
‘UZ(ANAN)/ (LAŞAN)’



‘KENTSEL VİZ ON’ İLE

‘Kentsel Vizyon ile                
Kurgulanan Kentler’

NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan 
Kentsel Vizyon Platformu

kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile 
      - bölge
      - kent 
      - mahalle 

ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama 
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.

www.kentselvizyon.org

“Artvin Vizyon Planı” Kentsel Strateji tarafından 
geliştirilen kapsam ve içerik  çerçevesinde, 

A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp ‘ın Stüdyo 33’te 
verdiği eğitimler sonucunda, Ayten Karadeniz 

tarafından hazırlanmıştır.
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Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi

STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu

VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vİzyon

VİZYON ve EYLEM ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi

ARTVİN’İN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE

“İş bu katalogda kullanılan materyaller, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz.”
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01BÖLÜM
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi
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Tarihsel İzler: 
• Urartular, 
• İskit, 
• Arsaklar, 
• Bizans, 
• Hazarlar, 
• Selçuklular, 
• İldenizoğlu Atabeyliği
• Medeniyetlerin izleri (manastırlar, 

kiliseler, kaleler, camiler, köprüler, 
konaklar)

• Ahşap ve taş mimarinin en güzel 
örnekleri

• Yöresel müzik ve dansları
• Zengin mutfak kültürü

Eğitim: 
• Artvin Çoruh 

Üniversitesi: 5325 
öğrenci

Doğal Değerler:
• Doğal ormanları, karagölleri, 

kanyonları; köyleri, mezraları ve 
yaylaları

• Milli Parklar ve Tabiatı Koruma 
Alanları                           

• Çoruh Nehri ve Barhal Çayı

STRATEJİK GÖSTERGELER

Ekonomik 
Değerler:

• Tarı                              
• Turizm                    
• Ticaret                              
• Maden

Nüfus: 
167.082 kişi

Sosyal Altyapı:
• 1 Üniversite
• 3 Tiyatro
• 3 Sinema
• 14 Kütüphane
• 1 Müze 

Performans Kriterleri

Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

27 ÇEVRE

32

EKONOMİ

29 SOSYAL

24

YAŞAM KALİTESİ

32
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10 TEMEL FIRSAT

Sınır
Çoruh Üniversitesi

Doğal kaynak potansiyeli 
Doğa turizmi  potansiyeli

Çoruh Havzası
Meyve ve sebze üretimi

Kültürel çeşitlilik ve zenginlik
Zengin su kaynaklarına sahip olması

Maden kaynaklarına (bakır) sahip olması
 Ticaret potansiyeli 

10 TEMEL SORUN
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Ulaşım 
Göç (iç ve dış göçler)
Kent merkezi kapasitesinin yetersizliği
Doğa turizmi kapasitesinin kullanılmaması
Üniversite-özel sektör işbirliğinin kurulamamış olması 
Tanıtım ve pazarlamanın yeterince yapılmaması
Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşüklüğü
Tarımda teknolojinin kullanılmaması 
Kırsal altyapının yetersiz olması
HES çalışmalarının bölgenin gelişmesinde büyük engel oluşturması
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BEK 
ANALİZİ

Gelenek
Uygarlıkların izleri
Yaşam kültürü
Deneyim

Baraj gölleri
Yayla
Nehirler
Vadi
Dağlar

Kültür ve doğa
Tarım toprakları
Manevi değerler
Bilinç

Su
Doğa
Medeniyet izleri
Toprak

Ticaret
Tarım
Turizm

İnsan kapasitesi
Yatırım (kamu-özel)
Gelişim
Kullanım

Ahşap elişleri
Üretim
Taş evleri

Toplum
Paylaşım
Değer yaratma
Eşit erişim

Tarım
Kültür
Sektörel işbirliği
Çeşitlilik yönetimi

Doğa
Su
Yaklaşım
Kapsam

Üniversite 
Kamu-özel 
işbirliği
Uzlaşma

Kültürel miras
Yerel zenginlik
Ortak bilinç

Eğitim
Kamu yatırımları
Stratejik göstergeler
Kırsal kalkınma

Kaynak yaratma
Ortak akıl
Değer yaratma

Yaşayan müze
Destek
Sahiplenme
İşbirliği ve ortaklık 

Kamu sektörü
Özel sektör
Lojistik merkez
Doğa turizmi
Sınır Ticareti

Toplumsal gelişme
Ekonomi
Üniversite-sanayi-ticaret
Havza
Planlama

Stratejik tasarım
Ekonomik kalkınma
Toplumsal gelişim
Mekânsal gelişimKa
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02BÖLÜM
STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
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Rize, Ardahan ve Erzurum illerinin odak noktası olan Artvin, 
sadece Doğu Karadeniz Bölgesi çerçevesinde değil daha geniş bir 
bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sınır ötesine çıkmak ve 
yeni bir rota belirlemek, diğer ülkeler ve çevre iller ile işbirliğinde 
bulunulması için önemlidir.

Karadeniz’in en doğusunda yer alan Artvin Karadeniz sahil şeridi 
boyunca uzanan karayolu bağlantısının en ucunda ve Gürcistan 
ile sınır komşusu olması özelliği ile stratejik olarak önemli bir 
noktada yer almaktadır. Sarp sınır kapısıyla bu noktada ilişkilerin 
kurulduğu bu odak noktasında lojistik merkez, bu merkezi de 
kapsayan İstanbul’a kadar uzanan ticaret aksına ek olarak; 
Hopa Limanı ile Karadeniz’e açılabilmesi, güney batıdan mersin 
limanına kadar uzanabilmesi, güney doğudan sınır hatta sınır ötesi 
komşuları ile bölgesel işbirliğinin kurgulandığı bir odak ve lojistik 
yıldızı oluşturmaktadır. Bunun sayesinde Artvin ticaret ve turizm 
kenti potansiyeli taşıyan HUB yaratılması önemli olacaktır.

ARTVİN BÖLGE İÇİNDE HANGİ STRATEJİK 
ROLÜ ÜSTLENECEK?

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
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Artvin, yeni kurgulanacak aks sistemindeki konumunu inceleyerek bölgesel 
kurgusunun kent kurgusuyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Kalkınma ve 
gelişim stratejilerini, önceliklerini dikkate alarak yeniden yapılandırılmalıdır.
Öncelikler:

• Gelişim akslarının belirlenmesi
• Üniversite-kent entegrasyonu
• Lojistik ve sınır ticareti merkezi
• Yeni bölgesel ulaşım ağı
• Tematik sektörel odaklar (Hopa limanı, ticaret merkezi,  lojistik merkez, 

üniversite)
• Tematik alanlar (kültürel ve tarihi yapıların yer aldığı bölgeler, doğal 

değerler ve doğa sporlarına olanak veren alanlar)

YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?

KENT KURGUSU

ARDAHAN

HOPA

GELİŞİM
YÖNÜ

KORUMA 
ALANI

GELİŞİM YÖNÜ

EKLEMLENME 
YÖNÜ

EKLEMLENME 
YÖNÜ

ÜNİVERSİTE 
KENT
Ü
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BÖLGESEL VİZYON
5 KÖŞE HUB

KENTSEL VİZYON
UZ(ANAN)/(LAŞAN) ARTVİN

03BÖLÜM
VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon



23

04BÖLÜM
VİZYON ve EYLEM 
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi
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FARKLILIK STRATEJİ SEKTÖR PROGRAM PROJETEMA

EYLEM ÇERÇEVESİVİZYON ÇERÇEVESİ

Turizm:
Çeşitliliğin 
Getirisi

Ticaret:
Sınır Ötesi

Tarım:
Yerele Destek

Ekonomi:
Girişimin Gücü

Koruma: 
Bölgesel ve 
Yerel Bütünlük

Birlik:
İşbirliğinin Gücü

Sınır:
Komşu Kapısı

Uzanım:  
Gelişme Yönleri

Odak:
Gelişim 
Merkezleri
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Sınır:
Karadeniz Kapısı

Kültürel Miras:
Yöresel 
Farklılığın 
Gizemi 

Doğanın 
Bereketi:
Yaşam Döngüsü

Hareket:
Kentsel Dinamik

İşbirliği:
Sınır Ötesi Güç

Kalkınma:
Çeşitliliğin 
Yönetimi

Değişim:
Stratejik Yöne 
Doğru

Denge:
Yaşamın Uyumu

Koruma:
Geleceğin Kararı
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1 32Yöresel Farklılığın Gizemi

Artvin 5000 yıllık bir tarihi 
birikime sahiptir. Yörede yaşamış 
medeniyetlerin izleri olan 
manastırlar, kiliseler, kaleler, 
camiler, köprüler, konaklar olmak 
üzere çok sayıda tarihi eser 
bulunmaktadır. Günümüzde de 
bütün görkemiyle ayakta duran 
bu tarihi eserler ülke ve dünya 
turizmi için önemli yapılardır. 
Artvin, ahşap ve taş mimarinin 
en güzel örneklerine rastlanan, 
yöresel müzik ve danslarının 
izleyen dinleyen herkesçe 
beğenildiği, mutfak kültürü 
zengin olan, başta ahşap işleri 
olmak üzere el sanatlarının ileri 
örneklerinin üretildiği yörelerden 
biridir.

Karadeniz Kapısı

Artvin, Karadeniz kıyısının en 
doğusunda konumlanmıştır. 
Bu özelliği ile İstanbul’a kadar 
uzanan Karadeniz sahil şeridi, 
Hopa Limanı’yla Karadeniz’e 
açılabilmesi, Gürcistan ile 
arasındaki Sarp Sınır Kapısı, 
güneybatıdan Mersin Limanı’na 
kadar uzanabilmesi, güney 
doğudan sınır hatta sınır 
ötesi komşuları göz önüne 
alındığında oldukça önemli bir 
yere sahiptir.

Yaşam Döngüsü

Artvin, değişik yükseltilerle 
örülü dağları, doğal ormanları, 
anıt ağaçları, yüksek 
dağlarında buzul gölleri, 
karagölleri, kanyonlarının 
yanında; köyleri, mezraları 
ve yaylaları ile çok özel bir 
coğrafi karakter taşımaktadır. 
Yörede bulunan Milli Parklar ve 
Tabiatı Koruma Alanları da ilin 
doğa turizmi için bir rezerv 
olduğunu göstermektedir. 
Kaçkar, Altıparmak ve 
Karçal Dağları’nda yapılan 
dağ tırmanışları; yörenin 
değişik yerlerinde, doğal 
güzellikler içinde bulunan 
treking parkurlarında yapılan 
yürüyüşler; Çoruh Nehri ve 
Barhal Çayında yapılan başta 
rafting olmak üzere akarsu 
sporları; ilin sportif amaçlı 
turizm potansiyelini ortaya 
koymaktadır. 

Sınır Kültürel Miras Doğanın 
Bereketi

3 FARKLILIK

VİZYON
ÇERÇEVESİ

3 FARKLILIK 3 TEMA 3 STRATEJİ

Değişim

Denge
 

Koruma

Hareket

İşbirliği

Kalkınma

Sınır

Kültürel Miras

Doğanın 
Bereketi
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1 32Stratejik Yöne Doğru

Nüfusunun %80’i tarımla 
uğraşan ve ekonomisi 
tarıma dayanmakta olan ilin 
ekonomisinin tek yönlü değil 
farklı alanlarda geliştirilmesine 
yönelik çalışmaların 
desteklenmesiyle ticaret, sanayi 
ve turizm sahalarında da kendini 
göstermesi sağlanacaktır.

Yaşamın Uyumu

Kent ve kır dengesinin sağlanması 
hedef alınarak kırsal bölgelerde 
yaşayanların yaşam kalitesi 
artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. Mevcut sorunların 
tespit ve analizleri yapılarak bu 
araştırmalar sonucunda çözümler 
üretilmesi birincil amaç olmalıdır.

Geleceğin Kararı

Devam etmekte olan HES 
projeleriyle il maddi manevi 
büyük hasarlar oluşmuştur. 
Barajların öngördüğü istihdamı 
sağlayamaması bir yana özellikle 
Yusufeli Barajı ile ilin tarım 
arazileriyle birlikte 150 yıllık 
bir tarih de yok olacaktır. Yöreye 
sahip kamu-özel-sivil işbirliğinde 
çalışmalar yapılmalıdır. Kentin 
sahip olduğu doğal ve kültürel 
değerler korunmalıdır.

Değişim Denge Koruma

3 STRATEJİ

1 32Kentsel Dinamik

Kentin sahip olduğu turizm 
potansiyeline karşın beklenen 
ilgiyi görememesine karşın 
yapılacak yeni düzenlemeler 
ve turizm alanında yeni 
yaklaşımların oluşturulmasıyla 
daha dinamik bir şehir olacaktır.

Sınır Ötesi Güç

İlin sahip olduğu stratejik 
konumundan yararlanılarak sınır 
ötesinde işbirliği sağlanmasıyla 
ilin gelişimindeki en önemli 
yapıtaşlarını oluşturacaktır.

Çeşitliliğin Yönetimi

Sektörel çeşitlilik sağlanarak 
oluşturulacak yeni ticaret 
alanları ve yollarıyla ilin 
sosyal ve ekonomik yönden 
kalkınmasında önemli bir rol 
oynamaktadır.

Hareket İşbirliği Kalkınma

3 TEMA
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Yeni Güzergahlar

Artvin, doğal ve tarihi turizm 
varlıkları bakımından oldukça 
zengindir. İlde termal turizm, 
doğal turizm, tarihi ve kültürel 
turizm varlıkları bulunmaktadır. 
Farklı kültür ve medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış olan 
Artvin, turizm sektöründeki 
avantajının en önemlisini 
arkeolojik, tarihi ve kültürel 
değerleriyle sağlamaktadır. 
Sarp Sınır Kapısı yabancı turist 
girişleri için önemli bir imkandır. 
Ayrıca Artvin Erzurum, Kars 
ve Ardahan’a yakın ve komşu 
olması nedeniyle Doğu Anadolu 
tur güzergahında, Karadeniz 
kıyısında olduğu için de 
Karadeniz tur güzergahında yer 
almaktadır. Bu sektörde başarılı 
olabilmek için potansiyeller 
iyi değerlendirilmelidir. Bunlar 
arasında; doğa turizmi ve doğaya 
ilişkin faaliyetler, deniz turizmi, 
av turizmi, kırsal turizm, festival 
ve şenlik turizmi ve kültür-tarih 
turizmi sayılabilir.

Sınır Ötesi

Karadeniz sahil yolu ile sağlanan 
doğu batı ulaşım aksından 
yararlanılarak Sarp Sınır Kapısı 
ile sınır ticaretinin geliştirilmesi 
ilin gelişmesi açısından önemlidir. 
Aynı zamanda ilde bulunan Hopa 
Limanı’nın yükleme ve boşaltma 
kapasitesi 500 bin tona yakındır. 
Yapılacak yatırımlarla, Doğu 
Karadeniz’e ekonomik yönden 
büyük katkı sağlamakta ve 
stratejik konumu ile bölgenin 
dünyaya açılan kapısı olma 
özelliğini taşımaktadır.

Yerele Destek

Artvin’in ekonomisi tarıma 
dayanmaktadır. Nüfusun %80’inin 
tarımla uğraşmasına rağmen 
gelirin ancak %30’u tarımdan 
sağlanmaktadır. İl sulama 
potansiyelleri bakımından 
oldukça yüksektir. Suyun iyi 
yönetimi ile tarımdan alınacak 
verim artacaktır. Tarım alanları 
sınırları net olarak çizilmeli ve 
üretimde süreklilik sağlayacak 
teminatlarla köylü desteklenmeli 
ve tarım yapmaya teşvik 
edilmelidir.

Turizm Ticaret Tarım

3 SEKTÖR

1 32EYLEM 
ÇERÇEVESİ

3 SEKTÖR 3 PROGRAM 3 PROJE

Sınır

Uzanım

Odak

Ekonomi

Koruma

Birlik

Turizm

Ticaret

Tarım
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Bölgesel ve Yerel 
Bütünlük
Artvin, doğal ve kültürel değerler 
bakımından oldukça zengin bir 
bölgedir. Bu bölgelere yönelik 
yapılacak uygulamalarda bölgenin 
dokusunun kaybolmaması 
açısından bölgede bulunan 
değerlerin korunması ve 
aynı zamanda işleyebilir yani 
kullanılabilir olması önceliklidir.

Koruma2Girişimin Gücü

Sektörel çeşitlilik sağlanarak 
alternatif ekonomik kaynakların 
sunulması ilin gelişimi açısından 
büyük önem taşımaktadır. 
Bölgede bulunan üniversite 
ile kent entegrasyonu 
sağlanmalıdır. Üretimin daha 
verimli yapılabilmesi için 
girişimcilik desteklenmelidir. 
Bölge halkının çalıştıkları 
sektörler hakkındaki yeterlilikleri 
artırılarak yeni çalışma 
sahalarına yönlendirilmelidir. 
Böylece bölgede tutunabilmesi 
sağlanabilir.

Ekonomi

3 PROGRAM

1 İşbirliğinin Gücü

Artvin, coğrafi ve kültürel 
yapısıyla Anadolu’nun diğer 
bölgelerinden keskin çizgilerle 
ayrılır. Artvin 5000 yıllık bir 
tarihi birikime sahip olmasıyla 
birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Bunun sonucu olarak 
da pek çok farklı sosyal grubu 
da içinde barındırmaktadır. Bu 
sosyal gruplar arası birliğin 
sağlanmasına dikkat edilmesi 
gereken noktalardandır. Kamu-
sivil-özel işbirliğine yönelik 
çalışmalar düzenlenmelidir.

Birlik3 Sınır

3 PROJE

Komşu Kapısı 

Artvin, önemli bir konumda 
bulunmaktadır. Karadeniz’e olan 
kıyı sınırı, doğuda Gürcistan ile 
incelenebilir. Sarp Sınır Kapısı 
ile doğu-batı aksındaki sınır 
ticareti ve Artvin özellikle kıyı 
bölgesi oldukça yabancı turist 
girişlerine olanak vermesi ile 
oldukça önemlidir. Sarp Sınır 
Kapısı’nın sağladığı bu olanaklar 
geliştirilmelidir. Aynı zamanda 
bölgede bulunan Hopa Limanı 
ile mevcut ticaret potansiyeli 
kullanılmalı yeni iş sahaları 
için alternatifler sunulmalıdır. 
Komşu illerle yapılacak bölgesel 
işbirlikleri içinde bulunması ilin 
geleceği bakımından fırsatlar 
sağlayacaktır. 

Gelişme Yönleri

İlin turizm sektöründe 
gelişiminin sağlanması 
doğrultusunda 3 tane gelişme 
aksı belirlenmiştir. Bunlar; 
Arhavi – Hopa – Kemal Paşa sahil 
kesimi koridorunun oluşturduğu 
kıyı kesimi turizm gelişme aksı, 
Hopa – Borçka- Artvin – Yusufeli 
– Barhal – Olgunlar ekseni 
ve Artvin – Şavşat – Sahara 
ekseninden oluşan iç kesim 
gelişme aksıdır. 

Gelişim Merkezleri

Artvin il merkezi tematik 
odakların kesişim noktasında 
yer almaktadır. Hopa-Artvin 
yolu, Erzurum-Artvin yolu 
ve Artvin-Ardahan yolu 
kesişiminde oluşturulan lojistik 
merkezin belirlenecek yeni 
düzenlemelerle il içinde ve il 
dışındaki ulaşımın iyileştirilmesi 
il gelişiminin en önemli 
etkenlerinden biri olacaktır. 
Aynı zamanda kent merkezine 
yakın bulunan ancak ulaşım 
olanaklarının yetersizliğinden 
dolayı sağlanamayan üniversite-
kent entegrasyonu geliştirilen 
ulaşım çözümleriyle sağlanacak 
ve Artvin’e yeni bir soluk 
getirecektir. Turizm aksları da 
bu kesişim odağından geçerek ile 
dinamizm getirecektir. 

Uzanım Odak1 32
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ARTVİN’İN GELECEĞİ İÇİN 
10 TEMEL İLKE

1. İŞBİRLİĞİ: Kıyı Birlikteliği
2. DOĞAL DEĞERLER: Turizmin Yeni Dinamikleri
3. TARİHSEL BİRİKİM: Kültürlerin Çakışma Noktası
4. ZİYARETLER: Yerel ve Bölgesel Rota Senaryoları
5. KALKINMA: Ekonomi- Toplum İlişkisi
6. KATILIM: Yaşam Kalitesi
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10 TEMEL İLKE
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DOĞAL DEĞERLER: 
Turizmin Yeni Dinamikleri
Bölgenin ve Artvin’in doğal zenginliğinin farklılığı 
ve gizemi çok farklı potansiyelleri ortaya 
koymaktadır. Suyun mavisi ile yeşilin tonları yeni 
turizm yaklaşımlarının bu yörede uygulanması 
için yeni dinamikler sunmaktadır. Mavi ve yeşil 
ekonomik Artvin ve bölgenin geleceği için itici 
temel sektörler olmalıdır.

02

İŞBİRLİĞİ: 
Kıyı Birlikteliği
Karadeniz’in en doğusunda yer alan Artvin 
Karadeniz sahil şeridi boyunca uzanan karayolu 
bağlantısının en ucunda ve Gürcistan ile sınır 
komşusu olması özelliği ile stratejik olarak önemli 
bir noktada yer almaktadır.  Sarp sınır kapısı 
ile doğu-batı aksındaki sınır ticareti ve Artvin 
özellikle kıyı bölgesi oldukça yabancı turist 
girişlerine olanak vermesi ile oldukça önemlidir. 01
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ZİYARETLER: Yerel ve 
Bölgesel Rota Senaryoları
Bölge ve kentin doğal ve kültürel bereketi çok 
farklı ölçeklerde ve temalarda ziyaret rotaları 
sunmaktadır. Artvin, komşu kentlerle işbirliği 
içinde yerel ve bölgesel rota senaryoları yazarak 
turizm çeşitliliğini ortaya koymalıdır.

04

TARİHSEL BİRİKİM: 
Kültürlerin Çakışma Noktası
Yörede yaşamış medeniyetlerin izleri olan 
manastırlar, kiliseler, kaleler, camiler, köprüler, 
konaklar olmak üzere çok sayıda tarihi eser 
bulunmaktadır. Günümüzde de bütün görkemiyle 
ayakta duran bu tarihi eserler ülke ve dünya 
turizmi için önemli yapılardır. Artvin, ahşap ve 
taş mimarinin en güzel örneklerine rastlanan, 
yöresel müzik ve danslarının izleyen dinleyen 
herkesçe beğenildiği, mutfak kültürü zengin olan, 
başta ahşap işleri olmak üzere el sanatlarının ileri 
örneklerinin üretildiği yörelerden biridir.

03
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KATILIM: Yaşam Kalitesi

Artvin’in sağlam adımlarla yere basan, korunmuş, 
yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirilmesi 
tüm kentlinin sorumluluğundadır. Kentlerde 
yaşayan, çalışan, üreten, çeşitli faaliyetlerde 
bulunan tüm kişi, kurum ve örgütler bu hedeflere 
ulaşmada kentsel paydaşlar haline gelmelidir. 
Kamu-özel-sivil işbirliği kurulmalıdır. Ortak hedefe 
yönelik atılan adımlar, daha uzun soluklu ve etkili 
olacağı gibi, kentsel ruh ve kimlik oluşumunu da 
destekleyecek ve kentli kültürünü yaratacaktır. 06

KALKINMA: 
Ekonomi- Toplum İlişkisi
Artvin ekonomisinin canlandırılması ve ekonomik 
kalkınma sağlanması için yerel ve bölgesel 
dinamikleri harekete geçiren yeni bir yaklaşıma 
gereksinim vardır. Artvin’in Gürcistan ile sınır ötesi 
ilişkiler ağı kurarak ulusal ve uluslararası ölçekte 
yapacakları işbirlikleri yalnızca ekonomik değil aynı 
zamanda toplumsal kalkınma için önemli fırsatlar 
yaratacaktır.

05
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SU: Çoruh’un Verimi

08 Çoruh Nehri, Artvin’in sahip olduğu en önemli su 
potansiyeldir. Özellikle suya fazlasıyla bağımlı 
günlük yaşam ve tarımsal üretimin devamlılığı 
için bu kaynakların sahip olduğu potansiyeller ve 
kapasitelerinin etkin kullanımı, mevcut sorunlara 
ise çözümler bulunması büyük önem taşımaktadır. 
Suyun iyi yönetimi ile tarımdan alınacak verim 
artacaktır.

ENTEGRASYON: 
Kır- Kent Geçişi
Günümüzde özellikle bilgi ekonomisine dayalı 
yeni değerlerin, istihdam ve eğitim için 
sağlayacağı fırsatlar iyi değerlendirilmelidir. 
Bu noktada üniversite-kent entegrasyonu 
büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda kent-
kır entegrasyonunun sağlanabilmesi için kırsal 
bölgelerde yaşayanların yaşam kalitesi artırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Mevcut 
sorunların tespit ve analizleri yapılarak yerel 
dinamikleri harekete geçirecek ve yaşayanların 
kapasitelerini artıracak programların geliştirilmesi 
gerekmektedir.

07
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ENERJİ: 
Su Potansiyeli
Artvin ile özdeşleşmiş olan Çoruh Nehri baraj 
yapımına uygun görülen yerlerden biridir. Çoruh 
Havzası Türkiye’deki akarsu havzaları içinde 
yıllık ortalama 6.3 milyar m³ akış hacmi ile on 
ikinci, ekonomik olarak kullanabilir yaklaşık 10 
milyar kwh’lik enerji üretim potansiyeli itibarıyla 
da dördüncü sırada yer almaktadır. Ancak,  HES 
projeleriyle il maddi manevi büyük hasarlar 
oluşmuştur Yusufeli Barajı ile ilin tarım arazileriyle 
birlikte 150 yıllık bir tarihin de yok olma tehlikesini 
dikkate alan stratejiler geliştirilmelidir.

10
KAYNAK: Yerel ve Bölgesel 
Dinamikler
Artvin, bölgesel ve yerel dinamiklerinin farkında 
olup onları yönetebildiğinde kaynak sorunu 
yaşamayacaktır. Potansiyelleri fırsata çevirmenin 
en önemli koşulu bölgesel düzeyde işbirlikleri 
kurmaktır. Bölgenin ekonomik gücünün yanı sıra, 
sosyal gelişmişlik düzeyinin artırılması, insan 
kaynaklarının güçlendirilmesi, doğal kaynakların 
korunması amacıyla da bölgesel düzeyde 
işbirliklerine ihtiyaç vardır. Günümüzde kentlerin 
ekonomileri bilgiye dayanmaktadır. Bu nedenle 
bilgi sahibine, yani insana yönelik yatırım önem 
kazanmıştır. Bu nedenle, Çoruh Üniversitesi büyük 
bir kaynak potansiyeline sahiptir. 

09
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