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B A S IN
T A K İ P  _  SERHAT KALKINAAA AJANSI BASIN HABERLERİ ŞUBAT 2013
iV 1E R K E Z I  BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ

Y A Z IL I  B A S IN

İ ç in d e k i l e r

• DOĞU'DAKİ SİVİL 'DEVLET DESTEĞİ'
İstanbul Gazetesi - 26.02.2013

• "BU BÖLGENİN HAKKINI SAVUNMALIYIZ11 
Gebze Haber - 25.02.2013

• CHP MİLLETVEKİLİ KAPLAN KAISİAD 'DA KONUK OLDU 
Kocaeli Derince Express - 25.02.2013

• KAPLAN: BU BÖLGENİN HAKKINI SAVUNMALIYIZ 
Bizim Kocaeli - 24.02.2013

• SERKA GENEL SEKRETERİ DR. HÜSEYİN TUTAR İSTİFA ETTİ 
Kars Çağdaş - 20.02.2013

• İĞDIR'IN HAYVANSAL ÜRETİM YAPISI ARAŞTIRILACAK 
İstanbul Gazetesi - 18.02.2013

• TL'LİK ÜÇ MALİ DESTEK PROGRAMI İÇİN KARS, ARDAHAN, İĞDIR VE AĞ R I'D A N TOPU\M 227 PROJE BAŞVURDU K 
Yeni Şafak Trabzon - 16.02.2013

• JSB İİİİG İ -
Kars Gündem - 15.02.2013

• SERHAT KALKINMA AJSNSI'NIN SERKA 2701AFAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 'İĞDIR VA 
Kars Postası - 15.02.2013

• 200 PROJEYLE DESTEKLEDİKTEN 
Milliyet Business - 14.02.2013

• ULUSAL MARKETLERİN TEDARİKÇİSİ GRAVYER İÇİN YENİ PLANI VAR 
Milliyet Business - 14.02.2013

• EKONOMİSİNİN IKI BÜYÜK KAYNAĞI İÇİN ÇÖZÜM YOLLARI ARIYOR 
Milliyet Business - 14.02.2013

• 15 MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK 
Kars Gündem - 13.02.2013

• 15 MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK 
Kars Manşet - 13.02.2013

• 15 MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK 
Kars Objektif - 13.02.2013

• 15 MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK 
Kars Postası - 13.02.2013

• IS MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PRAJE JANPK 
Kars Serhat - 13.02.2013

• SERHAT, 95 MİLYON EURO DESTEK KAZANDI 
Sabah Karadeniz-Doğu Anadolu - 06.02.2013

• SERKA'YA 'ETKİN' ÖDÜL 
Anayurt - 02.02.2013

• W MMM MM 
Tunaydin - 02.02.2013

• SERKA, 3 MALİ PROGRAM İLE KOBİLERE DESTEK VERECEK 
Dünya - 01.02.2013

• EMİMEN SERKOTA "EN ETKİN ORGANİZSAYON VE İŞBİRLİĞİ" ÖDÜLÜ 
Erzurum Yeni Kuşak - 30.01.2013

Y a z ılı  B a s ın  H a b e r le r  

■ SERKA

[ Başa Dön ]

DOĞU'DAKİ SİVİL DEVLET DESTEĞİ'

Yayın Adı Yayın Tarihi Ti raJ Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

İstanbul Gazetesi 26.02.2013 12000 Ulusal Gazeteler 5 60

Doğu’daki sivil toplum örgütleri
^ D e v i n i  H p c f a a P  i c t î ı / n r

Doğu'daki sivil 'Devlet desteği' (DHA) - KARS, Ağn, Ardahan ve 
İğd ır faaliyet alanı olan Serhat Kalkınma Ajansı'n ın yüzyüze 
görüştüğü 320 sivil toplum kuruluşu yetkilisi, 'devletten destek'
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'uevıet aestegı
(DUA) - KARS. A Jn. Anlatuın ve İğ

dır faaliyet alanı olan Serhat Kalkınma 
Ajansı nın yiizyü/c pm işıiieü 3 2 0 sivil 
toplum kuruluşu yetkilisi, devlenen des
tek' beklediklerini söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi öğretim iiyesi 
Prof.Dr. Öm er Çaha ve Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğ
retim üyesi Doç.Dr. Adem Çaylak öncü
lüğünde gerçekleştirilen araştınnada Ağ
rı'da 139. Ardahan'da 44. İğdır'da 51 ve 
Kars'la 86 olmak üzere toplam 320 sivil 
toplum örgülü temsilcisiyle yüz yüze gö
rüşüldü. Araştırmada. ankete katılan 320 
sivil toplum kuruluşunun yüzde 61'iııin 
2005 yılından sonra kunılmuş olduğu an
laşıldı. Bu sivil loplunı örgütlerinin yiizde 
701 bağımsız, yüzde 31 )u da bir kuruluşun 
temsilcisi veya şubesi olarak faaliyet yü
rütüyor.

AYRIMCILIKTAN ŞİKAYFT
Bölgede faaliyet yürüten STK'lann 

yiizde 32'si gençler ve öğrencilere yönelik 
faaliyetler, yüzde 29'u çiftçiler, arıcılar ve 
hayvancılık yapanlara hizmet, yüzde 29'u 
da sportif faaliyetler için kurulmuş. 320 
STK nın yüzde 52,3 unde birinci başkan, 
yüzde 21.7'sinde ikinci haşkan görev ya
parken. yüzde 54ü kirada Niızdc 13.S ı de 
mülkiyeti olan yende faaliyet yürütüyor. 
Yüzde 34Ü kişisel ilişkiler yoluyla, yüzde 
23.7si basın ve yüzde 18'i de telefon yo
luyla tanıtım yapıyor. Araştırmada 
STK'lann yüzde 9.7’si kamu kuramları
nın. siyasetçilerin ve basının kendilerini 
muhatap almamalarından y akındı. Yüzde 
18.1‘i de kamu kuramlarının kendilerine 
ayrımcılık yaptığını düşünüyor.

istiyor
YÜZDE 961 DEVLET D€STEĞI 

BEKLİYOR
Anket yapılan STK'lann yüzde 

75.3'iinü demekler ohışfurorten, bunların 
gelirlerinin yüzde 45'i üye aklailan. yüzde 
25'i bağışlar ve yüzde 15.7si şahsi katkı
lardan oluşuyor. STK'lann yüzde 40.6’sın- 
da bilgisayar bulunmazken, sadece 33 ü 1 
bilgisayara sahip. Yüzde 48'indc internet 
bağlantısı yok. yüzde 52'indc mevcut. 
Yüzde 70‘inin toplantı sak mu bulunmu
yor. STKların gözüyle illerdeki sorunlar 
da farklılık gösteriyor. STK’lar yüzde 89 
oranında yatınm yetersizliği ve yüzde 
81.4 oranında da nitelikli eleman yoklu
ğunun kentin sorunlarında etkili olduğu 
gülüşünde. “Devlet bizim gibi kuruluşla
rın gelişimine katkıda bulunmalıdır'’ soru
suna. ankete katılan 320 STK temsilcisi
nin yüzde 95’i 'katılıyorum' ocvahini verir
ken. sadece yüzde 2.5’ı karji çıktı.

ABD’DE STK'LAR DEVLETTEN 
5 KURUŞ ALMAZ1

Anketle ilgili değerlendirme yapan 
Prof. Dr. Öm er Çaha, kapsamlı bir rapor 
ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"M esela bu soruyu Amerika'da sor
sak bu oran yüzde 5'i geçmez. Bili Clin- 
ton zamanında Amerika bütçesi fazla 
verdi. C lınton hükümeti bu parayı kilise 
birliklerine transfer etmek istedi. C em a
atler nîddcttilcr. İstemeyiz' dediler. 
Devletten beş kuruş almazlar. Bizde da
ha çok devletten bekte mi söz konusudur 
maalesef. Bölgedeki STK'ların büyük 
çoğunluğu ideal anlamda STK olm ak
tan uz^ık olup, devletin kendilerine mad> 
di ve manevi ciddi katkı sunmasının ge
rekli olduğuna inanmaktadır."

beklediklerini söyledi. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari 
B ilim ler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Çaha ve Yıldınm 
Beyazıt Üniversitesi Siyasal B ilg iler Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. 
Adem Çaylak öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada Ağn'da 
139, Ardahan'da 44, İğdır'da 51 ve Kars'ta 86 olmak üzere toplam 
320 sivil toplum örgütü tem silc isiy le yüz yüze görüşüldü. 
Araştırmada, ankete katılan 320 sivil toplum kuruluşunun yüzde 
61'inin 2005 yılından sonra kurulmuş olduğu anlaşıldı. Bu sivil 
toplum örgütlerinin yüzde 70 'i bağımsız, yüzde 30'u da bir 
kuruluşun tem silcisi veya şubesi olarak faaliyet yürütüyor. 
AYRIMCIUKTON ŞİKAYET Bölgede faaliyet yürüten STK'ların yüzde 
32'si gençler ve öğrencilere yönelik faaliyetler, yüzde 29'u çiftçiler, 
ancılar ve hayvancılık yapanlara hizmet, yüzde 29'u da sportif 
faaliyetler için kurulmuş. 320 STK'nın yüzde 52,3'ünde birinci 
başkan, yüzde 21,7'sinde ikinci başkan görev yaparken, yüzde 
54'ü kirada yüzde 13.8'i de mülkiyeti olan yerde faaliyet 
yürütüyor. Yüzde 34'ü kişisel ilişk iler yoluyla, yüzde 23.7'sl basın 
ve yüzde 18'i de telefon yoluyla tanıtım  yapıyor. Araştırmada 
STK'lann yüzde 9.7'si kamu kurum larının, siyasetçilerin ve basının 
kendilerini muhatap almamalarından yakındı. Yüzde 18.1'i de 
kamu kurumlannın kendilerine ayrımcılık yaptığ ını düşünüyor, 
toplum örgütleri istiyor YÜZDE 961 DEVLET DESTEĞİ BEKLİYOR 
Anket yapılan STK'lann 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'lann yüzde 
40,6'sında bilg isayar bulunmazken, sadece 33'ü I bilgisayara 
sahip. Yüzde 48'inde internet bağlantısı yok, yüzde 52'inde 
mevcut. Yüzde 70'in in toplantı salonu bulunmuyor. STK'lann 
gözüyle illerdeki sorunlar da farklılık gösteriyor. STK'lar yüzde 89 
oranında yatınm yetersizliğ i 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 silcisin in yüzde 95'i 
'katılıyorum ' cevabını verirken, sadece yüzde 2 ,5'i karşı çıktı. 
'ABO'DE STK'LAR DEVLETTEN Anketle ilgili değerlendirme yapan 
Prof. Dr. Ömer Çaha, kapsamlı b ir rapor ortaya çıktığın ı belirterek 
şunları söyledi: "Mesela bu soruyu Amerika'da sorsak bu oran 
yüzde 5'i geçmez. Bili Clinton zamanında Amerika bütçesi fazla 
verdi. Clinton hükümeti bu parayı kilise birliklerine transfer etmek 
istedi. Cemaatler reddettiler. 'İstemeyiz' dediler. Devletten beş 
kuruş almazlar. Bizde daha çok devletten beklenti söz konusudur 
maalesef. Bölgedeki STK'ların büyük çoğunluğu ideal anlamda STK 
olmaktan uzak olup, devletin kendilerine maddi ve manevi ciddi 
katkı sunmasının gerekli olduğuna inanmaktadır."

'BU BÖLGENİN HAKKINI SAVUN M ALIYIZ 11
[ Başa Dön ]

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

Gebze Haber 25.02.2013 2500 Yerel Yayınlar 4 297

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ MEHMET HİLAL KAPLAN:

"Bu bölgenin hakkını savunmalıyız"
O IP Kocaeli M ille tvek ili Mehmet H ila l Kaplan, Gebze M M f t lM l  y ılla rd ır hizmet w  yatırım  ¿ tan ınd ı ihmal edild iğ im  belirte«et, "Bu 

M lgeo in  hakkım savunmalıyız. i$ t r  ya lıtım  it  hizmet alıyor oltaydık, ıl olmayı istem ezdik ' pekimde ko«u>tu.
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CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ MEHMET HİLAL KAPLAN: "Bu bölgenin 
hakkını s a vu n m a lıy ız ll CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal 
Kaplan, Gebze bölgesinin yıllard ır hizmet ve yatırım alanında ihmal 
edild iğ ini belirterek, "Bu bölgenin hakkını savunmalıyız. Eğer 
yatırım ve hizmet alıyor olsaydık, il olmayı istemezdik" şeklinde 
konuştu. Kars Ardahan İğdır Sanayici ve İşadamları Derneği 
(KAISİAD) tarafından düzenlenen toplantıya konuk olan 
Milletvekili Kaplan, Gebze bölgesinin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini dile getirdi. Gebze'nin sanayi nedeniyle hızlı bir göç 
aldığını söyleyen Kaplan, "Ne yazık ki Gebze'yi yönetenler ve 
idareciler bu hızlı gelişmeye ayak uyduracak kent olgusunu 
kuramadılar. Bu nedenle Gebze yıllarca ihmal edildi ve sorunlarla 
başbaşa kaldı. Kocaeli'nde okullarda sınıflar 26 kişilik iken, Gebze 
bölgesinde 45 civarında. Kocaeli genelinde Bin 500 olan öğretmen 
açığının 800 tanesi sadece Gebze bölgesinden. Kocaeli genelinde 
65 bin üniversite öğrencisi bulunmakta oysa Gebze'de bir tane bile 
yok. En azından 28 meslek yüksek okulunun 4 tanesi Gebze'de 
olmalıydı" diye konuştu. BÖL-PARÇALA-YÖNETTAKTİĞİ İzm it 
lobisinin, Gebze bölgesini 4 İlçeye bölerek, etk isizleştirmeyi 
amaçladığını ileri süren M illetvekili Kaplan, "Böl-parçalayönet 
taktiği uyguladılar, siyasi parti ayrım ı yapmıyorum ama Gebze'yi 
her alanda etkisizleştirme politikası güdülüyor. Kocaeli'ndeki 
seçmen sayısının yüzde 44'ü Gebze bölgesinde. Bu nedenle 
İlçelere ayırdılar. İlçelere ayrılmasının bir tane bile hizmet ve 
yatırım anlamında yararlı yönü yok" şeklinde konuştu. M illetvekili 
Kaplan, bölgenin gelişmesi ve yeterli hizmet alabilmesi için 
üniversite, metro ve ulaşım yatırım ların ın b ira n  önce 
gerçekleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. M illetvekili 
Kaplan ve Dernek üyeleri toplantının sonunda hep birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. Kaplan ayrıca toplantıya katılan KAISİAD 

üyesi işadamlarının sorularını da yanıtladı.KAISİAD Başkam Ufuk Ekinci de, bu toplantıların belirli dönemlerde düzenlendiğini ve davet edilen 
m illetvekilleri ile Gebze'nin sorunlarına yönelik görüşme yaptıkların ı belirtti. Toplantıya ayrıca CHP Gebze ilçe başkanı Sedat Tatar ile çeşitli il genel
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ve belediye meclis üyeleri katıldı. SERKA YATIRIMA DAVET ETTİ KAISİAD 'ın bir başka konuğu da Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) İğdır Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu idi. Geçtiğim iz yıl KAISİAD üyelerini iş gezisinde ağırlayan SERKA, Gebzeli işadamlarını Kars Ardahan 
İğd ır ve Ağn'ya yatırım yapmaya davet etti. Burak Ay doğdu, faaliyet gösterdikleri illerde yatırım ın artması İçin çalıştık ların ı be(KAISİAD) tarafından 
düzenlenen toplantıya konuk olan Milletvekili Kaplan, Gebze bölgesinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi, lirterek, çok cazip yatırım 
olanaklarının Ekinci, CHP Kocaeli M illetvekili Mehbulunduğunu ve tüm Türkiye'ye yaptık- met Hilal Kaplan'a rozet taktı ve derneları seyahatlerle bu 
yatırım  olanaklarını ğin dergisini hediye etti. Daha sonra ise işadamlarına anlattıklarını söyledi. Top- hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler, lantının 
sonunda KAISİAD Başkanı Ufuk

[ Başa Dön ]

CHP M İLLETVEKİLİ KAPLAN KAISİAD'DA KONUK OLDU

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

Kocaeli Derince Express 25.02.2013 1500 Yerel Yayınlar 2 128

CHP Milletvekili Kaplan KAISİAD 'da konuk oldu CHP Kocaeli 
Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Gebze bölgesinin y ıllard ır hizmet 
ve yatırım alanında ihmal edild iğ ini belirterek, "Bu bölgenin 
hakkını savunmalıyız. Eğer yatırım ve hizmet alıyor olsaydık, il 
olmayı istemezdik" şeklinde konuştu. Gebze ihmal edildi Kars 
Ardahan İğd ır Sanayici ve İşadam ları Derneği (KAISİAD) 
tarafından düzenlenen toplantıya konuk olan Milletvekili Kaplan, 
Gebze bölgesinin sorunlarını ve çözüm önerilerim dile getirdi. 
Gebze'nin sanayi nedeniyle hızlı bir göç aldığını söyleyen Kaplan; 
"Ne yazık ki Gebze'yi yönetenler ve idareciler bu hızlı gelişmeye 
ayak uyduracak kent olgusunu kuramadılar. Bu nedenle Gebze 
yıllarca ihmal edildi ve sorunlarla baş başa kaldı. Kocaeli'nde 
okullarda sın ıflar 26 kişilik iken, Gebze bölgesinde 45 civarında. 
Kocaeli genelinde bin 500 olan öğretmen açığının 800 tanesi 
sadece Gebze bölgesinden. Kocaeli genelinde 65 bin üniversite 
öğrencisi bulunmakta oysa Gebze'de bir tane bile yok. En azından 
28 meslek yüksekokulunun 4 tanesi Gebze'de olmalıydı" diye 
konuştu. Gebze'nin ilçelere ayrılmasının bir katkısı olmadı İzm it 
lobisinin, Gebze bölgesini 4 ilçeye bölerek, etk isizleştirmeyi 
amaçladığını ileri süren M illetvekili Kaplan; "Böl-parçala-yönel 
taktiğ i uyguladılar. Siyasi parti ayrım ı yapmıyorum ama Gebze'yi 
her alanda etkisizleştirme politikası güdülüyor. Kocaeli'ndeki 
seçmen sayısının yüzde 44'ü Gebze bölgesinde. Bu nedenle 
ilçelere ayırdılar. İlçelere ayrılmasının bir tane bile hizmet ve 
yatırım anlamında yararlı yönü yok" şeklinde konuştu. M illetvekili 
Kaplan, bölgenin gelişmesi ve yeterli hizmet alabilmesi için 
üniversite, metro ve ulaşım yatırım ların ın b ira n  önce 
gerçekleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Kaplan ayrıca 
toplantıya katılan KAISİAD üyesi işadamlarının sorularını da 
yanıtladı. KAISİAD Başkanı Ufuk Ekinci de, bu toplantıların belirli 
dönemlerde düzenlendiğini ve davet edilen m illetvekilleri ile 
Gebze'nin sorunlarına yönelik görüşme yaptıkların ı belirtti. 
Toplantıya ayrıca CHP Gebze ilçe başkanı Sedat Tatar ile çeşitli il 
genel ve belediye meclis üyeleri katıldı. Gebzeli iş adamlarına 
yatırım çağrısı KAISİAD'm  bir başka konuğu da Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) İğd ır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü B urak 
Aydoğdu idi. Geçtiğ im iz yıl KAISİAD üyelerini iş gezisinde 
ağırlayan SERKA, Gebzeli işadam larını Kars Ardahan İğdır ve 
Ağrı'ya yatırım yapmaya davet etti. Burak Aydoğdu, faaliyet 
gösterdikleri illerde yatırım ın artması için çalıştıkların ı belirterek, 
çok cazip yatırım olanaklarının bulunduğunu ve tüm Türkiye'ye 
yaptıkları seyahatlerle bu yatırım olanaklarını işadamlarına 
anlattık larını söyledi. Toplantının sonunda KAISİAD Başkanı Ufuk 
Ekinci, CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'a rozet taktı 
ve derneğin dergisini hediye etti. Daha sonra ise hep birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

[ Başa Dön ]

KAPLAN: BU BÖLGENİN HAKKINI SAVUNM ALIYIZ

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

Bizim Kocaeli 24.02.2013 5500 Yerel Yayınlar 5 87

CHP Milletvekili Kaplan 
KAISİAD’da konuk oldu

Nkhtnci Kıtal Kaplan Gebze N*I> 
gvşının > ı llaıdır hizmet »c yatırım 

i hm .tl edildiğini belitteıek. 
"Bu K % nin  halkını m i uıımalıv i/ 
Eğer \jijıım  »e hizmet alıyot obay
dık, il olmayı istemezdik" şvklındc 
konuştu
Gebze ılııııal rd ild i

Kat« Ardahan İğdır Sanayici «e 
İşadamları I >cıne$i (KAISİAD) 
taraiunlan düzenlenen toptanın a 
konuk olan Milletvekili Kapta» 
Gebze bölgesinin sorunlarını * e 
çoztfm oocfikrüu dik geurdi 
Gcbzc'ma tanayi nede 
nıytc hırlı bir (Oç aldığı
nı ftyteyca Kaplan; “Ne 
yayık ki Gebze'yi yöne
tenler ve ıdarcctlcı bu 
hızlı gelişme}e ayak 
uyduracak kent olgununu 
kuramadılar Hu nedenle 
Gebze > dian, a ılım,d 
edildi ve torunlarla baş 
haşa kaldı Kocaeli’tuk 
okullarda sınıflar 26 
kişilik iken, Gebze hlv|- 
gesinde 45 civarında 
Kocaeli genelinde bin 
500 olan Öğretmen açığı
ma 800 tanesi sadece 
Gebze bölgesinden.
Kocaeli genelinde 65 bin 
üniversite oğrencıcı

hile yok ra  azından 28 meslek 
yüksekokulunun 4 tanesi Gebze’de 
olmalıydı" diye konuştu
G ebze 'n in  ilçelere ay rılm a
sının b ir  katk ısı olm adı

tzmil lobicinin, (kbze btVlgcMiu 
4  ilçeye hoktek ctkmzkytıımcyı 
amaçladığım deri »üren Milletvekili 
Kaplan; ‘Ikti-parçata-yftnet taktijh 
uyguladılar Siyasi paıtı ayrımı yap- 
□morum ama Gebze'yi her olanda 
rtki«i/lqtirnK politikası güdıÜuyoı 
Kocaeli'ndeki vermen vay ısının 
yüzde 4411 Gebze bölgesinde Hu

nedenle ilçelere ay ıldılar 
llçekıc ayrılmasının bir taııe 
bile hizmet ve yalıtım anla
mında yararlı yönfl yok" pek
linde kiMiuşlu Milleti ekdi 
Kaplan, bolpenin gelişmesi 
»e yeterli hizmet alabilmesi 
için uru ve im t e metro vc ata 
çim yalınmtannın b«r an 
ıtoce ger çekleştirilmesi 
gerekliğini de »Ozknnc ekle
di Kaptan ay ne a toplantıya 
katılan KAISİAD üyen işa
damlarının <onıtannı da 
yamttadı KAISİAD İta;kanı 
l'fuk I kıntı de. butnplanlt- 
tann btlıılı dönemkide 
düzenlendiğini vc davet edı- 
kn millet» ckıllen ık  
Gebze'nin «orunhuına yöne
lik görüşme yaptıklarını 
hcbıttı Toplantıy a ayrıca 
CIIPGebze ilçe başkanı 
Sedat Tatar ik  çeşitli il genel 
ve belediye rnecli» üyeleri 
katıldı.
G ebzeli iş adam larına  
y a tın n ı çağrısı

KAISİAD m bit ha*k* 
konuğu ita Seıhat Kalkınma
Ajansı (SERKA) Iğdu
Yatııım Destek ofisi 
KoordııutO« U Kuıak 
Aydo$du idi. Geçtiğimiz y U 
KAISİAD Uyelennı *ş gezi 
iyinde agiitay.ni SLKKA. 
Gcbzclt i;adamlarını Kan

yapmaya dav et etti Hut.ık 
Aydoğdu. faaliyet gösterdikleri 
ilkıde yalıtımın artma-iı için çalış
tıktan ııı hr lııtctck. çok cazip yatı
rım olanaklarının bulunduğunu ve 
tUm Türkiye'ye yaptıkları seyahat- 
lerk bu yatırım o1.ui.tklaımı ışa- 
damlaıın.1 antattıklaııuı söyledi 
Toplantının sonunda K AISİAD 
Başkanı t'fuk F.kinci. CIIP Kocaeli 
Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'a 
rozet taktı v e derneğin derginini 
hediye elti Daha m «ii ive hep bir
likle hatıra lotogtaJı çekili dile t
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Kaplan: Bu bölgenin 
hakkını savunmalıyız
Gebze'nin yıllardır hizmet ve yatırım alanında ihmal 
edildiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet 
Hilal Kaplan, "Bu bölgenin hakkını savunmalıyız1' dedi

Kars Ardahan
İğdır Sanayici |  O  KAISİAD

ve İş Adam
ları Demeği (KAI- 
SIAD) tarafından 
düzenlenen toplan
tıya konuk olaıı CHP 
Kocaeli Milletvekili 
Mclııııct Hilal Kap- 
la a  Gebze'nin so- 
runlannı ve çözüm 
önerilerini dile ge
tirdi. Bölgenin sa
nayi nedeniyle hızlı 
göç aldığını söyleyen 
Kaplan. "Ne yazık 
ki Gebze'yi yöneten
ler ve idareciler bu hızlı gelişmeye site, metro ve ulaşım yatırımları

KAISİAD ın toplantısına konuk olan CHP  
Kocaeli M illetvekili M ehm et Hilal Kaplan, 
Eğer yatırım  ve hizm et alıyor olsaydık, II 
olmayı istem ezd ik” şeklinde konuştu.

ayak uyduracak keııt olgusunu 
kuramadılar" şeklinde konuştu. 
Kaplan ayrıca toplantıya katılan 
KAISİAD üyesi iş adamlarının 
sorulanın da yanıtladı.

Ö Ğ R E TM E N  A Ç IĞ I VAR
Gebze'nin yıllarca ihmal edildiğini 
vc sorunlarla haşhaşa kaldığım 
ileri sürcıı Kaplan şu ifadeleri kul
landı: "Kocaeli'deki okullarda sı
nıflar 26 kişilik iken. Gebze 
bölgesinde 45 civarında Kocaeli 
genelinde hin SOO olaıı öğretmeli 
açığının 800 tanesi sadece Geb
ze’den. Kocaeli'de 65 bin üniver
site öğrencisi bulunmakta oysa 
Gebze'de bir tane bile yok. En 
azından 28 meslek yüksek okulu
nun 4 tanesi Gebze'de olmalıydı.

B Ö L-P A R Ç A LA -YÖ N E T
Buraya böl-parçala-yönet taktiği 
uyguladılar. Siyasi parti aynuu 
yapmıyorum ama Gebze’yi her 
alanda etkisizleştirme politikası 
güdülüyor. Kocaeli 'deki seçmen 
sayısının yüzde 44 'ü  Gebze bölge
sinde. Bu nedenle ilçelere ayırdı 
lar. İlçelere ayrılmanın bir taııc 
bile hizmet ve yatının anlaumıda 
yararlı vöııü yok. ~ Milletvekili 
Kaplan, bölgenin gelişmesi ve ye
terli hizmet alabilmesi içiıı üniver-

uın bir au önce gerçekleştirilmesi 
gerektiğim de sözlerine ekledi.

YATIRIMA DAVET ETTİ
KAISİAD Başkam Ufuk likiııci 
de. bu toplauhlanu belirli dö
nemlerde düzenlendiğini ve davet 
edileli ıııilletvekiUeriyle Geb
ze'nin sorunlarına yönelik gö
rüşme yapaklarım belirtti. 
KAISİAD'ın bir başka konuğu da 
Serhat Kalkının.! Ajansı 
(SERKA) İğdır Yatının Destek 
Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğ- 
du'ydu. Geçtiğimiz yıl KAISİAD 
üyelerim iş gezisinde ağırlayan 
SERKA, Gcbzcli iş adaııdarııu 
Kars Ardahan İğdır ve Ağrı'ya 
yatırım yapmaya davet etti.

KAPLAN A ROZET TAKTI
Burak Ay doğdu, faaliyet gösterdik
leri illerde yatırınım artıuası içiıı ça
lıştıklarını belirterek, çok cazip 
yatırım olanaklarının bulunduğunu 
ve tüııı Türkiye'ye yaptıkları seya
hatlerle bu yaünm olanaklarını iş 
adamlarına anlattıklarını söyledi. 
Toplananın sonunda KAISİAD 
Başkanı Ufuk Ekinci, CHP millet
vekili Mehmet Hilal Kaplan a 
rozet taktı ve demeğin dergisiiü 
hediye etti. Dalıa sonra ise hep 
birlikle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaplan: Bu bölgenin hakkını savunmalıyız Gebze'nin yıllardır 
hizmet ve yatırım alanında ihmal edild iğ ini belirten CHP Kocaeli 
Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, "Bu bölgenin hakkını 
savunmalıyız" dedi Kars Ardahan İğdır Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (KAISİAD) tarafından düzenlenen toplantıya konuk olan 
CHP Kocaeli M illetvekili Mehmet Hilal Kaplan, Gebze'nin sorunlarını 
ve çözüm önerilerim dile getirdi. Bölgenin sanayi nedeniyle hızlı 
göç aldığını söyleyen Kaplan, "Ne yazık ki Gebze'yi 
yönetenKAlSlAD _  IMHAH I6DIF ftMMLBRI DERNEĞİ KAISİAD'ın 
toplantısına konuk olan CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal 
Kaplan, "Eğer yatırım ve hizmet alıyor olsaydık, il olmayı 
istemezdik" şeklinde konuştu, ler ve idareciler bu hızlı gelişmeye 
ayak uyduracak kent olgusunu kuramadılar" şeklinde konuştu. 
Kaplan ayrıca toplantıya katılan KAISİAD üyesi iş adamlarının 
sorularını da yanıtladı. ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR Gebze'nin yıllarca 
ihmal edild iğ ini ve sorunlarla başbaşa kaldığını ileri süren Kaplan 
şu ifadeleri kullandı: "Kocaeli'deki okullarda sın ıflar 26 kişilik iken, 
Gebze bölgesinde 45 civarında. Kocaeli genelinde bin 500 olan 
öğretmen açığının 800 tanesi sadece Gebze'den. Kocaeli'de 65 bin 
üniversite öğrencisi bulunmakta oysa Gebze'de bir tane bile yok.
En azından 28 meslek yüksek okulunun 4 tanesi Gebze'de 
olmalıydı. BÖL-PARÇALA-YÖNET Buraya böl-parçala-yönet taktiği 
uyguladılar. Siyasi parti aynım yapmıyorum ama Gebze'yi her 
alanda etkisizleştirme politikası güdülüyor. Kocaeli'deki seçmen 
sayısımn yüzde 44'ü Gebze bölgesinde. Bu nedenle ilçelere 
ayırdılar. İlçelere ayrılmanın bir tane bile hizmet ve yatırını 
anlamında yararlı yönü yok." Milletvekili Kaplan, bölgenin 
gelişmesi ve yeterli hizmet alabilmesi İçiıı üniversite, metro ve 
ulaşım yatırım ların ın bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini de 
sözlerine ekledi. YATIRIMA DAVET ETTİ KAISİAD Başkam Ufuk 
Ekinci de, bu toplantıların belirli dönemlerde düzenlendiğini ve 
davet edilen m illetvekilleriyle Gebze'nin sorunlarına yönelik 
görüşme yaptıklarım  belirtti. KAISİAD'ın b ir başka konuğu da 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) İğd ır Yatırını Destek Ofisi 
Koordinatörü Burak Aydoğdu'ydu. Geçtiğ im iz yıl KAISİAD üyelerini 
iş gezisinde ağırlayan SERKA, Gebzeli iş adamlarım Kars Ardahan 
İğd ır ve Ağrı'ya yatırını yapmaya davet etti. KAPLAN'A ROZET 
TAKTI Burak Ay doğdu, faaliyet gösterdikleri illerde yatırım ın 
artması için çalıştık ların ı belirterek, çok cazip yatırını olanaklarının 
bulunduğunu ve tüm Türkiye'ye yaptıkları seyahatlerle bu yatırını 
olanaklarını iş adamlarına anlattıklarım söyledi. Toplantının 
sonunda KAISİAD Başkanı Ufuk Ekinci, CHP m illetvekili Mehmet 
Hilal Kap lan l a rozet taktı ve derneğin dergisini hediye etti. Daha 
sonra ise hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Toplantıya CHP'li 
m illetvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın yanı sıra CHP Gebze İlçe 
Başkanı Sedat Tatar ile çeşitli İl Genel ve belediye meclis üyeleri 
de katıldı.

Toplantıya CHP'li m illetvekili M ehm et Hilal Kaplan ın yanı 
sıra CHP G ebze İlçe Başkanı Sedat Tatar ile çeşitli İl Genel 

ve belediye m eclis üyeleri de katıldı.
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SERKA GENEL SEKRETERİ DR. HÜSEYİN TUTAR İSTİFA ETTİ

Yayın Adı Yayın Tarihi Ti ra j Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Çağdaş 20.02.2013 1500 Ulusal Gazeteler 1 84

EMMMMBMİPMPBBMMİlMIIIBKMMMIa AFHHII n I f 1 ı p\ a " n " ı ı f 
u . l vrı-: v f'iw MftPi"1 ;- 'îıw ,n! ınr FTH PTTI v ;,ı I k i yy jy  uw\JUv J 
,/ ut :K ? f , Udi W ;jly vUI 1/ Serhat Kalkınma 'Ajansı'nm 3 yıld ır 
Genel Sekreterliğini yûröteır.) Hüseyin. Tutar'ın 2740laan .
Yönetim Kurulu Toplantısı9 n da ayrılacağını söylediğe bellrtüdl. 
Edinilen bilgilere göra, SERKA'nın Iğdjır'da . yapılan 27 .Olağan 
Yönetim Kuıfulu Toplantısına Genel Sekrete Dr. Hüseyin Tutar'm 
yönitım kumlu üyelerine :Geos3 oekratrTık'Seistifa 'sdeca-îğlnı 
söylediği ifade dSidî, ! Ankara'clako ibar './; siteye Öğretrim 
öyesn olarak gidecek olan Tutfar'ım daha sonra börokraSd önsmiı 
bir göreve gKtSrj;ieceğl öğrenildi. 0 Kafkas OouvrsDtesrnde 
akademisyen olarak gjörsv yaparken 2009 yı3ıjıxcla Ağn, Ardahan, 
Iğc3or ve Kars illerinde kurulan Serhat Kalkınma Ajansı'nm Genel 
Sekreteri olan Dr.Hüseyin Tutar, görevde bulunduğu 3 yıl-, fc 
.,£Maj;MS£ 3S'n öjiem ll çalışrvvih ,n î  'Pr%r f J V w malara 
Imza&ttı.

[ Başa Dön ]

İĞDIR'IN HAYVANSAL ÜRETİM YAPISI ARAŞTIRILACAK

Yayın Adı Yayın Tarihi Ti raj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

İstanbul Gazetesi 18.02.2013 12000 Ulusal Gazeteler 4 216

Serhat K a lk ın ın .|
A ja n s  ı'n ın  3  y ıld ır  G e n e li 
S e k re te r lis in i y ü r ü te n i  
H ü s e y in . T u ta r ' ı n l
2 7 .O lağan . Y ö n e t im i 
K u ru lu  T o p la n tıs ı 'n d a l 
a y rıla ca ğ ın ı s ö y le d lğ l|  
b e lir t i ld i.

Edin ilen b ilg ile ri 
g ö re , S E R K A 'n ın l
Iğ d ir 'd a  y a p ı la n !
2 7 ,O la ğ a n  Y ö n e t im i 
K u ru lu  T o p la n tıs ı 'n a l 
G ene l S e k re te r i
Dr H üsey in  T u ta r ’ ı n !  
y ö n e tim  k u ru lu  ü y e le r- !
İne Genel S e k re te r llk te n l 
İs t ifa  e d e c e ğ in i!
s ö y le d iğ i İfade  e d ild i. )
A n k a ra 'd a k i b ir  O n lver-t 
s ite y e  Ö ğ re tim  Ü y e s i! 
o la ra k  g id e ce k  o la n *
T u ta r 'ın  daha sonra  bü ro k ra s ide  önem li b ir  göreve g e tir ilece ğ i öğ re n ild i.

Kafkas Û n lve rs ltes l'n d e  akadem isyen o la rak  görev yaparken 2 0 0 9  
yılında  A ğ rı, A rd ah a n , İğ d ır ve Kars İlle rin de  ku ru lan  Serhat Kalkınm a 
A ja n s ı'n m  Genel S ekre te ri o lan Or Hüseyin Tutar, görevde bulunduğu  3  y ıl- 

J |k  -gaman. H fh n d a a . b ö lg e n in , ka lkınm ası Ve tan ıtılm ası İçin önem li çalın
m alara  İmza â tt ı .

1A Genel Sekreteri Dr.Hüseyin Tutar istifa etti

U D  İ  n  n d V V d l I d d l  U r c l  İ l i  T d U  b l  d l d b l  I  d U ö K  İğd r n Hayvansal Üretim YaP|sl ^ aştm lacak ladır Üniversitesi
............................. V I w » ................ u ı u y ı ı ı  Ziraat Faküİtesi1 nin hazırladığı ve Serhat \y .. \y Hayvansal Üretim
... . Yapısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi" projesi Kalkınma Ajansı

(SERKA) tarafından desteklenen "İğdır İlinin kapsamında 
 ̂ hayvansal üretim yapısı ve potansiyeli araştırılacak. (İHA) - 'İğd ır

İlinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi"
1 projesinin SERKA tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

(DFDP) kapsamında desteklendiğini belirten Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi ve proje koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Kasım Şahin, proje süresinin 3 ay, bütçesinin ise 26 bin 900 TL 
olduğunu kaydetti. Projenin amacı hakkında bilgi veren Yrd. Doç. 
Dr. Kasım Şahin, İğd ır’ ın hayvansal üretim yapısın ı tespit etmeyi 

V — ve İğdır'daki hayvansal üretim in verim inin de artırılmasının
yanında çeşitlendirme imkanlarını da araştırmayı hedeflediklerini 

r“ --’ r*? — söyledi. Yrd. Doç. Dr. Şahin, "İğdır ilinin hayvansal üretim
potansiyeli tespit ed ilmelid ir. İğdır ilinin sahip olduğu nıikroklima 
özelliği de dikkate alındığında, yem bitkileri için üretim sezonunun 
uzun olabileceği düşünülerek ilde hayvansal üretim in verimi de 
dahil artırılmasıyla birlikte çeşitlendirilme imkanları da mevcuttur. 
B ir ülkenin veya bölgenin kalkınm ışlık değeri yem bitkileri ekim i ile 

ı—r - doğru orantılıdır. İğdır'da tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için
mevcut ham madde başta süt ve et olmak üzere; kaynaklarının 
tespiti ve ham madde üretim inin yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Hayvansal üretim yapan veya yapma eğilim inde olan üreticilerin mevcut düşünceleriyle birlikte geleceğe dönük görüş ve düşüncelerinin tespitinden 
hareketle, İğdır'da hayvancılığın gelişim i hakkında bir projeksiyona ihtiyaç vardır. İğd ır ilindeki mevcut hayvansal üretim in katma değerinin 
yükseltilmesi de gerekmektedir. Stratejik b ir alan olan hayvansal üretim in devam lılığ ı sağlanmalıdır" dedi. "KÖYLERDE YAŞAYAN ÇİFTÇİLERLE 
BİREBİR GÖRÜŞEREK VERİ TOPLAYACAĞIZ" Proje kapsamında yapılacak olan araştırma faaliyetleri ile ilg ili bilgi veren proje koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Şahin, çalışma ekibinin oluşturulması ve eğitim i, anket formlarının hazırlanması, araştırma alanının tespiti ve anketlerin uygulanması ve analizi 
gibi çalışmaların yapılacağını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Şahin, "Çalışmanın başlamasıyla birlikte 15 günlük süre zarfında literatür taraması, anket 
form larının hazırlanması ve ana kitlenin tespitini yapacağız. Aynı süreçte araştırma ekibi oluşturulduktan sonra anket çalışmasında yer alacak 
akadem ik personel belirlenerek, konuyla ilgili b ir eğitim çalışması da yapacağız. İğdır'da hayvansal üretim in yaygın olarak yapıld ığ ı merkez başta 
olmak üzere Karakoyunlu, Aralık ve Tuzluca ilçelerinden seçilecek köylerde hayvansal üretim yapan üreticilerden birincil veriler toplayacağız.
Köylerde yaşayan çiftçilerle birebir görüşme yoluyla anket çalışması yaparak, araştırmayla ilgili veri toplayacağız. Toplanacak olan bu veriler 2012 
üretim dönemine ait olacak" diye konuştu. "HAYVAN ÜRETİCİSİNİN GÜNÜMÜZDE ÖNEMLİ SORUNU ÖRGÜTSÜZLÜKTÜR" Yrd. Doç. Dr. Şahin, son 
olarak projeden beklenen sonuçları da şu şekilde açıkladı: "Süt ve besi sığ ırcılığ ın ın günümüzdeki önemli sorunlarından biri örgütsüzlük ve var olan
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örgütlerin yeterince aktif o lam am alan d ir. Yürürlüğe yeni giren üretici birlikleri yasası ile süt sığ ırcılığ ında örgütlenme süreci hızlanm ış olsa da 
örgütlenmenin yeterli düzeye ulaştığı söylenemez. Süt sığ ırcılığ ındaki örgütsüzlük olgusu hem girdilerin pahalı alınıp çiğ sütün ucuza satılmasına 
hem de son destek kararnamesi örneğinde olduğu gibi tepkilerin cılız kalmasına neden olmaktadır. Halbuki hayvancılık sektörü gelişm iş kimi batı 
ülkelerinde yetiştirici örgütleri sivil b ir güç olarak hükümetlerin üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturabilmektedir. Dolayısıyla gelirin artması ve 
üretilen ham maddenin değerlendirilmesiyle bu sorun ortadan kalkmaya başlayacaktır" dedi.

[ Başa Dön ]

TL'LİK ÜÇ MALİ DESTEK PROGRAMI İÇİN KARS, ARDAHAN, İĞDIR VE AĞ R I ' D A N  TOPLAM 227 PROJE 
BAŞVURDU K

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

Yeni Şafak Trabzon 16.02.2013 2107 Dergi Ekleri 1 24

15 MİLYON TL İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK
O Serhat Kalkınma A jansı (SERKA) tarafından açılan 15 m ilyon 

TL’ lik  üç mali destek programı için Kars, Ardahan, İğdır ve 
Ağ rı’dan toplam 227 proje başvurdu. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da 
faa liyet yürüten Serhat Kalkınma A jansı, 7 A ra lık  2012 tarih inde 
açtığ ı İktisadi Gelişme, Örnek Büyükbaş Hayvancılık iş le tm ele ri
nin Ge liştirilm esi ve Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin 
Ge liştirilm esi M ali Destek Program ları İçin başvurular 8 Şubat 2013 
tarih inde sona erdi. 15 m ilyon TL 'lik  m ali destek program lan için 
dört ilden toplam  227 proje başvuruda bulundu, o KARS - İHA

TL'lik üç mali destek programı için Kars, Ardahan, İğd ır ve Ağ r ı'd 
a n toplam 227 proje başvurdu. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'dH 
faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, 7 Aralık 2012 tarih inde , 
açtığı İktisadi Gelişme, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletm eleri
nin Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin 9 
Geliştirilmesi Mali Destek Programları için başvurular 8 Şubat 2013 
[ tarih inde sona erdi. 15 milyon TL'lik mali destek programları için 
dört ilden toplam 227 proje başvuruda bulundu, o KARS - İHA

JSBİİİİG İ -

Yayın Adı 

Kars Gündem

Yayın Tarihi 

15.02.2013

Tiraj

2000

Yayın Türü Sayfa No 

Ulusal Gazeteler 1

Sütun/Cm

147

[ Başa Dön ]

VHMflBIHIDBI JS B İİ iig l VP;w'âHHOBHBHidHp £3 Ağnf Ardahan, 
İğd ır ve Kars inerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 27.Olağan 
Yönetim Kumlu ToDlantisı İğdır Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı İğdır 
Valisi Afcmet Pek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ağn 
Valisi Mehmet Tekinarsian, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu ile 
illerin belediye başkanlan, il genel meclisi başkanlan ile ticaret ve 
sanayi odası" başkanlan ve SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar 
katıldı. Toplantıda 2012 yılın ın gelir gider bütçesi Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanırken, 2013 yılında dört ilde uygulanacak olan 
güdümlü projeler .konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bölge 
Planı önceiikieriyle uyumlu olarak hazırlanacak Teknik Destek ve 
Doğrudan Faaliyet Desteği programlarının da görüşüldüğü 
toplantıda, 8 Şubat 2013 tarihinde sona eren proje teklif 
çağrısında yapılan başvurular hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi 
verildi. Toplantıda aynca yurt içi ve yurtdışı sektör ziyaretleri ele 
alındı.

[ Başa Dön ]

SERHAT KALKINM A AJSNSI'N IN  SERKA 2701AFAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YÖNETİM KURULU  
BAŞKANI 'İĞDIR VA

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

Kars Postası 15.02.2013 750 Yerel Yayınlar 1 76

Serhat Kalkınma A jsnsı'n ın (SERKA) 27.01afan Yönetim Kurulu 
Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı 'İğd ır Vaîisi Ahmet Pek 
başkanlığında İğdır'da yapılda, . Ağrı, Ardahan, İğd ır ve Kars 
\illerinde faaliyet yürüten SERKA'nm 27.Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısı İğdır Ticaret ve Sanayi Odası toplanîî salonunda 
gerçekleştirildi. SERKA Yönetim Kurulu Başkan! iğdir Valisi Ahmet
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^Yönetim  KüruİiL
Serhat Kalkınma AJansı'nın 

(SERKA) 27.Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı 
Igdır Valisi Ahmet Pek başkanlığında 
İğdır'da yapıldı.

Agn, Ardahan, Igdır ve Kare 
illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 
27.Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısı Igdır Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. SERKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Igdır Valisi Ahmet 
Pek başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya Agn Valisi Mehmet 
Tekinarslan, Ardahan Valisi 
Seyfettin Azizoglu ile illerin belediye 
başkanlan, 11 genel meclisi başkan- 
lan İle ticaret ve sanayi odası

başkanlan ve SERKA Genel 
Sekreteri Hüseyin Tutar katıldı. 
Toplantıda 2012 yılının gelir gider 
bütçesi Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanırken, 2013 yılında dört ilde 
uygulanacak olan güdümlü projelet 
konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Bölge Planı öncelikleriyle 
uyumlu olarak hazırlanacak Teknik 
Destek ve Doğrudan Faaliyet 
Desteği programlarının da 
görüşüldüğü toplantıda, 8 Şubat 
2013 tarihinde sona eren proje tek
lif çagnsmda yapılan başvurular 
hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi 
verildi. Toplantıda aynca yurt içi ve 
yurt dışı sektör ziyaretleri ele alındı. 
(KHA)

Pek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ağn Valisi Mehmet 
Tekinarslan, Ardahan VailsSeyfettin 'Azizoflu ile illerin belediye 
başkanlan, i! gene! meclisi başkanlan ile ticaret ve sanayi odası
MMHMMH.__. . . _______________________________________._ .

_başkanları ve SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar
katıldı. Toplantıda 2012 yılının gelir gider bütçesi Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanırken, 2013 yılında dört üde uygulanacak olan 
güdümlü projefer konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bölge 
Planı öncelikleriyle uyumlu olarak hazırlanacak Teknik Destek ve 
Doğrudan Faaliyet Desteği programlarının da görüşüldüğü 
toplantıda, 8 Şubat 2013 tarihinde sona eren proje teklif 
çağrısında yapılan başvurular hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi 
verildi. Toplantıda ayrıca yurt içi ve yurt dışı sektör ziyaretleri ele 
alındı. (KHA)

200 PROJEYLE DESTEKLEDİKTEN
[ Başa Dön ]

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm
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200 projeyle destekledikten
verdi

rauKsmYntuu

200 projeyle destekledikten sonra turizme ağırlık verdi Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) 2009 yılında kurulmuş olmasına rağmen 
bugüne kadar 200 projeyi destekledi, Kars'ın yanı sıra Ardahan, 
İğdır ve Ağrının da sorumluluğunu taşıyan SERKA'nın 
bugünlerdeki gündeminde özel b ir turizm projesi yer alıyor . erhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) 2009 kamu kurum ve kuruluşlarına 
geliştird ikleri rıma dayalı sanayi, İmalat, turizm sektörlerindeki f 
y ılının ortalarından bu yana Kars, İğdır, projeler İç in  milyonlarca 
dolar kaynak ayıran ajan- KOBI'lere ve yeni g irişimcilere yönelik ve 
10 mil Ağrı ve Ardahan şehirleri için faaliyet gös- sın bu yöndeki 
2013 programı da oldukça etki- yon liralık bütçeye sahip. I J 
teriyor. Ana amacı olan bu şehirlerin hem li görünüyor. 3 milyon 
lira lık ikinci program hayvancılığın ekonomik hem sosyal açıdan 
gelişmesi- Bugüne kadar bölgede 200'ün üzerinde pro- 
geliştirilmesi ve modernleştirilm esin i konu a lırn i sağlamak 
çerçevesinde oldukça başarılı çalış- feyi destekleyen SERKA'nın 
2013 yılı İçinse üç ken, 2 milyon liralık üçüncü program İse kamu 
malar yapılm ış, ayrı programı var. En son bugün, yani 8 Şubat'ta 
kurumlan ve STK'ların kendilerini geliştirm e2010 yılından İtibaren 
KQBI'lerln yanı sıra başvuruların son bulacağı programlardan ilki 
ta- lerlne odaklanmış durumda. YENİ ROTALAR TURİZME 9.5 
MİLYON EURO Turizm ve hayvancılık sektörü ile bu sektörlere 
yönelik sanayiyi ve lojistik sektörünü kalkınma hamlesinin 
unsurları olarak belirlediklerini ifade eden SERKA genel sekreteri 
Dr. Hüseyin Tutar, turizm i de bu sektörler arasına alm ış gibi 
görünüyor. Geliştird ikleri proje bunu kanıtlar nitelikte. SERKA,
Kars kent merkezinin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel 
dokusunun ortaya çıkarılması ve korunması amacıyla Sanayi 
Bakanlığı'mn yürüttüğü programa Tarihi Kim liğ iyle Kars Kenti' adlı 
projeyle başvurmuştu. Proje kabul edildi ve 9.5 milyon euro destek 
almaya hak kazandı. Bu proje sayesinde Kars kent merkezinin 
sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel doku, sokak sağlıklaştırması 
ve bina cephe giydirmesi yöntem iyle ortaya çıkarılacak. Proje 
kapsamında verilecek eğitim lerle kentteki turizm işletmeleri, sivil 
toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların kurumsal kapasiteleri 
artırılacak ve yapılacak olan tanıtım  ve pazarlama faaliyetleri ile 
Kars'ın tüm dünyada bilin irliğ i artırılacak. Bu proje ile Kars'ın tarihi 

ve kültürel dokusunun korunması ve bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. DEMİRYOLU TÜM BÖLGEYİ ETKİLER Hüseyin 
Tutar, bölgenin gündemini meşgul eden konular üzerinde de değerlendirmelerde bulundu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi hakkında 
konuştuğumuz Tutar, Kars'ta bulunan insanların birçoğunun Kafkasya'da akrabalarının bulunduğu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu 
olmasına işaret ediyor ve ekliyor: "Kars'ı merkez alan 150 kilometrelik bir çember çizd iğ im izde burada çok rahat bir biçimde Azerbaycan, Nahcivan, 
Gürcistan, İran ve Ermenistan ile temas edebilirsin iz. Böyle bir yapıda Kars merkez olarak düşünüldüğünde, bu halklarla kültürel bir temas söz 
konusu. Demiryolu projesine gelince... Kültürel ilişkilere etki ettiği kadar buradaki sanayi trafiğine de bir hareketlilik katacak. Sadece Kars'ta değil, 
çevresindeki iller içinde geçerli bu. Makro ölçekte ve uluslararası düzeyde ulaşım ve iletişim in altyapısını inşa ettikten sonra bunun yaratacağı 
bağlantılarla birtakım sektörler devreye girecek."

LU TUH Mism moıot
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[ Başa Dön ]

ULUSAL MARKETLERİN TEDARİKÇİSİ GRAVYER İÇİN YENİ PLANI VAR

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm
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Ulusal marketlerin 
tedarikçisi gravyer 
için yeni planı var

Erdoğan Köseoğlu

S ersüt, Kars kaşarı ve gravyerini Türkiye düzle
minde temsil eden isimlerden biri. Kars'ın bu 
alandaki en biiyük işletmelerinden biri olarak 

da nitelendirilen şirket, Migros’tan Carrefour ve Re
al Market’e kadar uzanan bir çizgide geniş ve ulusal 
ölçekte bir müşteri yelpazesine sahip. Bugünlerde gün
demine kapasite artırımını alan firmanın bu yatırı
mı yapmasındaki neden bu müşterilerin giderek yük
selen talepleri olmuş.

PEYNİR ALTI SUYU ÎLE PROTEİN
Şirketin ortaklarından Erdoğan Köseoğlu» geçen 

yıl beyaz peynir ve kaşar da dahil olmak üzere 80 ton
luk üretim gerçekleştirdiklerini söylüyor. Kapasite ar
tışıyla ulaşacakları noktayı ise 120 ton olarak açıklı
yor. Artış, diğer peynir türlerinden çok gravyere odak
lanmış durumda. Bu yatırımda da bölgedeki diğer ye
rel yatırımcıların pek çoğu için söyleneceği gibi Ser
hat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) desteği var.

Sersüt’ün gündeminde ayrıca peynir aln suyu iş
letmesi kurmak da var. Köseoğlu, daha önce kana
lizasyona verdikleri suyu bu tesisle işleyerek saf su ola
rak fabrikaya kazandırmanın yanı sıra bu yöntemle 
elde edecekleri proteini de ilaç hammaddesi olarak 
kullanılmak üzere yurtdışına ihraç edeceklerini açık
lıyor. Bu arada şirket bugün 26 bin metrekarelik ala
na yayılan tesislerinde günlük 50-60 ton süt işleme 
tesisiyle faaliyet gösteriyor.

Ulusal marketlerin tedarikçisi gravyer için yeni planı var Sersüt, Kars kaşarı ve 
gravyerini Türkiye düzlem inde temsil eden isim lerden biri. Kars’ ın bu alandaki en 
büyük işletmelerinden biri olarak da nitelendirilen şirket, Migros’tan Carrefour ve Real 
Market’e kadar uzanan bir çizgide geniş ve ulusal ölçekte bir müşteri yelpazesine 
sahip. Bugünlerde gündemine kapasite artırım ını alan firmanın bu yatırım ı 
yapm asındaki neden bu müşterilerin giderek yükselen talepleri olmuş. PEYNR ALTI 
SUYU İLE PROTEİN Şirketin ortaklarından Erdoğan Köseoğlu, geçen yıl beyaz peynir 
ve kaşar da dahil olmak üzere 80 tonluk üretim gerçekleştird iklerin i söylüyor.
Kapasite artışıyla ulaşacakları noktayı ise 120 ton olarak açıklıyor. Artış, d iğer peynir 
türlerinden çok gravyere odaklanmış durumda. Bu yatırımda da bölgedeki d iğer yerel 
yatırımcıların pek çoğu İçin söyleneceği gibi Serhat Kalkınma A jansfnm  (SERKA) 
desteği var. Sersüt'ün gündeminde ayrıca peynir altı suyu işletmesi kurmak da var. 
Köseoğlu, daha önce kanalizasyona verdikleri suyu bu tesisle işleyerek saf su olarak 
fabrikaya kazandırmanın yanı sıra bu yöntemle elde edecekleri proteini de ilaç 
hammaddesi olarak kullanılmak üzere yurtdışına ihraç edeceklerini açıklıyor. Bu arada 
şirket bugün 26 bin metrekarelik alana yayılan tesislerinde günlük 50-60 ton süt 
işleme tesisiy le faaliyet gösteriyor.

[ Başa Dön ]

EKONOMİSİNİN IKI BUYUK KAYNAĞI İÇİN ÇOZUM YOLLARI ARIYOR

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm
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EKONOMİSİNİN İKİ B Ü Y Ü K  KAYNAĞ I İÇİN ÇÖ ZÜ M  YO LLARI AR IYO R
EKONOMİSİNİN IKI BÜYÜK KAYNAĞI İÇİN ÇÖZÜM YOLLARI 
ARIYOR HATİCE ATA/ANALİZ Ardahan için geçtiğ im iz yıl iddialı 
olduğu hayvancılık ve bal üretim i konusunda pek iyi geçmedi.
Canlı hayvan fiyatlarında yaşanan düşüşe ek olarak bölgede 
yaşanan kuraklığın artırdığı yem fiyatları üreticiyi zor durumda 
bıraktı. 2011 yılı istatistik lerine göre kentte 257 bin büyükbaş 
hayvan varlığı mevcut. 11 yıl boyunca büyükbaş hayvan sayının 
artmam ış olması ise bir başka çarpıcı gösterge olarak ön plana 

çıkıyor. Benzer ifadeleri bal İçin de kullanmak mümkün. 2011 yılında yaşanan üretim durgunluğu geçtiğ im iz yıl boyunca da devam etti. Öyle ki 
üretim kentin ihtiyaçlarına cevap veremeyecek kadar düşük seyretti. Bu durum, yaz aylarında meydana gelen aşırı soğuk ve don olayları yüzünden 
çiçeklerin ölmesi ve dolayısıyla arının bal toplayamamasından kaynaklanıyor. TÜlK'In 2011 istatistik lerine göre Ardahan'in 2012 köyünde 44 bin 131 
kovanda 504 bin tonun üzerinde bal üretim i gerçekleştirildi. Hortum uzunluğuyla d iğer arı türlerinden ayrılan Kafkas arı ırkının ve dolayısıyla Kafkas 
Yayla Balı'nın en önemli merkezlerinden biri olan Ardahan'da, coğrafi İşaret alınması İçin başvuru gerçekleştirild iğ in i de belirtmek gerekiyor. 
ARDAHAN OSD FAALİYETE GEÇTİ Geçtiğ im iz yıl tamamlanan Ardahan Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda sadece bir tane firma faaliyet 
gösteriyor. Kavurma ve sucuk üretim i konusunda üretim yapan firma Serhat Kalkınma A jansfndan aldığı destekle fabrikasını burada konumlandırdı. 
OSB'de 1 2 firma daha arsa tahsis işlem lerini yaptırdı ve yakın zamanda yatırıma başlayacaklar. Ardahan, geçtiğ im iz yıl 1.881 bin dolarlık bir 
ihracat gerçekleştirdi. Kentin, önemli eksikliklerinden biri de turizm alanında kendini gösteriyor. Mevcut üç otelden sadece biri 3 yıld ızlı. Bu noktada 
Serhat Kalkınma Ajansı'n ın desteklediği otel yatırım ının olduğunu da belirtelim .

[ Başa Dön ]

15 MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK

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

Kars Gündem 13.02.2013 2000 Ulusal Gazeteler 1 140

15 milyonluk mail destek 
İçin 227 prole yanşacak
Serhat Kalkınma Ajara. (SERKA) 

tarafından »çılan 15 milyon T l/ *  ı lç ' 
maa destek propam ı için A¿n. 
Ardahan. U f r  ve Kars'tan toplam 227 
pro/8 Daçy.ırdu

A ftı. Ardahan. i£dır ve K a r t la  
faabyat yûtirten Serhat KaMunma

2013
Içh agor.t tarafrıdan tahsis M tm  15 
m iyorı T U *  m a l deatek praflrarrtan 
M/n dört ddan toplam 227 proje bajvj- 
njda bulundu. Maü detfak aknafc |ç* 
en bajvu-j 70 proje >1« A ft'dan  
tap « * Afcıyı. 63  prc*e İle Kars. 58

Ajana, 7 A ra*  2012 ta r t ıM e  aç t&  orojt ü t ıftor w  3C proja da « nh h m  
İktisadi GeOfma. ûmefc BûyOfc&a) aledt
HeyvancHfc l)ttm olerinln G e ^ .m e s»  227 p rcp  ta ta*  On o calemerm
ve K u u n sa l Kapasitenin ve Beyan ardndan Değerlendiriciler
Sarmayan«) Geiıftinlmesi Mat Destek laraf/tdan dejartardrıtecek. Kandı 
Programun >çr> ba jvuH ar 8  Şubat alanlarında u ım an

kaıruo)wnoa.
Bafwjru K*r#crt dejk» 

tendıren SEPKA Gana 
Sekreteri KCaayln Tutar 
W £ e  insanında ptoH
kültürüm* Ederek yay#rv 
laynaya başlad^rv sdyle- 
<*. Pro*  kültürünün 
Kallunma açısından 
(m errü Wr ifleve sahip 
oKJuiunu işaret adan 
Tutar, ‘ Avrupa BIrlıfc. 
Kakınma Oafcankfe ite
Kavurm a Alacalan ve 
d fe r  fon sanayie k y ım -  
lar nedantyte 6rert«Je Afrı. 

Ardahan, Ife* ve Kars Harından ok la r ı 
TRA2 Bttupsirvoe Or pm*e W ttrt rC n  
yerleşmeye b a ş la d ın  s6yteyeb»#rtt 
Gm|«n5ut sı>ecnde kayraMarm İsrail 
olmaması, girişfcndkr in  yecftldan i ş t i r  
tartana vermas< abandan proje kulturo 
çok Cnomlkfc* c.ya hcngjSu. Tutar" İ l  
’ A jansım ı»  başvuran 227 p ro je li 
BgNMI Dofc'ier |
o&takUf tM öefariendiroecafcar. 
Bölio-ntea N v r t  oVnasn  d% o vn* ||

DâTaTTenoır'c-̂ t  Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından açılan 15 milyon TLTık 
A  A  lİS^kt^'0 af*îv| üç" mali destek programı için Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'tan

karanan prop* toplam 227 proje başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğd ır ve Kars'taY faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, 7 Aralık 2012 tarihinde
k a l k i n m a  a j a n s i  ı açtığı İktisadi Gelişme, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin

a g e n c v  amnda ©S Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin
Geliştirilmesi Mali Destek : Programları İçin başvurular 8 Şubat 
2013 tarihinde sona erdi. Üç program için ajans tarafından tahsis 
edilen 15 milyon TLTık mali destek, programları için dört ilden 
toplam 227 proje başvuruda bulundu. Mali destek almak için en 
çok başvuru 70 proje ile Ağrı'dan yapıldı. Ağn'yı, 63 proje ile Kars, 
58 proje ile İğd ır ve 36 proje ile Ardahan izledi. 227 proje teknik 
ön incelemenin ardından Bağımsız Değerlendiriciler tarafından 
değerlendirilecek. Kendi alanlarında uzman Bağımsız T l" ! ı . . . e J
------- ı—  . ' ı  .........-! , '"—ı ı Degerienamcnervvoluşan komite
projeleri inceledikten scî>nrl kazanan proje len l kamuoyuna 
açıklayacak. Başvuru sürecini deierlendiren SERKA Genel Sekreteri 
Hüseyin Tutar, bölge insanında proje kültürünün giderek 
yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Proje kültürünün kalkınma 
açısından önemli bir işleve sahip olduğunu İşaret eden Tutar, 
"Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları ye diğer 
fon sağlayıcı kurum lar nedeniyle özellikle Ağrı, Ardahan, İğd ır ve 
Kars illerinden oluşan TRA2 Bölgesinde bîr proje kültürünün 
yerleşmeye başladığını söyleyebiliriz. G iriş im cilik sürecinde 
kaynakların israf olmaması, g irişimcilerin yaptıkları İşin ' farkına 

varması açısından proje kültürü çok önemlidir" diye konuştu. Tutar, "Ajansım ıza başvuran 227 proje C Bağımsız Değerlendiriciler tarafından iı 
objektif bir şekilde değerlendirilecektir. , Bölgemize hayırlı olmasrnı diliyorum" ded}. V ; : . "

[ Başa Dön ]

15 MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 
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15 milyonluk mali destek

*«n emM

B "lilyonltn. mil M , f (p 211 yruıc prpeak Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) tarafindan açılan IS milyon TL'lik ümali destek programı 
için Ağrı, A rdahan,1 İğd ır ve Kars'tan toplam 227 proje başvurdu. 
Ağn, Ardahan, İğd ır ve Karata faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı, 7 Aralık 2012 tarih inde açtığı İktisadi Gelişme, Örnek 
Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerin in Geliştirilmesi ve Kurumsal 
Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek 
Programlan için başvurular 8 Şubat 2013 tarihinde sona erdi. Üç 
program için ajans tarafindan tahsis edilen 15 milyon TL'lik mali 
destek programlan için dört ilden toplam 227 proje başvuruda 
bulundu. Mali destek almak için en çok başvuru 70 projemle 
Ağrı'dan yapıldı. Ağn'yı, 63 proje İle Kars, 58 proje ile İğdır ve 36 
proje ile Ardahan izledi. 227 proje teknik' ön incelemenin ardından 
Bağım sız Değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek. Kendi 
alanlarında uzman Bağımsız Değerlendiricilerden oluşan komite 
projeleri inceledikten sonra kazanan projeleri kamuoyına
açıklayacak. Başvuru sürecini değerlendiren. .. - 1 __________ -
__—___ , SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar, bölge İnsanında
proje kültürünün giderek yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Proje
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Basın Takip Merkezi file:///C:/Users/aycan.urkmezDesktop/serka basın yansımaları/SERHA..

kültürünün kalkınma açısından önemli bir işleve sahip olduğunu 
işaret eden Tutar, "Avrupa Birliği. Kalkınma Bakanlığı üe Kalkınma 
Ajansları ve d iğer fon sağlayıcı kurum lar nedeniyle özellikle Ağn, 
Ardahan, İğd ır ve Kars illerinden oluşan TRA2 Bölgesinde bîr proje 

kültürünün yerleşmeye başladığım söyleyebiliriz. G iriş im cilik sürecinde kaynaklanırı israf olmaması, ainsimeilann yaptıkları isin farkına varması 
açısından proje kültürü çok önemlidir" diye konuştu. Tutar, "Ajansım ıza " başvuranı 2,27 proje Bağımsız Değerlendiriciler tarafından objektiftir 
şekilde değerlendirilecektir. Bölgem ise hayırla olmasını diliyorum" dedi.

[ Başa Dön ]

15 MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK

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

mali destek için 

227 proje yarışacak

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından açılan 15 milyon TL’lik 
üç mali destek programı için Ağrı, 
Ardahan, İğdır ve Kars'tan toplam 
227 proje başvurdu.

Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars’ta 
faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı, 7 Aralık 2012 tarihinde 
açtığı İktisadi Gelişme, Örnek 
Büyükbaş Hayvancılık
İşletmelerinin Geliştirilmesi ve 
Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri 
Sarmayenin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programları için başvurular 
8 Şubat 2013 tarihinde sona erdi. 
Üç program için ajans tarafından 
tahsis edilen 15 milyon TL’lik mali 
destek programları için dört ilden 
toplam 227 proje başvuruda bulun
du. Mali destek almak için en çok 
başvuru 70 proje ile Ağrı’dan 
yapıldı. Ağrı’yı, 63 proje ile Kars,
5 f t  n r n i p  i l p  I f t r l ı r  u o  n r o i e  ¡İp

15 milyonluk mali destek için '227 proje yarışacak Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA tarafından açılan 15 milyon TL'lih üç mali 
destek programı için Ağrı Ardahan, İğdır ve Kars'tan toplam 227 
proje başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğd ır ve Kars'ta Faaliyet yürüten 
Serhat Kalkınma Ajansı, 7 Aralık 2012 tarih inde açtığı iktisadi 
Gelişme, Örnek Büyükbaş Hayvancılık şletmelerinin Geliştirilmesi 
ve Kurumsal Kapasitenin ve Beşer Şarmayenin Geliştirilmesi Mal 
Destek Programları için başvurular J Şubat 2013 tarih inde sona 
erdi 3ç program için ajans tarafından ahsls edilen 15 milyon TL'lik 
mal destek programları için dört ilden toplam 227 proje 
başvuruda, bulundu. Mali destek almak için en çok başvuru 70 
proje iie Ağrı'dan /apıld ı. Ağrı'y ı, 63 proje ile Kars 58 proje ile 
İğdır ve 36 proje ile Ardahan izledi. 227 proje teknik ön 
incelemenin ardından Bağım sız 3eğeriendiı;iciler tarafından 
değerendirilecek. Kendi alanlarında uzman Bağımsız 
Değerlendiricilerden oluşan komite >rojeleri inceledikten sonra 
ozanari projeleri kamuoyuna açıkayacak. , .
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58 proje ile İğdır ve 36 proje ile 
Ardahan izledi.

227 proje teknik ön incelemenin 
ardından Bağımsız
Değerlendiriciler tarafından değer- 
endirilecek. Kendi alanlarında 
uzman Bağımsız
Değerlendiricilerden oluşan komite 
Drojeleri inceledikten sonra 
kazanan projeleri kamuoyuna açık- 
ayacak.

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

Kars Postası 13.02.2013 750 Yerel Yayınlar 1 102

18 milyonluk mali destek için 227 proje yarışacak

SERK/V
Sor ha; Kafiunme ^'ansı (SERKA) 

tarafından açılan 15 milyon TLitH 
Cç ma;l &*:&* aroererm :çVı Afn, 
Afdahan, I£d;r vb  Kars'tan toptam 
227 pro)c caşvurdu.
A£ r, Ardahan, «¿di- vo Kars'ta 

faaliyet yürüten Sefhet Kalkınma 
Alana-, 7 Aralık 2012 tarihinde 
actıjjı İktisat# Geiışne, ömak 
Bû>0kbaş Hayvand ık işlemelerinin 
Geliştirilme*! ve Kurumsal 
Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin 
Getiştirilmaal Malt Oestek 
Projremlan Jçln başvurular 8  Şubat 
2013 tarihinde «ona erdi. Oç prô  
gram tein ajans tarafından tahsis 
edilen 15 mliyor. TU İlk mail destek 
progran*:an İçin dört İlden topterr. 
227 proje başvuruda bulundu. Mail 
destek a ma* İçin en çok başvuru 
70 prpjo İle Ağrı'dan yapıldı. Agn'yı, 
63 proje lie Kars, 58 proje !» Igö/ 
ve 36 proje ile Ardahan Iriodl

227 proje toknlk ön incelemenin 
ardından Bag ma-v Dogortondlrlcllor 
tarafından degertendimecek. Kendi

A l K I N M A  A J A N S I  
'.‘^ D E V E L O P M E N T  A G E N C Y

alanlarında uzman Bağım*/ 
Oe^Briondlrtolerdan oluşan komite 
projeleri inceldikten sonT! kazanan 
projolori kamuoyuna eçAJayacak.

Başvuru sürccW değerlendiren 
SERKA Senet Sekreteri Müee-fio 
Tutar, bölge İnsanında proje 
kûîtörCnûn giderek yaygıriaşmaya 
C5» iidıgım «¿yletf. Proje kültiirûnûn 
kakınma oçısırrJun önemli bir 
*lcvo sahip okluğunu işaret eden 
Tutar, ‘ Avrupa Birli®. Kalkınma 
Bakanlığı ile Ka&kınma AJenslan vo 
dlgar fon sageyıcı kurumlar 
noöenMe ûaüikle Alîn, Ardahan.

igdırı» Kur» illerinden oluşan TRA2 
Bölgesinde bir proje kültürünün 
yerleşmeye beşiodgmı söyleyebti*- 
ru. Girişimcilik süredndo kay
nakların israf olmaması, ginşlmd- 
lorin yaptıktan İşin fariuna varması 
açısından proje kültürü çok Önerrv 
fidir’  diye konuştu. Tutar, 
•Ajansımcra başvuran 227 proje 
Bağımsız Dotferiondlricllor 
tarafından objektif bir şekilde 
değerlendirilecektir. Bölgemize 
hayrt olmasını diliyorum* dedi 
(KHA)

[ Başa Dön ]

15 MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PROJE YARIŞACAK

5hlfl ' i M a A '4fc tf fl A A k ,h M .A 1 tf Im ıliTATim ır man nPctAir
liiifi yVf TT. rrr; ı in lf m liyUuuUk iUalI UCSICJk Im SL m M r— __
_w ' - d f w m m Serhat Kalkınma A'ansı (SERKA) tarafından 
açıian 15 milyon TLIk Cç maîi destek programı için Ağrı, Ardahan, 
iğdir ve Kars'tan toplam 227 proje başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğdır 
ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajensı, 7 Aralık 2012 
'tarihinde açtığı İktisadi Gelişme, Örnek . Büyükbaş Hayvancılık 
İşletmelerinin Geliştirilmesi ve KurumsalKapasitenin ve Beşeri 
Sermayenin Geliştirilmesi. Malî Destek Programları ?çin başvurular 
8 Şubat 2013 tarih inde sona erdi. Üç program için ajans tarafından 
tahsis ' edilen 15 milyon TL'lik mali destek programları için dört 
ilden toplern 227 proje başvuruda bulundu Malı destek almak için 
en çok başvuru 70 proje ile A f n'dan yapıldı. A f n'yi r 63 proje île 
Kars, 58 proje ile İ ğ d ır ' ve 36 proje ile Ardahan îzîadi. ' 227 proje 
teknik ön incelemenin ardından Bağım sız Değerlendiriciler 
tarafından değerlendirilecek. Kendi alanlarında uzman Bağımsız 
Değerlendiricilerden oluşan komite projeleri inceledikten sonra 
kazanan projeleri kamuoyuna açıklayacak. Başvuru sürecini 
değerlendiren SERKA Ger.ıel Sekreteri Hüseyin Tutar, bölge 
insanında proje kültürünün giderek yaygınlaşmaya başladığını 
söyledi. Proje kültürünün kalkınma açısından önemli bir işleve 
sahip olduğunu işaret eden Tutar, "Avrupa Birliği, Kalkınma
Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları ve d iğer fon sağlayıcı kurumlar 

nedeniyle özellikle Aâh, Ardahan, Ifdırve Kars illerinden oluşan TRA2 Bölgesinde bir proje kültürünün yerleşmeye başladığını söyleyebiliriz, 
G iriş im cilik sürecinde kaynakların israf olmaması, g irişimcilerin yaptıkları işin farkına varması açısından proje kültürü çok önemlidir" diye konuştu. 
Tutar, "Ajansım ıza başvuran 227 proje Bağımsız Değerlendiriciler tarafından objektif b ir şekilde değerlendirilecektir: Bölgemize hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi. (KHA)

IS MİLYONLUK MALİ DESTEK İÇİN 227 PRAJE JANPK

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm
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[ Başa Dön ]

15 milyonluk mali destek için 227 proje yanşacak
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 

tarafından açılan 15 milyon TL'lik üç mali de- 
tek programı için Ağn, Ardahan, Ifdırve Kars'
tan toplam 227 proje başvurdu.

Ağrı, Ardahan. İğdır ve Kars'ta faaliyet 
yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, 7 Aralık 2012 
tarihinde açtığı İktisadi GeSşme, Omek Bü
yükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştiril
mesi va Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri 
Sermayenin Geliştirilmesi Mail Destek Prog
ramlan için başvurular 8 Şubat 2013 tarihinde 
sona erdi. Oç program için ajans tarafından 
tahsis edilen 15 mliyon TL'lik mali destek p.*o- 
gramlan için dört i'den toplam 227 proje 
başvuruda bulundu. Mail destek almak için en

uzman Bağımsız Değerlendiricilerden oluşan 
komite projeleri inceledikten sonra kazanan 
projeleri kamuoyuna açıklayacak.

Başvuru sürecini değerlendiren 
SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar, bölge 
insanında proje kültürünün giderek yaygınlaş
maya banladığını söyledi. Proje kültürünün 
kalkınma açısından önemli bir işleve sahip 
olduğunu işaret eden Tutar, ‘Avrupa Birliği, 
Kakınma Bakanlığı Be Kalkınma Ajanstan ve 
diğer fon sağlayıcı kurumlar nedeniyle özellik
le Ağn, Ardahan. İğdır ve Kars «terinden olu
şan TRA2 Bölgesinde bir proje kültürünün 
yerleşmeye baş'-adtğını söyleyebiliriz. Girişim
cilik sorednde kaynaklann israf olmaması.

IS m ilyonluk mali destek için 227 praje janpk f : ı r t Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından açılan 15 milyon TL'lik üç 
mali detek programı için Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'tan toplam 
227 proje başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğd ır ve Kars'ta faaliyet 
yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, 7 Aralık 2012 tarihinde açtığı 
iktisadi Gelişme, örnek Bu" yükfoaş Hayvancılık işletmelerinin 
GeliştirilT? -f & Jmesi ve Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri 
Sermayenin Geliştirilmes; Mal! Destek Programları için başvurular 
8 Şubat 2013 tarih inde sona erdi. Üç program için ajans, 
tarafından tahsis edilen 15 milyon TL'lik mali destek programları 
için dört ilden toplam 227 proje başvuruda bülundu. Mel! destek 
almak için en çok başvuru 70 proje i !e Ağn'dan yapıldı. Ağrı'y ı, 63 
proje ile Kars, 58 proje ile İğd ır ve 35 proje ile Ardahan izledi. 227 
proje teknik ön incelemenin ardından Bağımsız Değerlendiriciler 
tarafından değerlendirilecek. Kendi alanlarında uzman Bağımsız 
Değerlendiricilerden oluşan komite projeleri inceledikten sonra 
kazanan projeleri kamuoyuna açıklayacak. Başvuru sürecini
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başvuruda bulundu. Mail des:ex elma* jçin en 
çok başvuru 70 proje i.’e Agr-'car. yapıldı. 
Afln‘yı, 63 proje ile Kars, 56 p'O'O ile İğdır ve 
33 proje iJe Ardahan izledi,

227 proje teknik ö r incelemenin 
ardından Bağımsız Oiğertendrricöer tarafın
dan değerlendirilecek Kendi alanlarında

ciiık sürecinde kaynaKlann israf olmaması. 
Oirişinrc’lerin yaptıklan işin farkına varması 
açısından proje kûltûro çok önemlidir' diye ko
nuştu. Tutar, ‘Ajansımıza başvuran 227 prcje 
Bağ;msız DeğerlendincBer tarafından cbjektf 
bir şekilde değerlendirilecektir. Bölgem ze 
hayırlı c-masın» duivorum*

girişimcilerin yaptıkları işin farkına varmass açısından proje kültürü çok önem 
Değerlendiriciler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilecektir. Bölgemde

değerlendiren SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar, bölge 
insanında proje kültürünün giderek yaygınlaşmaya başladığını 
söyledi Proje kültürünün kalkınma açısından önemli bîr işleve 
sahip olduğunu işaret eden Tuîar, "Avrupa B irliği,Kalkınma 
BsKsnligs ite Ksükıınmei Ajsnslan ve d iğer fon sağlayıcı kurum lar 
nedeniyle ozslîikla Ağrı, Ardahan, iğdir ve Kars illerinden oluşan 
TRA2 Sölgestnde bir proje kültürünün yerleşmeye başladığını 
söyleyebiliriz. G iriş im cilik sürecinde kaynakların israf olmaması, 

l id ird iye  konuştu. Tutar, "Ajansım ıza başvuran 227 prcje Bağımsız 
haysrlı oîrriasan- dinvorum dedi.

[ Başa Dön ]

SERHAT, 95 MİLYON EURO DESTEK KAZANDI

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

Sabah Karadeniz-Doğu Anadolu 06.02.2013 1500 Yerel Yayınlar 1 30

Serhat, 9.5 milyon euro destek kazandı KARS Serhat Kalkınma 
A jansı'n ın (SERKA), B ilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 
yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 
kapsamında sunduğu Tarihi K im liğ iy le Kars Kenti Projesi' 9,5 
milyon euro hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda, projede 
görevlendirilen personel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü uzman personeli ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinin 
katılım ı İle bugün projenin uygulanması düşünülen alanda saha 
çalışması düzenleniyor. Bülent ERTAS SABAH

[ Başa Dön ]

SERKA'YA 'ETKİN' ÖDÜL

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

Anayurt 02.02.2013 10000 Yerel Yayınlar 11 20

■ KARS KARSf SERKA'ya 'etkin' ödül Bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve 
Seyahat Fuarı EMITT, "En Geniş, En Etkin Organizasyon ve İşbirliğ i" ödülünü Kars, Ardahan, İğd ır ve 
Ağrı'da faaliyet yürüten ve fuarda dört ilin standını tasarlayan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'ya 
verdi. SERKA faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinin tanıtım ına aktif katkı sağlamak 
amacıyla dört il için alan kiraladı ve illerin standını tasarladı. (İHA)

SERKA’ya ‘etkin’ ödül
Bu yıl 17’ incisi düzenlenen U luslara

rası Doğu Akdeniz Turizm ve S e 
yahat Fuarı EMITT, “En Geniş, En Et
kin Organizasyon ve  işb irliğ i” ödülünü 
Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı’da  faaliyet 
yürüten ve fuarda dört ilin standını ta 
sarlayan Serhat Kalkınma Ajansı (SER- 
KA)'ya verdi. S E R K A  faaliyet yürüttü-

Serhat, 9.5 milyon
K A R S  Serhat 

Kalkınma 
Ajansı'nın 
(SERKA),
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca 
yürütülen 
Bölgesel Rekabet 
Edebilirlik 
Operasyonel 
Programı kapsa
mında sunduğu 
‘Tarihi Kimliğiyle 
Kars Kenti 
Projesi' 9.5 milyon euro hibe 
almaya hak kazandı. Bu kapsam
da, projede görevlendirilen per
sonel ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Koruma Uygulama 
ve Denetim M üdürlüğü uzman

euro destek kazandı

personeli ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
akademisyenlerinin katılımı ile 
bugün projenin uygulanması 
düşünülen alanda saha çalışması 
düzenleniyor.
Bülent ERTAŞ/ SABAH
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K A jya  veraı. s tH K A  laaııyet yuruuu- 
ğü Kars, Ağn, Ardahan ve İğdır illerinin 
tanıtımına aktif katkı sağlamak 
amacıyla dört il için alan kiraladı ve il
lerin standını tasarladı. (İHA)

[ Başa Dön ]

W MMM MM

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

Tunaydin 02.02.2013 7500 Yerel Yayınlar 6 96

w mmm mm maw: IMMM ,%afjHOt -mmf- W ım . lüPMimPBHr 
'fpW m "7-MiHÜF "¡5 > ,wm$tfr- wmpPi ,yşpı>ff" Dönya'nın 5. 
büyük turizm tan 80 ülkenin Naüftdığı EMFITte Ular, îanttm lanna 
yapmak igûı pğuo KARS (İHA) - Bu yıl 17'incisl düzenlenen 
Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EM ITT, "En 
Geniş, En Etkin Organizasyon ve İşbirliğ i" ödülünü Kars, Ardahan, 
İğd ır ve Ağrfda faaliyet yürüten ve fuarda dört ilin standını 
tasarlayan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'ya verdi. Serhat 
Kalkınma Ajansı da faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır 
illerinin tanıtım ına aktif katkı sağlamak amacıyla dört il için alan 
kiraladı ve illerin standını tasarladı. Dört gün süren fuarda iller 
kendi turistik, doğal ve kültürel zenginlik lerini tanıtırken, birçok 
kent ziyaretçilere yöresel yemek ikram etti. Kars, Ardahan, İğdır 
ve Ağrı illerinin standını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kars'ın eski valilerinden Uşak 
Valisi Mehmet Ufuk Erden, Rize Valisi Nurullah Çakır'ın yanı sıra 
turizmciler, tu r operatörleri temsilcileri ile sivil toplum örgütü 
temsilcileri ziyaret etti. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı İğdır Valisi 
Ahm et Pek, Kars Valisi Eyüp Tepe ile Ağrı Valisi, Mehmet 
Tekinarslan, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Ağrı Belediye 
Başkanı Hasan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 
SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutarda stantları ziyaret ederek II 
Kültür ve Turizm Müdürlerinden fuarla ilgili bilgi aldı. Fuarda Kars, 
Ani Antik Kenti, Sankam ış Kayak Merkezi gibi turistik değerlerin 
yanı sıra kaşar ve gravyer peyniriyle de tanıtılmaya çalışıldı. Ağrı 
Valiliğ i de fuarda Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi ve İshak Paşa Sarayfnı 
ön plana çıkardı. Ardahan Valiliğ i bu yıl Dama! Bebeği ve Kafkas 
Arı Irkının balıyla dikkat çekmeye çalıştı. Fuarda dikkat çeken 
illerden biri de İğdır oidu. Z iyaretçiler İğdır'ın evellk çorbasını 
içmek için kuyruklar oluşturdu. Patlıcan reçeli ve tuzdan yapılan 
süs eşyaları da büyük ilgi gördü. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz 
Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, geleneksel 'en iyiler' ödül töreni 
ile son buldu. Toplam 36 ayrı kategoride verilen ödülleri, ödül 
sahibi firma ve kuruluş temsilcileri Ekin Fuar A.Ş. Direktörü Hacer 
Aydın 'ın elinden aldılar. Serhat Kalkınma Ajansı, faaliyet yürüttüğü 
Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinin standıyla EMITT 2013'te 
"Birlikte En Geniş, En Etkin Organizasyon ve İşbirliğ i İle Fuarın 
Başarısına Katkıda Bulunanlar" kategorisinde b irincilik ödülüne 
layık görüldü. Aynı kategoride Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı ikincilik, Zafer Kalkınma Ajansı da üçüncülük ödülü aldı.

[ Başa Dön ]

SERKA, 3 MALİ PROGRAM İLE KOBİLERE DESTEK VERECEK

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

Dünya 01.02.2013 56045 Ulusal Gazeteler 10 24

SERKA, 3 mali program ile 
KOBİ’lere destek verecek
ERZURUM-Serhat Kalkınma Ajansı. Kars. Ardahan. 
İğdır ve Ağrı illerindeki yatırımları desteklemek ama
cıyla başlattığı 3 malı destek programı kapsamında 
KOBI'lere ve yeni girişimcilere 400 bin TL ye kadar 
hibe verecek. SERKA'nın 7 Aralık 2012 tarihinde ilan 
ettiği 3 malı destek programı kapsamında hibe almak 
isteyen KOBİ ve yem girişimcilerin 8 Şubat 2013 ta
rihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor Ajans, 
iktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 kapsamın

da bölgedeki gıda, tekstil, mobilya, plastik ürünler.

SERKA, 3 mali program ile KOBIlere destek verecek ERZURUM-Serhat Kalkınma Ajansı.
Kars. Ardahan, İğd ır ve Ağrı illerindeki yatırım ları desteklemek amacıyla başlattığı 3 mali 
destek programı kapsamında KOBİ'lere ve yeni g irişimcilere 400 bin TL'ye kadar hibe 
verecek. SERKA'nın 7 Aralık 2012 tarih inde ilan ettiği 3 mail destek programı kapsamında 
hibe almak isteyen KOBİ ve yeni g irişimcilerin 8 Şubat 2013 tarihine kadar başvuruda 
bulunmaları gerekiyor. Ajans. İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 kapsamında 
bölgedeki gıda, tekstil, mobilya, plastik ürünler, kimyasal madde üretim i, metal ürünler gibi 
imalata dayalı sanayi sektörü ile mandıracılık, reçel üretim i, meyve suyu üretimi, bal 
paketleme, kanatlı hayvancılık ürünleri gibi tarıma dayalı sanayi ürünleri ve otel yenileme ve 
kapasite geliştirme, turistik restoranların kapasite geliştirme gibi turizm alanlarındaki 
yatırım lara destek verecek. Bu program kapsamında sunulacak projelere 400 bin TL'ye 
kadar hibe desteği verilecek. Ajans ikinci olarak. Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak olan projelere de 250 bin TL'ye 
kadar hibe desteği veriyor. Bölge illerinde ahıryapım ı. büyükbaş hayvan ve çeşitli makine- 
ekipmanlarının alım ı için sunulacak projelere program kapsamında destek verilecek.
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kimyasal madde üretimi, metal ürünler gibi imalata 
dayalı sanayi sektörü ile mandıracılık, reçel üretimi, 
meyve suyu üretimi, bal paketleme, kanatlı hay
vancılık ürünleri gibi tarıma dayalı sanayi ürünleri ve 

otel yenileme ve kapasite geliştirme, turistik resto
ranların kapasite geliştirme gibi turizm alanlarında
ki yatırımlara destek verecek Bu program kapsa

mında sunulacak projelere 400 bin TL'ye kadar hibe 
desteği verilecek. A|ans ikinci olarak. Örnek Büyük
baş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı kapsamında sunulacak olan proje
lere de 250 bin TL'ye kadar hibe desteği veriyor. Böl
ge illerinde ahır yapımı, büyükbaş hayvan ve çeşitli 
makıne-ekıpmanlarının alımı için sunulacak projele
re program kapsamında destek veriJecek.

[ Başa Dön ]

EMİMEN SERKOTA "EN ETKİN ORGANİZSAYON VE İŞBİRLİĞİ" ÖDÜLÜ

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

Erzurum Yeni Kuşak 30.01.2013 1500 Yerel Yayınlar 2 159

EMUTTEN SERKOTA “EN 
ETKİN ORGANİZSAYON VE 

İŞBİRLİĞİ” ÖDÜLÜ

B u y ı l  1 7 ’ i nc i si d ü z e n l e n e n  
U lu s l a r a r a s ı  D o ğ u  A k d e n i z  
Turizm ve Seyahat Fuarı EM ITT. 

“En Geniş,  En Etkin Organizasyon ve İşbir
liği” ödülünü Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da  
faaliyet  yürüten ve fuarda dört ilin standını  
ta s a r la y a n  S e r h a t  K a l k ı n m a  A j a n s ı  
(SER K A )'ya  verdi.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve 
Sevahat Fuarı EMİTT, İstanbul T Ü Y A P  Fuar

EMİmEN SERKOTA "EN ETKİN ORGANİZSAYON VE İŞBİRLİĞİ" 
ÖDÜLÜ Bu yıl 17’incisi düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz 
Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT, "En Geniş, En Etkin Organizasyon 
ve İşbirliğ i" ödülünü Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı’da faaliyet 
yürüten ve fuarda dört ilin standını tasarlayan Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA)'ya verdi. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve 
Seyahat Fuarı EMİTT, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen 
ve Dünya'nın 5. büyük turizm fuarı olan 60 ülkenin katıldığı 
EMITT'te iller, tanıtım larını yapmak için yoğun çaba harcadı.
Serhat Kalkınma Ajansı da faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan 
ve İğd ır illerinin tanıtım ına aktif katkı sağlamak amacıyla dört il 
için alan kiraladı ve illerin standını tasarladı. Dört gün süren fuarda 
iller kendi turistik, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtırken, 
birçok kent ziyaretçilere yöresel yemek ikram etti. Kars, Ardahan, 
İğd ır ve Ağrı illerinin standını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kars'ın eski valilerinden Uşak 
Valisi Mehmet Ufuk Erden, Rize Valisi Nurullah Çakır'm yanı sıra 
turizmciler, tu r operatörleri temsilcileri ile sivil toplum örgütü 
temsilcileri ziyaret etti. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı İğdır Valisi 
Ahm et Pek, Kars Valisi Eyüp Tepe ile Ağrı Valisi, Mehmet 
Tekinarslan, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Ağrı Belediye 
Başkanı Haşan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 
SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutarda stantları ziyaret ederek İl 
Kü ltür ve Turizm Müdürlerinden fuarla ilgili bilgi aldı. Fuarda Kars, 
Ani Antik Kenti, Sarıkam ış Kayak Merkezi gibi turistik değerlerin 
yanı sıra kaşar ve gravyer peyniriyle de tanıtılmaya çalışıldı. Ağrı 
Valiliğ i de fuarda Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi ve İshak Paşa Sarayı'nı 
ön plana çıkardı. Ardahan Valiliğ i bu yıl Damal Bebeği ve Kafkas 
Arı Irkının balıyla dikkat çekmeye çalıştı. Fuarda dikkat çeken 
illerden biri de İğdır oldu. Z iyaretçiler İğdır'ın evelik çorbasını 
içmek için kuyruklar oluşturdu. Patlıcan reçeli ve tuzdan yapılan 
süs eşyaları da büyük ilgi gördü. SERKA'YAÖDÜL 17. Uluslararası 
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT, geleneksel 'en 
iyiler' ödül töreni ile son buldu. Toplam 36 ayrı kategoride verilen 
ödülleri, ödül sahibi firma ve kuruluş temsilcileri Ekin Fuar A.Ş. 
Direktörü Hacer Aydın 'ın elinden aldılar. Serhat Kalkınma Ajansı, 
faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğd ır ve Kars illerinin standıyla 
EMİTT 2013'te "Birlikte En Geniş, En Etkin Organizasyon ve 
İşbirliğ i İle Fuarın Başarısına Katkıda Bulunanlar" kategorisinde 
birincilik ödülüne layık görüldü. Aynı kategoride Kuzeydoğu 
Anadolu Kalkınma Ajansı ikincilik, Zafer Kalkınma Ajansı da 
üçüncülük ödülü aldı.

file:///C:/Users/aycan.urkmez/Desktop/serka


Basın Takip Merkezi file:///C:/Users/aycan.urkmezT)esktop/serka basın yansımaları/SERHA..

seyanat ruarı t M i ı  ı ,  ıstannuı i u y a k  nıar  
M e r k e z i ' n d e  d ü z e n le n e n  ve  D ü n y a ’nın 5.  
hiiyük turizm fuarı olan 60  ülkenin katıldığı 
E M I T T ’te i l ler,  tan ıt ım ların ı  y a p m a k  için  
yoğun çaba harcadı.

Serhat Kalkınma Ajansı da faaliyet yürüt
tüğü Kars, Ağrı ,  Ardahan ve İğdır illerinin  
tanıtımına aktif katkı sağlamak amacıyla dört 
il için alan kiraladı ve illerin standını tasarladı.

Dört gün süren fuarda iller kendi turistik, 
doğal ve kültürel zenginl ik ler in i  tanıtırken,  
birçok kent ziyaretçilere yöresel yemek ikram 
etti.  Kars,  Ardahan, İğdır ve Ağrı  i l lerinin  
standını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,  
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kars’ın 
eski  vali lerinden Uşak Valisi  M ehmet  Ufuk  
Erden, Rize Valisi Nurullah Çakır'm yanı sıra 
turizmci ler,  tur operatörleri  t em si lc i ler i  ile 
sivil toplum örgütü temsilcileri ziyaret etti.

S E R K A  Yönetim Kurulu Başkanı İğdır 
Valisi Ahmet Pek, Kars Valisi Eyüp Tepe ile 
A ğ r ı  V a l i s i ,  M e h m e t  T e k i n a r s l a n ,  Kars  
B e l e d i y e  B a ş k a n ı  N e v z a t  B o z k u ş ,  A ğ r ı  
B e l e d i y e  B a ş k a n ı  Haşan  A rs lan ,  Ardahan  
B e l e d i y e  Başk anı  Faruk K ö k s o y ,  S E R K A  
Genel Sekreteri  H ü sey in  Tutar da s tant lan  
z i y a r e t  e d e r e k  İl K ü l tü r  v e  T u r i z m  
Müdürlerinden fuarla ilgili bilgi aldı. Fuarda 
Kars,  A ni A nt ik  K ent i ,  S a r ık a m ış  Kayak  
Merkezi  gibi turistik değerlerin yanı sıra kaşar 
ve gravyer peyniriyle de tanıtılmaya çalışıldı.  
Ağrı V al i l iğ i  de fuarda Ağrı  D ağ ı ,  N uh'un  
G e m i s i  ve  İshak  Paşa  S a r a y ı ’nı  ön  plana  
çıkardı. Ardahan Valiliği bu yıl Damal Bebeği  
ve Kafkas Arı Irkının balıyla dikkat çekmeye  
çalıştı.  Fuarda dikkat çeken  i llerden biri de 
İğdır oldu.  Ziyaretçi ler İğdır' ın eve l ik  çor 
basını içmek için kuyruklar oluşturdu. Patlıcan 
reçeli ve tuzdan yapılan süs eşyaları da büyük 
ilgi gördü.

SERKA’YA ÖDÜL
17. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve 

Seyahat Fuarı EMITT,  ge lenekse l  'en iyiler' 
ödül töreni ile son buldu. Toplam 36  ayrı kate
goride verilen ödülleri,  ödül sahibi firma ve 
kuruluş temsilcileri Ekin Fuar A.Ş.  Direktörü 
H a c e r  A y d ı n ’ ın e l i n d e n  a ld ı la r .  S erh a t  
Kalkınma A jans ı ,  faa l iy e t  yürüttüğü Ağrı ,

15 -> 16 11.10.2013 10:59
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Ardahan,  İğdır ve  Kars i l lerinin  s tand ıy la  
EM ITT 2 0 1 3 ’te “Birlikte En Geniş,  En Etkin 
Organizasyon ve İşbirliği İle Fuarın Başarısına 
Katkıda Bulunanlar’* kategorisinde birincilik  
ö d ü l ü n e  la y ı k  g ö r ü l d ü .  A y n ı  k a t e g o r i d e  
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ikinci
lik.  Z a fer  K a lk ın m a  A ja n s ı  da ü ç ü n c ü lü k  
ödülü aldı.

Günlük içeriğinde bulunan yazı, makale, fo toğ ra f, resim , doküm an ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ile ilgili yasal m evzuat uyarınca korunm aktad ır. Bu içeriklerin 
hiçbiri yazılı izin a lınm aksızın kullanılamaz. Bu içeriklerin herhang i b ir amaçla değiştirilerek yayınlanmaları, kopya edilmeleri, te k ra r üretilmeleri, habers iz ve iz in s iz kullanım ları ve dağıtım ları 
kanuni o la rak yasaklanm ıştır.
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