifi 
ve rdmas'lığmm tasarım  grabu beraberce şehrin dotesunu 
değiştim ıek için bir proj© hasırlayacağı,, Arkasından cîa urraanm  
id IMIoııraa Ajansı'da bnraym yaîmm açısından, binaya daha çok 
turist, daha çok dişandan İEsanı ç@ kebita© k bizim derdimiz. Yani 
yntan ölü duran bütün tarihi mirasa gün ışığına çıkarmak" diye- 
konuştu, IB IS  Belediye Başkam Nevsat Bolcuş'ta gasîeeilere 
yaptığı açıklam ada, ICars'm  buram buram tarih kokan bir kent 
olduğunu kaydetti, . Başkan Nevzat Bozkaş; "Burada gerçekten ter 
taıaâyla bnram buram tarih tokan bir ksntt©  ciddi anlamda kültür 
ımr lağüiUü .var. Buradaki anaaç Kalktmna Ajansı, IC ars ValiMği 
ve Kars Belediyesi bu kültür varîıklanrun resto editaasi için yaıi 
tgfgolanma projelsrirün teırîanrnas: noktasında his Teknik 
ÜRİversitasi'ndien ciddi anlamda desîaMerffIJ bekÜTOruz. inşallah 
hü birHIffrsPl tsrnii®  ,1 :21  - iT - jV „  G1 Sff&a, Ü J.\.tEî £J> i.vJIJ\iir  
!C iC_u i aılCitefc uuiij/ıAi tasında bie Ijekdk jrdrssi'nin Mimarlık 
Fakü liss::2 d n  ciddi destekleri olacak, ¥© M! anlam içerisinde d©  
projs lâr- Mkt© tam srnladiktaTi Bor. aâ yine bu kültür ¥arlıidarın E 
yüzüne çıkm ası, halka h ia l:  anlam ında açılabikriesi, ınrıla Mrrıet 
anlam ında a ç:Iab H ;â i içinde resıore © dlkıa@ sî IZ B . Sokak 
sağ iıldaşEnlm ası, soJsak iyileşürürnesiyle Bır&ts rfena açm am ız 
gerekiyor, B'nras am acım sz turist p o tan s:'!.;v£ : :i j PITrtl M rai 7"al/" 
lT ? İI" °Ö T r il 2 il?, .'n\i",iırl'"V ı '-nv!' III;Mıi ı £11 IJtJL £Ü &LİN. Aî-LiS 

Belediye Bafkcip makamında gargekieşen j ziyarette İTÜ lâkîörü 
IProfa OiTc V'f'3 X 'v :f'; ' 1;> ' feraca'ya plaket e Ikıkag Mh£ takdim etti
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ITÜ'DEN KARS A TAM DESTEK

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Ölçek 21.03 .2013 1200 Yerel Yayınlar 1 312

ITÜ'DEN KARS'A TAM DESTEK F . ' . f) QQ - . ,. V ." / ' J / i ı \ / / ' \ m. H HH H , / -9 H 'v' ' H B'
' < & I H H 1 H HBfk "i r I /r — T ir ıHıl < ; v' JP ıflııBi R _  r
JhHinK_j ıBR ' V ıHıHijlıELILı-ffjffrçi L ____J - L _______jpar
fiffIBTOfâfej ggjjgfct j ,, gğgim E___________] ____ 'İIH  % ibl rv 1 HH fed
mdHHBnnı f İd Hllr H HIHB&U Taht Dözö bölgesi Kars ValîlSgij 
Kars Belediyesi vs Serhat KaUKinm s A jansa îsrafındsn örîsklaşa 
baslaülan bir çalışm a sonoconrlı tı T h ü flnikiiKnini nvnn hi? 1 
pkilrüMfj iîJ J illi J I I  W Vly \'İJ)IL .J  I I  ll&l W J/gj'vJ J j -W J J Pİ&ıA 
J llulW p© sı?(nıî'ö fr\' TT1?> f\ .71 as ı in J o cıa jfap'ijdCöğj 
oögsosj ayn= C\ l/( rrr k—v f L//- n A .7'fs'f n j o "jıvrn fy P! - T 
<'\ v.f s ir\a!rs u(BJ© uıycS!i liSifadîniyaji / \a/5 Çayı'nm çevre  
düzenlem esi de yapılacak. Bu bölgede kaynak oluştaö s > mak 
sıifö'tivl© vsnilririk rftaTıvınn 11 S 5ıi f M I IVVia / U J !tJ İM J J CW 
4.- 3 J  j  \ J 'w3 J,1W J {Uw  î/ W J !l çalışm alar için 'yapılacak  
projeye, İstanbul Üniversitesi Mimar! ık Fıkfdtıpi tırn flp'iî'pk 
vpirpripk PrnSp I)  iwli/ilUI J iVVfeJIJ -VI J J J Ul&a'iW/i y Git ö'W 
W4 n 3 J U ;!'& calışm alanna yarinde göroıek ve ön çalışm a  
yapm ak Özere İstanbul Teknik Üniversitesi Fvektörü Prof.Dr. 

Mehmet Karaca başkanlığında ki İTÜ heyeti, Rektör Yardımcısı Prof.DrO İbrahim  Mol, İTÜ M im arlık  Fakültesi Dekanı Sinan IV iert Şener3 Mimarlık 
Fakü'îss! Dekan Yardımcısı Doç Dr. Çağatay Seçkin va Mimarlık Fakültesinden öğretim üyesi Araş Neftçi ite birlikle Kars'a geldi ; Belediye başkan j 
N-svrjaBozkuş, Vali Yardımcısı Karaha Daşfan ve Serhat Kalkınma Ajansı Ganel Sekreteri HOseyîn Tuîar'ını AK Kars eski Milletvekili Mahmut Esat 
Güven vs AK Parti Kars İl Başkanı Ensar Erdoğdu'nun da eslik ettiği W '-' STU heyeti, ilk oiarak Kars Valisi Eyüp Tape'yl ziyaret ederek proje ile î] 01 
ü i"M"ı T'-ık h İ p 'v[f".Q crfVrfiti"l] ! = -]cı\?t J lifi, J J L'JII')j\ ,U ! 1 11 - =>UJ w :Ui L'IMtJ,, I I w y v. ı, Ccih'ii sonran ıIsıhî DÜU böigssirıds bulunan 
SelcnVViij Osrnao]] ve Rus dönemlerinden kalan tarihi wliklan yerinde görerek inceledi. :V ('A :FP /,jJ/< \ 'A "lfı]Iif> : L :ılS  1'lıRF ü\7 ı:i \'N-> ;1 ,v\rj 
:!./ .! \ " I I  ü , \\j \J -)- :ı ,i' , .1 [wpT, A y  !< \" <  ' V'rVı I Hayat daha sonra Belediye Başkan] Nevzat Bozkus'u da makam ına ziyaret stît
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İTÜ KARS'IN TARİHİNİ ORTAYA CIKARACAK
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Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm  

Türkiye Trabzon 21 .03 .2013 3450 Dergi Ekleri 1 186

İTÜ Kars’ın tarihini 
ORTAYA ÇIKARACAK

m MÜS İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ka-

1
^  ■ raca. Kars ziyaretinin amacının birlikte ciddi bir proje yapa-

k rak tarihi yerlerin gün yüzüne çıkarmak olduğunu söyledi

İTÜ Kars'ın tarihini ORTAYA ÇIKARACAK i MUŞ İHA stanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Kars'ta 
incelem elerde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesinden gelen 
heyet, Kars'ta bulunan tarihi mekanları gezdi. İTÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Karaca; "Amacımız ciddi bir proje yapm ak beraberce. 
Belediyem izin, Kalkınma Ajansı'm ızın ve Valiliğimizin desteğiyle  
Teknik Üniversite bilgi birikimini buraya mümkün olduğu kadar 
buraya aktarm ak. Buranın m akus tarihini değiştirm ek bütün 
derdimiz" dedi. Kars'ın tarihi mekanlarını Belediye Başkanı Nevzat 
Bozkuş ve SERKA Ge nel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar ile birlikte 
gezen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca; "Müthiş bir 
potansiyel, tarihi birikimi açısından, hakikaten kültürel birikimi, 
insan kaynakları açısından mükemm el bir ilimiz. O açıdan sahip 
çıkm ak der dindeyiz. Bir şeyler yapm ak derdindeyiz, inşallah en 
kısa zam anda Haziran'a kadar da sonuç alacağız. Bir ön proje 
bildiğim kadarıyla onu yapacağız. Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi bunun öncüsü olacak. Peyzaj mimarlığı işte mimari tarih 
ve mimarlığının tasarım  grubu beraberce şehrin dokusunu 
değiştirm ek için bir proje hazırlayacağız. Arkasından da umarım ki 
Kalkınma Ajansı'da buraya yatırım açısından, buraya daha çok 
turist, daha çok dışarıdan insanı çekebilm ek bizim derdimiz. Yani 
yatan ölü duran bütün tarihi mirası gün ışığına çıkarmak" diye 
konuştu. Başkan Nevzat Bozkuş; "Burada gerçekten her tarafıyla 
buram buram tarih kokan bir kentte ciddi anlamda kültür 
varlığım ız var. Buradaki am aç Kalkınma Ajansı, Kars Valiliği ve 
Kars Belediyesi bu kültür varlıklarının restore edilm esi için yani 
uygulanma projelerinin hazırlanm ası noktasında biz Teknik 
Üniversitesi'nden ciddi anlamda desteklerini bekliyoruz. İnşallah  
hep birlikte proje aşam ası noktasında bize Teknik Ünlversitesi'nin  
Mimarlık Fakültesi'nin ciddi destekleri olacak. Buradaki am acım ız 
turist potansiyelini artırarak Kars'ınekonomisinin canlandırılm asını 
sağlam ak" şeklinde konuştu. I İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, Kars ziyaretinin amacının birlikte ciddi 
bir proje yaparak tarihi yerlerin gün yüzüne çıkarm ak olduğunu 
söyledi. Kars Belediye Başkanlığı m akam ında gerçekleşen ziyarette  
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Başkan Bozkuş'a kahve 
takımı takdim etti. Başkan Bozkuş'ta İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya plaket ve Kafkas halısı takdim  
etti.
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MANZARALI GÜZERGÂH

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Atlas Ek 01.03 .2013 2000 Dergiler 64 228

I KARS-SARIKAM IŞ YÜRÜYÜŞ ROTALARI KARS

Manzaralı Güzergâh
Kan ili Ani örenyert şehir mrtfcezindrfci eski la» 

yapılan. Kuyucuk. Aygır vr Çıldır grtttm. Bo£*trpr 
kkoturizm Merkezi. Sardunu» Kayak Merkezi. Su 
mu  Şciatni Çamurlu Kava Yazıtları vr Urartu dö
nemine tarihlerim kaleleriyle büyük bir turizm po
tansiyeline «hİp. II eski ticaret yollarının kavşak 
noktau uzennde yer aldığı kin tarihte de «nemi
ni hep korudu Do$u Anadolu Bolpoi'nin en geniş 
ova uru sahip olan Kan. Ilirkiye nin KafVaslara ve 
Orta Asya'ya açılan kapı» konumunda. Bölgede bir
çok uygarlığın izlerini görmek mümkün.

kaplı Kan coğrafyasının en önemli ormanlık alanı 
Sarıkamış ilçesinde ver alıyor. Sadece kiftn değil, on 
del ay boyunca turizm potansiyelinden faydalanmak 
«e var olan dinamikleri harekete geçirmek için ‘ Sa
rıkamış Yühiyû) Parkurları* çalışması hayata geçi
rildi. Bu çalışmaya ek olarak Kanaı önemli turizm 
potansiyellerinden biri olan Boflaicpr Lkoüınzm 
Köyü yakınlarındaki Şutuz Vadisinde de yürüyüş 
rotaları oluşturuldu

Sarıkamış yürüyüş parkurları özellikle ilçe kim
lisiyle bütünleşen unçam  ormanlanıun bulundu
Aml lİM t MMİIUM l>.A..^W ">! l  4 k.

Manzaralı Güzergâh Kars ili Ani örenyerl, şehir merkezindeki eski 
taş yapıları, Kuyucuk, Aygır ve Çıldır gölleri, Boğatepe Ekoturlzm  
Merkezi, Sarıkam ış Kayak Merkezi, Susuz Şelalesi, Çam uşlu Kaya 
Yazıtları ve Urartu dönemine tarihlenen kaleleriyle büyük bir 
turizm potansiyeline sahip. İl eski ticaret yollarının kavşak noktası 
üzerinde yer aldığı için tarihte de önemini hep korudu. Doğu 
Anadolu Bölgesl'nin en geniş ovasına sahip olan Kars, Türkiye'nin 
Kafkaslar a ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumunda. Bölgede 
birçok uygarlığın İzlerini görmek m ümkün. Kars ilinden 
bahsederken, Sarıkam ış ilçesine ayrı bir paragraf açm ak gerekiyor. 
Yılın büyük bir bölümünde karlarla kaplı olan harikalar diyarı 
Sarıkam ış, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birine ev 
sahipliği yapıyor. İlçe sadece beş ay boyunca kış turizminin  
avantajlarından yararlanabiliyor. El değm em iş doğası, tarihi 
m ekânları, zengin kültürel kimliği, yöresel yem ekleri, gelenekleri 
ve özgün değerleriyle öne çıkan bir turizm cenneti Sarıkam ış, 1500 
ila 3 bin metre irtifadaki yüksek platolar üzerine yayılıyor.
ROTA_______________________________________ Geniş ovalar ve 3 bin metreyi
bulan yükseltilerle kaplı Kars coğrafyasının en önemli ormanlık 
alanı Sarıkam ış ilçesinde yer alıyor. Sadece kışın değil, on İki ay 
boyunca turizm potansiyelinden faydalanm ak ve var olan 
dinamikleri harekete geçirm ek için "Sarıkam ış Yürüyüş Parkurları" 
çalışm ası hayata geçirildi. Bu çalışm aya ek olarak Kars'ın önemli 
turizm potansiyellerinden biri olan Boğatepe Ekoturizm Köyü 
yakınlarındaki Susuz Vadisi'nde de yürüyüş rotaları oluşturuldu. 
Sarıkam ış yürüyüş parkurları özellikle ilçe kimliğiyle bütünleşen 
sarıçam  ormanlarının bulunduğu alana yayılıyor. Parkurlar 21 
değişik güzergâh üzerinde toplam 256 kilometreye ulaşıyor. 
Sarıçam  orman dokusuyla birlikte Keklikdere, Komdere ve İnkaya  
vadilerinin kullanıldığı parkurları, her doğasever rahatlıkla 
yürüyebilir. Yürüm ek isteyen herkesin bölgedeki sert kış koşullarını 
ve yaban hayat popülasyonunu dikkate alm ası gerektiğini 
hatırlatalım. Yürüyüşünüzü planlarken bölgedeki yerel rehberlerle 
tem as kurmanızı ve bir kılavuz eşliğinde yürümenizi öneririz. 
Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA ) gerçekleştirdiği proje 
kapsam ında yürüyüş rotalarının yanı sıra orman ve köy yollarını
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takip eden 356 kilometrelik dağ bisikleti rotası, tarihi ve doğal 
KA RS-SARIKA M IŞ YÜRÜYÜŞ ROTALARI KARS Ani, Anadolu'nun en 
önemli örenyerlerinden (karşı sayfada). Sarıkam ış ilçesindeki 
Komdere Vadisi, doğal güzelliği kadar tarihi hazîneleriyle de dikkat 
çekiyor (üstte), güzellikleri kapsayan 428 kilometrelik manzaralı 
araç yolu, ilçe sınırları İçerisindeki kültürel ve tarihi değerleri 
görmemizi sağlayan kültür rotaları da doğaseverlerin hizmetine  
sunuldu. Yapacağınız aktlvitelerin ardından, Sarıkam ış'ta 1915 
yılında yaşanan dramın anısına dikilen şehitlikleri ziyaret 
edebilirsiniz. Kars'taki yürüyüş rotaları projesinin ikinci ayağı 
Boğatepe yakınlarındaki Susuz Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bu 
amaçla vadi içerisindeki farklı güzergâhlarda 56 kilometrelik bir 
yürüyüş ağı oluşturuldu. Peynir Müzesi, şifalı bitkiler toplama ve 
peynir üretimi turlarıyla ön plana çıkan Boğatepe Ekoturizm  
Merkezi'nde trekking aktiviteleri de yapılıyor. Susuz Vadisi 

rotalarında yapacağınız yürüyüşlerin ardından Urartu yazıtlarının bulunduğu Doyumlu köyü, eski bir yerleşim  olan Cllavuz Mağaraları, Susuz Şelalesi
ve Kaplıcası, Kaz Gölü gibi tarihi ve doğal mekânları ziyaret edebilirsiniz. İLG İ Ç E K İC İ NOKTALAR______________________ Kars m erkezinde, Türkiye'nin ilk
tabelalandırılm ış ve haritası çıkarılm ış "Kent Turu" gezisiyle tarihi dokuyu keşfetm ek. Sonbaharda Komdere ve Keklik vadilerinde yürüm ek. Kuyucuk  
Gölü'nde kuş gözlemi. Komdere Vadisi'ndeki peribacası oluşumlarını fotoğraflamak. Ani örenyerini ziyaret etm ek. Kışın Çıldır Gölünün buzlu 
yüzeyinde atlı kızak keyfini yaşam ak. Çam uşlu kaya yazıtlarında geçm işe doğru yolculuğa çıkm ak. Bayraktepe'ye yürüyüş dışında telesiyejle  
çıkmanın keyfini yaşam ak, zirveden 360 derecelik manzarayı izlemek. Boğatepe Ekoturizm Merkezi'nde peynir çeşitlerinin üretim sürecine tanık
olmak. Sarıkam ış şehitliklerini ziyaret etm ek. EN İY İ PARKURLAR_________________________ Komdere Vadisi Zirve-Şırşırdere-O teller O teller-Katerina'nın Av
Köşkü Keklik Kızlar Kalesi-Belencik Köprüsü Ham am lı-Şehitem in Yaylası K ızılçubuk-Sarıkam ış S ar ıkam ış - O teller-Zir ve Doyum lu-Susuz Vadisi 
Keçili Köyü-Susuz Şelalesi KARS-SARIKA M IŞTA 7 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ 1. Gün: Sarıkam ış-Katerinanın Av Köşkü (8 km) 2. Gün: Sarıkam ış- 
Oteller-ZIrve (11 km) 3. Gün: Oteller-Soğuksu-Keklik Kızlar Kalesi (10 km) 4. Gün: Kızlar Kalesl-Kekllk Vadisi- Belencik Köprüsü (14 km) 5. Gün: 
Komdere Vadisi (10 km) 6. Gün: Çam yazı-İnkaya Vadisi- Micingirt Kalesi (9 km) 7. Gün: Hamamlı Şehitliği- Şehitem in Yaylası (10 km) ULAŞIM VE
KONAKLAMA___________________Kars Havaalanı şeh ir merkezinin 5 kilometre dışında yer alıyor. Büyük kentlerden Kars'a otobüs seferleriyle ulaşm ak
m ümkün. Kars kent m erkezinde her bütçeye hitap eden oteller bulabilirsiniz. Sarıkam ış, Kars il merkezi ve havaalanına 55 kilometre m esafede. 
Yerleşim e tren, uçak veya otobüsle u laşm ak m ümkün. Sarıkam ış Kayak Merkezi'ndeki nitelikli tesislerin yanı sıra m erkezdeki oteller, konaklama 
seçeneklerini oluşturuyor. Keklik Vadisi, Soğuksu m esire alanı, Komdere Vadisi ve bazı yaylalar, doğaseverlere keyifli kamping olanakları sunuyor. 
Kış ayları dışında kalan üç mevsim yürüyüşler için uygun. Boğatepe Ekoturizm Merkezi'nde köy evlerinde konaklama yapılabilir. G EN İŞ BİLG İ
İÇ İN ___________________________ Kars Turizm Keşif Rehberi ve Sarıkam ış Yürüyüş Parkuları kitabı yöreyle İlgili bilgiler veriyor. Parkurlar hakkında bilgiler
içeren rehber kitapları edinm ek için info@ sarikamistrekking.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Kitapçıklar Türkçe, İngilizce, Alm anca, Farsça ve 
Rusça hazırlandı. Rehberlerin ekindeki ayrıntılı haritalar, etkinliğinizin planlam asına katkı sağlayacaktır. Detaylı bilgiye ve parkurların GPS 
koordinatlarına www.sarikam istrekking.com  veya www.ersindem irel.blogspot.com  adresinden ulaşabilirsiniz. Ersin Demlrel

»  D e va m  S a yfa la rı
Sayfa 65

V » ■«cim* p n ın n  ■■nwwın,
Kart ilinden bahsederken. Sar ika m * ilçesine ayrı 

bir paragraf açm ak gerekiyor Yılın büyük bir bölü
münde karlarla kaplı olan harikalar diyan Sarık? 
mış, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bi
rine ev sahipliği yapıyor. Uç* sadece beş ay boyunca 
kış turizminin avantajlarından yararlanabiliyor. El 
değmemi} doğası, tarihi mekânları, zengin kültü
rel kimli#, yöreyi yemekleri, gelenekleri ve özgün 
delerleriyle öne çıkan bir turizm cenneti Sarıkamış 
1500 ita 3 bin metre ırtifadaki yüksek platolar üze
rine yayılıyor.

ROTA
Geni* ovalar ve 3 bön metreyi bulan yükseltilerle

MfpjK MJlIMHCfnl UIHNHHfllalUll IMWHW
gu alana yayılıyor. Parkurlar 21 değişik güzergah 
üzerinde toplam 256 kilometreye ulaşıyor. Sarıçam 
orman dokusuyla birlikte Kddikdere. Komdere ve 
İnkaya vadilerinin kullanıldığı parkurları, her doga- 
sever rahatlıkla yürüyebilir. Yürümek İsteyen herke
sin bölgedeki %ert kaş koşullarını ve yaban hayat po- 
pulasyonunu dikkate alman gerektiğini hatırlatalım. 
Yürüyüşünüzü planlarken bölgedeki yerel rehber
inle temas kurmanızı ve bir lulavuz eşliğinde yürü
menizi öneririz.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) gerçek
leştirdiği proje kapsamında yürüyüş rotalarının 
yanı sıra orman ve köy yollarını takip eden 3$6 
kilometrelik dag bisikleti rotası, tarihi ve doğal

VHM , <V>Qal guz»no> tartM M azır*ı*fV« <U dtkkat ç«*Jyof (üstte).

güzellikleri kapsayan 428 kilometrelik manzara
lı araç yolu, üçe sınırları içerisindeki kültürel ve 
tarihi defterleri görmemizi sağlayan kültür rota
ları da doğaseverlerin hizmetine sunuldu. Yapa
cağınız akt iv itelerin ardından. Sarıkamış'ta 191S 
yılında yaşanan dramın anısına dikilen şehitlikleri 
ziyaret edebilirsiniz.

Kars'taki yürüyüş rotaları projesinin ikinci 
ayaflı Boğatepe yakınlarındaki Susuz Vadisi'nde 
gerçekleştirildi. Bu amaçla vadi içerisindeki fark
lı güzergâhlarda 56 kilometrelik bir yürüyüş agı 
oluşturuldu. Peynir Müzesi, şifalı bitkiler toplama 
ve peynir üretimi turlarıyla ön plana çıkan Boga- 
tepe Ekoturizm Merkezi'nde trekking aktivitele
ri de yapılıyor. Susuz Vadisi rotalarında yapaca
ğınız yürüyüşlerin ardından Urartu yazıtlarının 
bulunduğu Doyumlu köyü, eski bir ycrlrşim olan 
Cllavuz Mağaraları. Susuz Şelalesi ve Kaplıcası. 
Kat Gölü gibi tarihi ve doğal mekânları ziyaret 
edebilirsiniz.

İLCİ ÇEKİCİ NOKTALAR__________________
■  Kars merkezinde. Türkiye'nin İlk tabetolandıril

miş w  haritası çıkarılmış *Ken» Turu* gezisiyle 
tarihi dokuyu keşfetmek.

■  Sonbaharda Komdere ve Keklik vadilerinde 
yürümek.

■  Kuyucuk Golünde kuş gozlenu.
■  Komdere Vadisi'ndeki peribacası oluşumlarını 

fotoftraflanuk.
■  Ani örenyerini ziyaret etmek.
■  Ktşın Çıldır Gölünün buzlu yüzeninde atlı kızak 

keyfini yaşamak.
■  Çamuşlu kaya yazıtlarında geçmişe doğru yolcu

luğa çıkmak.
■  Bayraktepe'ye yürüyüş dışında telesiyejle çık

manın keyfini yaşamak, zirveden 360 derecelik 
manzarayı izlemek.

■  Boğatepe Ekoturizm Merkezi'nde peynir çeşitle
rinin üretim sürecine tanık olmak

■  Sarıkamış şehitliklerini ziyaret etmek.

P l İYİ PARKURLAR_____________________
■  Komdere Vadisi
■  Zirve-Ştrşvderr-OteUer
■  Oteller-Kateriru'nın Av Köşkü
■  Keklik Kızlar Kalesi-Bdrncik Köprüsü
■  Harrumlı-Şehitemln Yaylası
■  Kız ılçubuk Sarıkamış
■  Sankamış-Oteller-Zırve
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■  DoyumJu -Susmz Vadi«
■  Kedili Köyü Susuz Şelalesi

KARS-SARIKAMIŞ'TA 7 CUNIUK YÜRÜYÜŞ
1. Gün: Sarıkamış-Katerinamn Av Köşkü 

(8 km)
2. Gün. Sankamış-Oteller-Zirve 

(II km)
3u G<jn. Oteller-Soguksu Keklik Kular Kale«

(10 km)
i .  Gun: Kızlar Kalcsi-Kcklik Vadni-Betencik 

Köprüsü (14 km)
5. Gün: konide re Vadni 

(10 km)
6. Gün: Çamyazı-tnkaya Vadisi-Miclngüt Kalesi 

(9 km)
7. Gün: Hamamlı Şehitliği Şehiırmin Yaylası 

(10 km)

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Kan Havaalanı tehir merkezinin S kilometre dı

şında yer alıyor. Büyük kemlerden Kana otobüs w 
ierleriyte ulanmak mümkün. Kan kem merkezinde 
her bütçeye hitap eden oteller bulabilirsiniz.

Sarıkamış, Kan il merkezi ve Havaalanına SS

kilometre mesafede. Yerleşime tren, uçak veya 
otobüsle ulaşmak mümkün. Sarıkamış Kayak 
Merkezindeki nltclildi tesislerin yanı sıra mer
kezdeki oteller, konaklama seçeneklerini oluştu
ruyor. Keklik Vadisi. Soğuksu mesire alanı. Kom- 
dere Vad»i ve bazı yaylalar, dojtasevertrre keyifli 
kamping olanakları sunuyor. Kış ayları dışında ka
lan üç mevsim yürüyüşler için uygun. Bogatepe 
fckoturlzm Merkezi nde köy evlerinde konaklama 
yapılabdir.

GENİŞ BILCI İÇİN
K a n  Turizm K efif  Rehberi ı r  Sardunu) Yürü- 

yüj Park u lan  btabı yöreyle ilgili bilgiler veriyor. 
Parkurlar hakkında bilgiler içeren rehber kitapları 
edinmek için infoifuuHuimutrekkiHi.com  adresine 
e-posta gönderebilirsiniz.

Kitapçıklar Türkçe. İngilizce, Almanca. Fan- 
ça w  Rusça hazırlandı. Rehberlerin ekindeki ay
rıntılı haritalar, etkinliğinizin planlamasına katkı 
ağlayacaktır.

Detaylı bilgiye ve parkurların GPS koordinatları
na www.utrikamiitrtkk\ni!crrm veya www.entnde- 
mirel.lrUtgfpot.com adresinden ulaşabilirsiniz.

ir tin  D em ini
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[ Başa Dön ]

YÜRÜYÜŞ CENNETİ

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Atlas Ek 01.03 .2013 2000 Dergiler 68 234

| ARDAHAN YÜRÜYÜŞ ROTALARI a r i u h a .v a r t v I n

Yürüyüş Cenneti
Bir do£a sporu olarak yürüyüş. insanın kendiyle 

başa kalması w  kendim yenlim keşfetmesinin 
bif bilimidir. Doğanın kollarında soluklanmamın, 
duyularımızı keskinleştirmemizi w  meraklarımı/ 1  

yenilememizi uglar. Yabanolajmarun ve kendine 
uzaklaşmanın yaşandığı büyük kentlerden bir kaçış 
araod* aynı zamanda.

Sırlını Yalnızçam Dağlarına yaslayan Ardahan. 
Karadeniz sınırında olmanın avantajlarını kullanan
klı ImU'Im t\ i Y iıl<«lU ıtfi Hivl

içerisinde eski ticaret yollan üzerinde bulunması 
nedeniyle her dönem û nemim koruyan kent, tarihi 
kale ve kuleleriyle tanınıyor. Oysa um yıllarda ya
pılması planlanan HÜSlerle (hidroelektrik santralı) 
Kura Nehri Vadisinin bu göcketnli tarihi mek Anları 
yok olmaya mahkûm edddi.

ROTA_________________________________
Oç bin metrelere ulaşan doruklan, ozgvın bitki

lılfU rl Alnın n n r l ıU tr ı  K ıın  Nblıri V i^ ld  ûMİrıl

Yürüyüş Cenneti Bir doğa sporu olarak yürüyüş, insanın kendiyle 
baş başa kalması ve kendini yeniden keşfetm esinin bir biçimidir. 
Doğanın kollarında soluklanm am ızı, duyularımızı 
keskinleştirm em izi ve meraklarımızı yenilem em izi sağlar. 
Yabancılaşm anın ve kendine uzaklaşm anın yaşandığı büyük 
kentlerden bir kaçış aracıdır aynı zam anda. Sırtını Yalnızçam  
Dağları'na yaslayan Ardahan, Karadeniz sınırında olmanın 
avantajlarını kullanan birtrekking cenneti. Yükseklerin diyarı 
Ardahan'da, geçmişin görkemli mirasının yanı sıra doğanın 
cöm ertçe sunduğu güzelliklere tanık olabilirsiniz. Yalçın dağları, 
endem ik çiçeklerle bezeli yaylaları, heybetli dorukların 
eteklerindeki buzul gölleri, sarıçam  ormanları, kaleleri ve kuleleri, 
yok olmaya yüz tutm uş kiliseleri, gizemli sınır kasabaları ve 
kültürel zenginliğiyle keşfedilmeyi bekleyen bir coğrafyadan söz 
ediyoruz. Kafkasya üzerinden Anadolu'ya doğru hareket eden 
kavimlerin göç yolu olarak kullandıkları Ardahan yöresi, zengin bir 
tarihsel ve kültürel birikime sahip. Özellikle Kura Nehri'nin 
yarattığı derin, uzun ve ardışık vadilerin üzerinde veya yakınında 
yer alan kale ve kuleler, geçmişin izlerini günüm üze taşıyan en 
önemli ayrıntılar arasında. Tarihsel süreiçerisinde eski ticaret 
yolları üzerinde bulunması nedeniyle her dönem önemini koruyan 
kent, tarihi kale ve kuleleriyle tanınıyor. Oysa son yıllarda 
yapılm ası planlanan HES'lerle (hidroelektrik santralı) Kura Nehri 
Vadisinin bu görkemli tarihi mekânları yok olmaya mahkûm edildi.
ROTA_______________________________________ Üç bin m etrelere ulaşan
dorukları, özgün bitki türleri, Alpin çayırlıkları, Kura Nehri Vadisi, 
gölleri ve yaylalarıyla Ardahan aslında Türkiye'nin önemli yürüyüş 
bölgelerinden biri. Özellikle Artvin iliyle sınır oluşturan Yalnızçam  
ve Arsiyan dağları, pek çok alternatif yürüyüş parkuruna sahip. 
Etkinlikler sırasında hiç tanım adığınız ya da güzelliği karşısında 
şaşıracağınız sayısız bitki türüyle bezenm iş patikalarda 
yürüyeceksiniz. Yalnızçam ve Bülbülan yaylaları etrafındaki 
parkurları her doğasever rahatlıkla yürüyebilir. Rotalar Kura Nehri 
Vadisinin bir bölümünü ve yaylaları kapsıyor. Kendine güvenen  
deneyimli yürüyüşçüler ise Kısır, Ilgar, Uğurlu ve Arsiyan zirve
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çıkışlarını deneyebilir. Kış aylarında kar ve buz, bazı dönemlerde  
ise sis altında olan bu zirveler için hava durumunu kontrol etmek 
ve yanınıza bölgeyi bilen deneyimli bir rehber alm ak zorundasınız. 
ARDAHAN YÜRÜYÜŞ ROTALARI ARDAHAN-ARTVİN Kaleler ve 
kulelerle süslenm iş Kura Nehri Vadisi, eskiden önemli bir ticaret 
yoluydu (karşı sayfada). Kura Nehri üzerindeki Orta kent (Nakala) 
kaya yerleşim i, Hanak ilçe merkezine 10 kilometre mesafede  
(üstte). Zorlu kış ayları dışındaki dönemlerde tüm güzergâhlarını 
adım layabileceğiniz "Ardahan Yürüyüş Parkurları", Serhat 
Kalkınma Ajansı'nın (SER KA ) planladığı Kars-Ağrı-Ardahan- İğdır 
turizm projesinin bir ayağı. Toplam 19 rotanın belirlendiği Ardahan 
yürüyüş parkurlarının uzunluğu 197 kilometreye ulaşıyor. 
Dileyenler 51 kilometrelik uzun yürüyüş parkurunu, keyfini 
çıkararak ve çevredeki doğal tarihi güzellikleri ziyaret ederek beş 
günlük (dört gece konaklama veya kamp) bir aktlvite sonunda 
tam am layabilir. Ardahan Yürüyüş Parkurları çalışm ası, Türkiye'de 
son yıllarda yaygınlaşan ve uluslararası standartlarda oluşturulan  
benzeri yürüyüş rotaları örnek alınarak gerçekleştirildi. İl 

genelindeki en iyi güzergâhlar arasında titizlikle seçim yapıldı. Zirve çıkışları içeren ve 3 bin 200 metrelere tırmanan Kolköy- Arsiyan Yaylası, 
Gölebakan-Kısır Dağı-Lehimli Yaylası, Seyitören Yaylası-Ilgar Dağı- Çam yazı ve Bülbülan Yaylası-Karagöl-Geçitli Yaylası parkurları çevreyi korumak 
amacıyla işaretlenm edi ve sadece GPS koordinatları alındı. Diğer tüm rotalar kırm ızı-beyaz işaretlerle belirlendi. Bülbülan Yaylası ve Arsiyan 
rotalarında Artvin il sınırına geçilerek, ŞavşatKaragöl'e ulaşan güzergâhlar belirlendi. Yürüyüş parkurlarının yanı sıra, bölgede turizm potansiyelini 
arttırm ak am acıyla bisiklet, m anzaralı araç yolu, botanik, kuş gözlemi, cip safari güzergâhları ve kültür rotaları da oluşturuldu. Genellikle köy, yayla 
ve orman yollarından geçen bisiklet rotalarının toplam uzunluğu 540 kilometreyi buldu. Alternatif tatil peşinde koşanlara Ardahan'ın gizli köşelerini 
keşfetm e olanağı sunan cip safari ve m anzaralı araç rotaları ise 519 kilometreye ulaşıyor. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgede yazlar sıcak ve 
kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçiyor. Alternatif turizm faaliyetleri için en iyi dönem mayısekim ayları arası. Özellikle mayıs sonu ve haziran
ayında yörede birçok bitki türüne rastlayabilirsiniz. İLG İ Ç E K İC İ NOKTALAR______________________Sonbaharda Posof ormanlarını fotoğraflamak. İlkbaharla
birlikte endem ik bitkilerin yeşerdiği yaylalarda yürüyüş yapmak. Mayıs sonunda bölge halkının yaylaya göç serüvenine tanık olmak. Kura Nehri'nin 
kimi zaman kanyona dönüşen havzasını takip etmek. Bölgenin en yüksek dağı olan Kısır Dağı zirvesine tırmanm ak. Çıldır Gölünde kışın buz üzerinde 
yürümek. Posof'un kendine özgü ikliminin ürettiği m eyve, bal, reçel ve pestillerin tadına bakmak. Arsiyan rotasında yer alan buzul göllerinden
birinde kamp yapmak. EN İY İ PARKURLAR_________________________ Kalecik-Yalnızçam  Kayak Tesisi Yeniköy-Bağdeşen Bülbülan Yaylası-Karagöl-Geçitli
Yaylası Bülbülan Yaylası-B ağdeşen Altaş-Dilekdere Gölebakan-Kısır Dağı-Lehimli Yaylası Kaleönü Yaylası-Arsiyan Gölleri- Arsiyan Yaylası
Taşlıdere-Ölçek ARDAHAN'DA 5 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ________ 1. Gün: Yalnızçam Kayak Tesisleri-Yalnızçam  Yaylası (4 km) 2. Gün: Yalnızçam Yaylası-
Yeniköy (13 km) 3. Gün: Yeniköy-Bağdeşen (16 km) 4. Gün: Bağdeşen-Bülbülan Yaylası (9 km) 5. Gün: Bülbülan Yaylası-Karagöl- Geçitli Yaylası (9
km) ULAŞIM VE KONAKLAMA__________________ Ardahan, İstanbul'a 1428, Ankara'ya 111, Trabzon'a 345, Erzurum'a 239, Artvin'e 119, Kars'a ise 91
kilometre mesafede. Ardahan'a ulaşım genel olarak şehirlerarası otobüs firmalarıyla sağlanıyor. Kentte havaalanı bulunmuyor. Hava ulaşımı için il 
m erkezine 91 kilometre m esafede yer alan Kars Havaalanı kullanılıyor. Çeşitli firm alar her gün İstanbul, Ankara ve İzm ir'e karşılıklı uçak seferleri 
düzenliyor. Ardahan konaklama tesisi açısından zengin bir potansiyele sahip. İlçelerdeki oteller son derece sade. Şehir m erkezinde kaliteli 
konaklama olanağı bulmak da m ümkün. Yalnızçam Kayak Merkezi ve yaylası, Bülbülan Yaylası, Kolköy ve Arsiyan yaylaları kamp yapabileceğiniz
alanlar arasında. G EN İŞ B İLG İ İÇ İN ___________________________ Başlangıç ve bitiş noktalarına yönlendirme tabelaları dikilen yürüyüş parkurlarının GPS
koordinatlarını, www.ardahantrekking.com  veya w w w .ersindem irel.blogspot.com  internet sayfalarında bulabilirsiniz. Ardahan Yürüyüş Parkurları 
rehber kitabının ekindeki ayrıntılı haritalar, yürüyüş ve bisiklet etkinliği sırasında yol gösterici olacaktır. Rehber kitabı edinm ek için 
info@ardahantrekking.com adresine e-posta göndermeniz gerekli. Ardahan parkurlarını tanıtan kitap Türkçe, Alm anca ve İngilizce yayım landı. Ersin  
Demirel Karagöl, Bülbülan Yaylası yakınlarında (karşı sayfada). Bir zam anlar Ardahan kent merkezini koruyan Ramazan Tabyası (altta).

»  D e va m  S a yfa la rı
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bir trekking cm  neti. Yükseklerin diyarı Ardahan'da, 
grçmijın görkemli mirasının yanı nra doğanın cö
mertçe sunduğu güzelliklere unık olabilirsiniz, Yal
çın da&lan. endemik çiçeklerle bezeli yaylatan, hey
betli dorukların eteklerindeki buzul golleri, sarıçam 
ormanları, kaleleri ve kuleleri yok olmaya yüz Un
muş kiliseleri, gizemli sınır kasabaları ve kültürel 
/enginliğiyle keşfedilmeyi bekleyen bir coğrafyadan 
söz ediyoruz.

Kafkasya üzerinden Anadolu'ya doğru hareket 
eden kavimlerin göç yolu olarak kullandıkları Ar
dahan yöresi, zengin bir tarihsel ve kültürel biriki 
me sahip, ö/eüıkle Kura Nehri nin yarattığı derin, 
uzun ve ardışık vadilerin üzerinde veya yakınında 
ye» alan kale ve kuleler, geçmişin izlerini günümüze 
taşıyan en önemli ayrıntılar arasında. Tarikse! süreç

türleri. Alpttı çayırlıkları. Kura Nehri Vadisi gOfleri 
ve yaylalarıyla Ardahan aslında Türkiye'nin önem
li yürüyüş bölgelerinden biri Özellikle Artvin iliy
le sınır oluşturan Yalnızçam ve Arsiyan dağlan, pek 
çok alternatif yürüyüş parkuruna sahip. Ktk inliler 
sırasında hiç iaıumadt£ınu ya da güzelliği karşısın
da şaşıracağınız sayma bitki türüyle bezenmiş pati - 
kalarda yürüyeceksiniz. Yalnızçam ve Bülbülan yay
latan etrafındaki parkurları her dogasever rahatlıkla 
yürüyebilir. Rotalar Kura Nehri Vadisi nin bir bolu 
mûnü ve yaylaları kapsıyor. Kendine güvenen dene
yimli yürüyüşçüler ise Kısız, Ilgar. Umurlu ve Arsi
yan zarve çıkışlarını deneyebilir. Kış aylarında kar ve 
buz. bazı dönemlerde ise sis altında olan bu zirveler 
için hava durumunu kontrol etmek ve yanınıza böl
geyi bilen deneyimli bir rehber almak zorundasınız.

KaM w  »* kuMwta ı M m M |  Kura NaZrt VMS»«. a-skldan Orw*n» Mr ttcarat yoluydu (karşı «aylada) Kura 
Natırı ûzartndakl Ortafcanl (Nakala) kaya yartaşimı, Hanak «ça maAazina 10 UMnatra maaatada (ü*na|.

Zorlu kış aylan dışındaki dönemlerde tüm 
güzergahlarını adımlayabileceğiniz ‘Ardahan Yürü
yüş Parkurları*. Serhat Kalkınma Ajansı nın (SER
KA) planladığı Kars-Agn-Ardahan Igdır turizm 
projesinin bir ayağı. Toplam 19 rotanın belirlendi
ği Ardahan yürüyüş parkurlarının uzunluğu 197 la 
lomdreyr ulaşıyor. Dileyenler Sİ kilometrelik uzun 
yürüyüş parkurunu, keyfini çıkararak ve çevredeki 
doğal tarihi güzellikleri ziyaret ederek beş günlük 
(dört gece konaklama veya kamp) bir akıtvite so
nunda tamamlayabilir

Ardahan Yürüyüş Parkurları çalışması. Türkiye'de 
son yıllarda yaygınlaşan ve uluslararası standartlar
da oluşturulan benzeri yürüyüş rotaları örnek alına
rak gjrrçekleştlnldi. U genelindeki en iyi güzergahlar 
arasında titizlikle seçim yapıldı. Zirve çdıışlan içe 
rm  ve 3 bin 200 metrelere tırmanan Kolköy-Ani- 
yan Yaylası. Gölebakan-Kısır Pagı-lehımli Yayla». 
Seyitören Yaylısı İlgar Dağı-Çamyazı ve Bülbülan 
Yaylası-Karagöl-Geçitli Yaylası parkurları çcvtc- 

yİ korumak amacıyla işaretlenmedi ve sadece GPS 
koordinatları alındı. Diğer tüm rotalar kırmızı-be
yaz işaretlerle belirlendi. Bülbülan Yaylası ve Arsi
yan rotalarında Artvin il sınırına geçilerek. Şavşat 
Karagüle ulaşan guzrrgihlar belirlendi.

Yürüyüş parkurlarının yanı sua. bölgede turizm 
potansiyelini arttırmak amacıyla bisiklet, man
zaralı araç yolu, botanik, kuş gözlemi, cip safari 
güzergihlan ve kültüz rotalan da oluşturuldu. Ge
nellikle köy. yayla ve orman yollarından geçen bi
siklet rotalarının toplam uzunluğu 540 kilometreyi 
buldu Alternatif tatil peşinde koşanlara Ardahan'ın 
gizli köşelerini keşfetme olanağı sunan cip safari ve 
manzaralı araç rotalan ise 519 kilometreye ulaşıyor.

Karasal İçlimin hüküm sürdüğü bölgede yazlar 
sıcak ve kurak, kışlar İse soğuk ve yağışlı geçiyor. Al
ternatif turizm faaliyetleri için en ivi donem ma yiv 
ekim aylan arası, özellikle mayıs sonu ve haziran 
ayında yörede birçok bitki türüne rastlayabilirsiniz.

İLCİ ÇEKİCİ NOKTALAR ____________________
■  Sonbaharda Posof ormanlarını fotoğraflınsak.
■  İlkbaharla birlikte endemik bitkilenn yeşerdiği 

yaylalarda yürüyüş yapmak.
■  Mayıs sonunda bölge halkının yaylaya göç serü

venine tanık olmak.
■  Kura Nehri'nin kimi zaman kanyona dönüşen 

havzasını takıp etmek.
■  Bölgenin en yüksek dağı olan Kısır Dağı zirvesine 

tırmanmak.
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■  Çıldır Gölünde kışın buz üzerinde yürümek.
■  Posof'un kendine özgü ikliminin iımtigi mey w. 

bal. rrçd  ve pestillerin tadına bakmak.
■  A rüyan rotasında yer alan buzul göllerinden bi

rinde kamp yapmak.

EN İYİ PARKURLAR
■  Kalecik-Yalmzçam Kayak Tenisi
■  YenikoyBa$deşen
■  Bul bulan baylan karagol Geçitli Yayla«
■  Bülbülan Yaylasa-Bagdeşen
■  Altaş-Dilekdere
■  Gölcbakan Kısar Dağı- Lehimli Yaylası
■  Kaieûnii Yaylası-Areiyan Gölleri Arsıvan Yaylası
■  Taşlıdere Öke*

ARDAHAN’DA 5 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ
1. Giın: Yalmzçam Kayak Tesisleri-Yalm/çam Yay

lı«  M km)
2. Gün: Yalmzçam Yaylası-Yettiköy (13 km)
3. Gün; Ymlkûy Ba^deyn <16 km)
4. Gün: Bogdcşen - Bülbülan Yayla» (9 km)
5. Gün: Bülbülan Yaylası-Karagül-Geçitli Yaylası 

(9  km)

ULAŞIM VE KONAKLAMA

Ardahan. İstanbul'a 142$. Ankara'ya 111. 
Trabzon'a 345. Erzurum'a 239, Artvin’e 119. Kars'a

İs î 91 kilometre mesafede. Ardahan'a ulaşım genel 
olarak şehirlerarası otobüs firmalarıyla sağlanıyor. 
Kentte havaalanı bulunmuyor. Hava ulaşımı için 
il merkezine 91 kilometre mesafede yer alan Kare 
Havaalanı kullanılıyor. Çeşitli firmalar lıer gun İs
tanbul. Ankara ve İzmir'e karşılıklı uçak seferleri 
düzenliyor.

Ardahan konaklama tesisi açısından zengin bir 
potansiyele sahip. İlçelerdeki oteller son derece 
sade. Şehir merkezinde kaliteli konaklama olaruftı 
bulmak da mümkün. Yalmzçam Kayak Merkezi ve 
yaylası. Bülbülan Yaylası. Kol köy ve Areiyan yaylala
rı kamp yapabileceğiniz akutlar arasında.

GENİŞ BİLGİ İÇİN
Başlangıç ve bitiş noktalarına yönlendirme ta

belaları dikilen yürüyüş parkurlarının GPS koor
dinatlarım. wwwArdahantrtJUkittg.cotn veya www, 
cntndem trrLblogtpot.cam  internet sayfalarında bu
labilirsiniz. A rdahan  Yuruyüf P arkurları rehber ki
tabının ekindeki ayrıntılı haritalar, yürüyüş ve bisik
let etkinlisi sırasında yol gösterici olacakta. Rehber 
kitabı edinmde için inftM&ardahanttrkking.com  ad
resine e-posta göndermeniz gerekli. Ardahan par 
kurlarını tanıtan kitap linkçe. Almanca ve İngilizce 
yayımlandı.

Enin Demirti

Sayfa 71
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KM gM , BUbObm YaytoM yakınlarında (knr> uyfada) IW « m ın t o  Arta han kani 
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[ Başa Dön ]

DOĞU DAKİ FTK'LANN HJIMÛDL

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Hüryurt 27.02 .2013 300 Yerel Yayınlar 1 280

Doğu daki STK’ların Ümtdl Doğu'daki FTK'lann HJımûdl ,ı - - î Devlet ostesi..._____Kars,
Ağrı, Ardahan ve İğdır'da 320 STK ile yapılan anket, bölgedeki 
STK'Iann yapısını ortaya çıkardı Serhat Kalkınma Ajansı'nm  
(SERKA ) faaliyet yürüttüğü Kars, Ağn, Ardahan ve İğdır'da 320 
sMI toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği ankette, yüzde 70'i 
bağım sız olarak kurulan bölgedeki STK'Iann yüzde 95'lnin devlet 
desteğine ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. SERKA , bölgenin 
sosyoekonomik ve kültüre! alanlarda ön plana çıkan sorunlarını ve 
çözüm yollarına, STK'Iann mevcut durumlarını ve beklentilerini 
araştırdı. Yıldız Teknik üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler 
Fakültesi S iyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü öğretim  
üyesi Prof.Dr.Ömer Çaha ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi S iyaset BIHml ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç.Dr.Adem Çaylak öncülüğünde gerçekleştirilen  

Sw lN vnnLr5ZrS SÜSSTftyr gST» f - r " —  Z S . araştırm ada, Ağn'dan 139, Ardahan'dan 44, İğdır'dan 51 ve
**"* üS m 1 ■ ^ ■ S T İŞ  ESTıSo «tk1SLw22 2Ş* M . ‘ Kars'tan 86 olmak üzere toplam 320 sivil toplum örgütü

«m*™ Jmu tem silcisiyle yüz yüze anket ve derinlem esine mülakatın yanı sıra
S£Z».~££.Tn Z+ m yJİ V —.'ua. .»T 50 STK tem silcisiyle de çalıştay yapıldı. İlginç saraçların çıktığı

t«3LTJSSZTtSH  jS^üT'££ . m *** m  pumam var ■**»<*» araştırm ada, ankete katılan 320 STK'nm yüzde 611 2005 yılından
ç*"*‘ ^  ¡¡¡¡¡¿«¡T*" sonra kurulm uş, bunların yüzde 70vl bağım sız, yüzde 30'u da bir

.^ .r£n^ rr".T !*** "*"***• **7 ^ ^ Tî,,*■* **ÎT *" kuruluşun tem silcisi veya şubesi olarak faaliyet yürütüyor. YÜZDE
S Z t 3 4 ' Ü K İŞİSEL İL İŞ K İL E R , YÜZDE 18'I TELEFONLA TANITIM YAPIYOR 
kM m « m m  wt katrrac. ı(Mi ur«mMr M « i» «.ra w ■— m i» Bölgede faaliyet yürüten S -..m  yüzde 32'si gençler ve öğrencilere

yönelik faaliyetler İçin, yüzde 29'u çiftçiler, arıcılar ve hayvancılık 
yapanlara hizmet için, yüzde 29'u da sportif faaliyetler için kuruldu. 320 STK'nm Yüzde 52,3'ünde birinci başkan yüzde 21,7'sinde de ikinci başkan 
görev yaparken, yüzde 54'Q kirada yüzde 13.8'i de mülkiyetinde oturuyor. Yüzde 34'ü kişisel İlişkiler yoluyla, yüzde 23.7'si basın ve yüzde 18'i de 
telefon yoluyla tanıtım yapıyor. Yüzde 82.2'sinde yayın faaliyeti bulunmuyor. Yüzde 31.5'i mail sorunlar yaşıyor, yüzde 22'si vatandaşların  
ilgisizliğinden ve duyar sizliğinden şikayetçi. Araştırm ada STK'Lann yüzde 9.7 'si kamu Kurumlarının siyasetçilerin ve basının kendilerini muhatap 
alm am alarından yakındı. Yüzde 1 8 .l'i de kamu kurumlarının kendilerine ayrım cılık yaptığını düşünüyor. YÜZDE 951 DEVLET D ESTEĞ İ BEKLİYOR 
Anket yapılan STK'ların yüzde 7S,3'ünü dem ekler oluştururken, bunların gelirlerinin yüzde 45'l üye aidatları, yüzde 25'i bağışlar ve yüzde 15,7's!
şahsi M H ----- Qkatkılardan oluşuyor. STK'ların yüzde 40,6'sında büglsayar bulunmazken sadece 33'ü I bilgisayara sahip. Yüzde 48'inde internet
bağlantısı yokf yüzde 52'inde mevcut. Yüzde 701nin toplantı saiönu bulunmuyor. STK'İarm  gözüyle illerdeki sorunlarda farklılık gösteriyor. Ağrı ve 
Ardahan'daki STK'lar yüzde 14.6 oranında, Kars'ta yüzde 11.6 oranında en önemli sorunu İşsizlik ve istihdam olarak görürken, İğdır'da en önemli 
sorun yüzde 30 oranında altyapı ve çevre sorunları olarak göze çarpı yor. STK'lar yüzde 89 oranında yatırım yetersizliği ve yüzde 81.4  oranında da
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nitelikli eleman yokluğunun kentin sorunlarında etkili olduğu görüşünde. "Devlet bizim gibi kuruluşların gelişim ine katkıda bulunmalıdır" sorusuna  
ankete katılan 320 STK tem silcisinin yüzde 95'i katılıyorum cevabını verirken, sadece yüzde 2V5'I karşı çıktı. "BÖLGEDEKİ STK'LARIİM  BÜYÜK 
ÇOĞUNLUĞU V -İD EA L ANLAMDA STK OLMAKTAN UZAK" Anketle ilgili değerlendirm e yapan Prof.Dr.Ömer Çaha, kapsamlı bir rapor ortaya çıktığını 
belirterek, "Mesela bu soruyu Amerika'da sorsak bu oran yüzde 5'i geçm ez. Bili Clinton zam anm da Amerika bütçesi fazla verdi. C Im m  hükümeti bu 
parayı kilise birlilerine transfer etm ek Cem aatler reddettiler." I dediler, D© ¥l© tt© n beş kul zlar. Bizde Mı a çok devle lentî söz toraysodor n 
Bölgedeki STK'larm büyü Huğu idea! sılada STK uzak olup devletin ke maddi ve manevi ciddi k masının gerekli olduğuna tadır. Bunun nedeni t 
STK'larm maddi güç ve yel den yoksun olmalarının gerek STK kurucularında toplumda sivil toplum gerçeği hakkında yeteı düzeyinin oluşmamasıdır" 
SERKA Genel I Hüseyin Tutar da, kalkmn olarak STK'ları ihmal i ancak bu araştırm anın STK'ları programlarına e söyledi. Tutar, "Eğer kalkınmadan  
bahsedece önemli dinamiklerin derneklerim iz, sivil toplu (uslarım ız, kooperatiflerimi Botun Avrupa Ülkelerinde bizde de böyle olma! mundadır. 
Sorunlarım ızı ; insanlarla birlikte çözme mundayız" dedi. Öte yandan a sonuçlarının açıklandığı katılan STK tem silcilerini bir kısmı barış sürecine  
verdilerini açıkladı.

[ Başa Dön ]

DOĞU DAKİ STK'LARM ÜMİDİ DEVLET DCST

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Objektif 26.02 .2013 1500 Ulusal Gazeteler 1 310

Doğu'daki STK'larm ümidi devlet d c s t< ____________. _  nB
__________________________________________ . ______ .____________ Kars, Ağrı,
Ardahan ve İğdır'da 320 STK ile yapılan anket, bölgedeki STK'larm  
yapısını ortaya çıkardı r Serhat Kalkmma Ajansının £SERKAJ 
feallyet yürüttüğü Kars. Ağrı, Ardahan ve İğdır'da 320 sîvIT 
toptum, kuruluşuyla gerçekleştirdiği ankette, yüzde 70'i bağımsız 
olarak kurulan bölgedeki STK'larm  yüzde 95'inin devlet desteğine  
ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. SERKA T bölgenin sosyo-ekonomik ve 
kültürel alanlarda ön plana çıkan sorunlarını ve çözüm yollarını, 
STK'larm m evcut durumlarını ve beklentilerini araştırdı. Yıldız 
Teknik Üniversitesi iktisadi ve idari Bilim ler Fakültesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ömer Çaha 
ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi S iyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Adem  
Çaylak öncülüğünde gerçekleştirilen araştırm ada, Ağrı'dan 139, 
Ardahan'dan 44, İğdır'dan 51 ve Kars'tan 86 olmak üzere toplam 
320 sivil toplum örgütü tem silcisiyle yüz yüze anket ve 
derinlem esine mülakatın yanı sıra 50 STK tem silcisiyle de pal ı 
ştay yapıldı, ilginç sonuçların çıktığı araştırm ada, ankete katılan 
320 STK'nın yüzde 61 'i 2005 yılından sonra kurulm uş, bunların 
yüzde 701 bağım sız, yüzde 30'u da bir kuruluşun tem silcisi veya 
şubesi olarak faaliyet yürütüyor. YÜZDE 34'Ü K İŞ İSEL İLİŞKİLER, 
YÜZDE 181 TELEFONLA TANITIM YAPIYOR Bölgede faaliyet yürüten 
S T K'l a n n yüzde 32'si gençler ve öğrencilere yönelik faaliyetler 
için, yüzde 29'u çiftçiler, arıcılar ve hayvancılık yapanlara hizmet 
için, yüzde 29'u da sportif faaliyetler için kuruldu. 320 STK'nın 
Yüzde 52,3'ünde birinci başkan yüzde 21,7'sinde de ikinci başkan 
görev yaparken, yüzde 54'ü kirada yüzde 13.8'i de mülkiyetinde 

oturuyor. Yüzde 34'ü kişisel ilişkiler yoluyla, yüzde 23.7'si basın ve yüzde 18'i de telefon yoluyla tanıtım yapıyor. Yüzde 82.2'sinde yayın faaliyeti 
bulunmuyor. Yüzde 31 .5'i mali sorunlar yaşıyor, yüzde 22'si vatandaşların ilgisizliğinden ve duyarsızlığından şikayetçi. Araştırm ada STK'Lann yüzde  
9.7'si kamu kurumlarının siyasetçilerin ve basının kendilerini muhatap alm am alarından yakındı. Yüzde 18.1'i de kamu kurumlarının kendilerine 
ayrım cılık yaptığını düşünüyor YÜZDE 951! DEVLET D ESTEĞ İ BEKLİYOR Anket yapılan STK'larm yüzde 75,3'ünü dernekler oluştururken, bunların 
gelirlerinin yüzde 45'i üye aidatları, yüzde 25'i bağışlar ve yüzde 15.7'si şahsi katkılardan oluşuyor. STK'larm yüzde 40,6'sında bilgisayar 
bulunmazken sadece 33'ü 1 bilgisayara sahip. Yüzde 48'inde internet bağlantısı yok, yüzde 52'inde m evcut. Yüzde 70' in in toplantı salonu 
bulunmuyor. STK'larm gözüyle illerdeki .sorunlar da farklılık gösteriyor. Ağrı ve Ardahan'daki STK'lar yüzde 14.6 oranında, Kars'ta yüzde 11.6 
oranında en önemli sorunu işsizlik ve istihdam olarak görürken, İğdır'da en önemli sorun yüzde 30 oranında altyapı ve çevre sorunları olarak göze 
çarpıyor. STK'lar yüzde 89 oranında yatırım yetersizliği ve yüzde 81 .4  oranında da nitelikli eleman yokluğunun kentin sorunlarında etkili olduğu 
görüşünde. "Devlet bizim qjbi kujujusjann. q£jj?jm inft katkıda bulunmalıdır" sorusuna ankete katılan 320 STK tem silcisinin yüzde 95'i katılıyorum  
cevabını verirken, sadece yüzde 2 ,5'i karşı çıktıTBOLGEDEKI STK'LARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İD EA L ANLAMDA STK OLMAKTAN UZAK" Anketle ilgili 
değerlendirm e yapan Prof.Dr.Ome/ Çaha, kapsamlı bir rapor ortaya çıktığını belirterek, "Mesela bu soruyu Amerika'da sorsak bu oran yüzde 5'i 
geçm ez. Bili Clinton zam anında Amerika bütçesi fazla verdi. Clinton hükümeti bu parayı kilise birliklerine transfer etm ek istedi. Cem aatler 
reddettiler, istem eyiz dediler. Devletten beş kuruş alm azlar. Bizde daha çok devletten beklenti sö m aalesef. Bölgedeki S I çoğunluğu ideal an 
olmaktan uzak olup dev ine maddi ve manevi ci< masının gerekli olduğu tadır. Bunun neden STK'larm maddi güç ve en yoksun olmalarının > STK  
kurucularında ger da sivil toplum ve I hakkında yeterli bilir oluşm am asıdır" dedi. SERKA Genel Sekr Tutar d kalkmma 3 STKTları ihmal ettikleriı 
araştırm anın ardından gramlarına aldıklarını s "Eğer bölgesel - bahsedeceksek en öne lerin başında dernek toplum kuruluşlarım ız, imiz geliyor.
Bütün Avruf böyledir, bizde de böyle mundadır. Sorunlarım ı insanlarla birlikte çözm dayız" dedi. Öte yandan araştırm a açıklandığı çal ı stay a 
tem silcilerinin büyük biı sürecine destek verdikle

Doğu'daki STK'larm ümidi devlet dest*

[ Başa Dön ]

DOĞU DA Kİ STK'LARIN ÜMİDİ DEVLET DESTEĞİ

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Önder 26.02 .2013 1500 Yerel Yayınlar 1 252

ih, " H ö /vcm n/ynr n n H M r\ t#  E J (E ) (el T] fp S I XÖ -\o! \ 
tflflll î ' ÎTıJIDİ DfiVlfit il "7V""'Serhat Kalkıntu (Ajansının (SER KA ) 
faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrn., Ardahan ve İğdır'da 320 sivil 
toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği ankette, yüzde 70'i bağım sız 
olarak kurulan bölgedeki STK'lann yüzde 95'inin devlet desteğine  
ihtiyâç duyduğu ortaya çıktı. ERKAj böfgenB sosyo-ekonomlfc ve 
kültürel alanlarda ön plana çıkan sorunlarını ve ç öz Um yollarını, 
STK'larm  mevcut durumlarını ve beklentilerin! araştırdı. Yıldız 
Teknik Üniversitesi İktisadi ve idari Bilim ler Fakültesi S iyaset

ı Donu’da ki STK’lann İİrnifl
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Bilimi ve Uluslararası İlişk iler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ömer 
Çaha ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç.Dr.Adem Çaylak öncülüğünde gerçekleştirilen araştırm ada, 
Ağrı'dan 139, Ardahan'dan 44 , İğdır'dan 51 ve Kars'tan 86 olmak 
üzere toplam 320 sivil toplum örgütü tem silcisiyle yüz yüze anket 
ve derinlem esine mülakatın yanı sıra 50 STK tem silcisiyle de 
çalıştayyapıldı. İlg inç sonuçların çıktığı araştırm ada, ankete katılan 
320 STK'nın yüzde 61M 2005 yılından sonra kurulm uş, bunların 
yüzde 7ö'i bağım sız, yüzde 30'u da bir kuruluşun tem silcisi veya 
şubesi olarak faaliyet yürütüyor. YÜZDE 34'Ü K İŞ İS E L  İL İŞ K İL E R , 
YÜZDE 18'İ TELEFONLA TANITIM YAPI YOR Bölgedefaaliyetyürüten  
STK'lann yüzde 32si gençler ve öğrencilere yönelik faaliyetler için, 
yüzde 29'u çiftçiler, arıcılar ve hayvancılık yapanlara hizm et için, 
yüzde 29'u da sportif faaliyetler için kuruldu. 320 STK'oın Yüzde 
52,3'ünde birinci baphan yüzde 21,7'sinde de İkinci başkan görev 
yaparken, yüzde 54'ü kirada-yüzde 13.81 de mülkiyetinde 
oturuyor. Yüzde 34'Ü kişisel ilişkiler yoluyla, yüzde 23.7'si basın ve 

yüzde 18'i de telçfon yoluyla tanıttım yapıyor. Yüzde 82.2'sinde yayın faaliyeti bulunmuyor. Yüzde 31.5'i mali sorunlar yaşıyor, yüzde 22'sl 
vatandaşların ilgisizliğinden ve duyarsızlığından şikayetçi Araştırm ada STK'L arı n yüzde 9 .7 'sî kamu kurumlarının siyasetçilerin ve basının 
kendilerini muhatap alm am alarından yakındı. Yüzde 18.İ'i de kamu kurumlarının kendilerine ayrım çıSık. yaptığını düşünüyor. YÜZDE 95'i DEVLET 
D ESTEĞ İ BEKLİYOR Anket yapılan STK'larm yüzde 75,3'ünü (tem ekler oluştururken, bunların gelirlerinin yüzde 45Jİ üye aidatları, yüzde 25'i 
bağışlar ve yüzde 15.7'si şahsi katkılardan oluşuyor. STK'larm yüzde 40,6'sında bilgisayar bulunmazken sadece 33'ü 1 bilgisayara sahip. Yüzde 
48'inde internet bağlantısı yok, yti/de 52'Snde m evcut. Yüzde 70'inln toplantı salonu bulunmuyor. STK'larm gözüyle illerdeki sorunlarda farklılık 
gösteriyor. Ağrı ve Ardahan'daki STK Ma r yüzde 14.6 oranında, Kars'ta yüzde 11.6 oranında en önemli sorunu İşsizlik ve istihdam olarak görürken, 
İğdır'da en ü.ıemli sorun yüzde 30 oranında altyapı ve çevre sorunları olarak göze çarpıyor. STK'lar yüzde 89 oranında yatırım yetersizliği ve yüzde 
81.4  oranında da nitelikli eleman yokluğunun kentin sorunlarında etkili, olduğu görüşünde. "Devlet bizim gibi kuruluşların gelişim ine katkıda 
bulunmalıdır" sorusuna ankete katılan 320 STK tem silcisinin yüzde 95'i katılıyorum cevabını verirken, sadece yüzde 2,51 karşı çıktı. "BÖLGEDEKİ 
STK'LARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İD EA L ANLAMDA STK OLMAKTAN UZAK" Anketle ilgili değerlendirm e yapan Prof.Dr.Ömer Çaha, kapsamlı bir rapor 
ortaya çıktığını belirterek, "Mesela bu soruyu Amerika'da sorsak bu oran yüzde 5'i geçm ez. Bili Clinton zam anında Amerika bütçesi fazla verdi. 
Cllnton- hükümeti bu parayı kilise birliklerine transfer etm ek istedi. Cem aatler reddettiler. İstem eyiz dediler. Devletten beş kuruş alm azlar. Bizde 
daha çok devletten beklenti söz konusudur m aalesef. Bölgedeki STK'larm büyük çoğunluğu ideal anlamda STK olmaktan uzak olup devletin 
kendilerine maddi ve manevi ciddi katkı sunm asının gerekli olduğuna inanmaktadır. Bunun nedeni bölgedeki STK'lann maddi güç ve yeterli gelirden 
yoksun olmalarının yanında gerek STK kurucularında gerekse toplumda sivil toplum ve STK gerçeği hakkında yeterli bilinç 
.düzeyinin,oluşm am asıdır"dedf. .. ,. SERKA Genel Sekreteri ESaK sTfeSaBm ar ttfrlerînl ancak, bu araştırm anın ardından STK'ları. programlarına 
aldıklarını söyledi. Tu tar, n£ 9 e r b öl g es ei kalkınmadan bahsedeceksek en önemlî dinamiklerin başında derneklerim iz, sivil toplum 
kuruluşlarım ız, kooperatiflerimiz geliyor. Bütün Avrupa ülkelerinde böyledir, bizde de böyle olmak durumundadır. Sorunlarımızı yereldeki insanlarla 
birlikte çözmek durumundayız" dedi. Öte yandan araştırm a sonuçlarının açıklandığı çalıştaya katılan STK tem silcilerinin büyük bir kısmı barış 
sürecine destek verdiklerini açıkladı.
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DOQU DAKİ STIFLANN ÜMİDİ DEVLET DESTENİ

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Serhat 26.02 .2013 1500 Yerel Yayınlar 1 70

Doqu’daki STIflann ümidi devlet desteni Kars, Ağrı, Ardahan ve 
İğdır'da 320 STK ile yapılan anket, bölgedeki ST IC Ian n  yapısını 
ortaya çıkardı Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SER KA ) faaliyet 
yürüttüğü Kars, Ağn, Ardahan ve İğdır'da 320 srvtl toplum  
kuruluşuyla gerçekleştirdiği ankette, yüzde 70'i bağım sız olarak 
kurulan bölgedeki ST IC Ian n  yüzde 95'inin devlet desteğine ihtiyaç 
duyduğu ortaya çıktı. S£RKA bötdflnin sosyoekonomik ve kültürel 
alanlarda ön plana çıkan sorunlannı ve çözüm yollarını, STK'larm  
m evcut durumlarını ve beklentilerini araştırdı. Yıldız Teknik 
Üniv&srtesi iktisadi ve idari Bilim ler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası ilişkiler Bölümü öğretim Üyesi Prof.Dr.Ömer Çaha ve 
Yıldınm Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim Üyesi Doç.Dr.Adem Çaylak  
öncülüğünde gerçekleştirilen araştırm ada, Ağn'dan 139, 
Ardahan'dan 44, İğdır'dan 51 ve Kars'tan 86 olmak üzere toplam  
320 sivil toplum örgütü tem silcisiyle yüz yüze anket ve 
derinlem esine mülakatın yanı sıra 50 STK tem silcisiyle de çalıştay  
yapıldı, ilginç sonuçların çıktığı araştırm ada, ankete katılan 320 
STK'nın yüzde 61 'i 2005 yılından sonra kurulm uş, bunların yüzde 
701 bağım sız, yüzde 30'u da bir kuruluşun tem silcisi veya şubesi 
olarak faalivet vûrütüvor. (D. S . 4'det

desteği
Kara. Ağn, Ardahan ve İğdır'da 320 STK «• ya

pılan anket. bölgedeki SDClann yapıtım ortay» çıkardı 
Sorhal KaOunma AJan&ı'nın (SERKA) faaliyet 

yOrOtOOO K an. AJn. Aıdtfun ve Ifrkr-tfa 320  «M  lop- 
lum kuruluşuyla gerçekleştirdi ankette, yüzde 701 
bağımsız oiarak kurulan bögedekJ STK'lann yüzde 
USTnin devlet desteğine »ttJyeç duyduğu ortaya ç*kb,

S£W A. bOgenİn sosyo-ekonomlk ve kOMOrei 
alanlarda On plana çıkan »orunlarını ve çûrûm yoAanru, 
STKIann mevcut durumiannı ve beklentilerini aranırdı 
Vık» Teknik Onrv&ıtteaJ «»adi ve İdari Bittmler Fa
kültesi Siyaset Bıkmi ve Uluslararası ItkşkAer Bölümü

0>etim üyesi Prof.Dr.Ömer Çaha ve Yıldınm Beyazıt 
üniversitesi Siyasi Bilgler Fakültesi Siyaset Blkni ve 
Kamu Yönetimi Bölümü öğretim Oyeai Ooç-Dr̂ dem 
Çaylak öncülüğünde gerçeldoftirtien araştırmada, Ağ
rı'dan 130, Ardahan’dan 44. İğdır'dan 51 ve Karalan 86 
olmak üzere toplam 320 aM? lopfcjm örgütü lemsIdeJyJe 
yüz yüze anket ve darMemeaine mülakatın yara sıra 50 
STK temsfldslyte de çahftay yapıldı. İlginç sonuçların 
ç*b> araştırmada, ankete katılan 320 STK'nın yüzde 
61’l 2005 yılından sonra kunAmu*. bunların yüzde 701 
bağımsız, yüzde 30’u da bir kurukışun temsilcisi veya 
%ubesi olarak fasbyet yOıütOyor. (D. S. A'de)
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