
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI

TRA2 BÖLGESİ
(AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR ve KARS) 

2014-2023 BÖLGE PLANI

Ajans uzmanları tarafından hazırlanan TRA2 Böl-
gesi 2014-2023 Bölge Planı, Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme 
Yüksek Kurulu tarafından onaylandı. Kitap haline ge-
tirilerek yayınlanan ve bölgenin detaylı şekilde analiz 
edildiği plan, 2023 yılına kadar bölgenin gelişmesi 
için bir yol haritası niteliğinde. Bölge illerinin enerji ve 
ulaşım açısından önemli bir konumda bulunulduğuna 
dikkat çekilen Plan’da, şu noktalara vurgu yapıldı: 
“Sovyetler Birliği’nin dağıldığı ve Çin’in dünya ticare-
tindeki payının arttığı son 20 yılda küresel ekonomi 
yeni rotalar oluşturmaktadır. sayfa 9

TRA2 Bölgesinin 2014-2023 
Bölge Planı yayınlandı

Serhat Kalkınma Ajansı’nca gerçekleşti-
rilen “Serhat’ı Keşfet: Off Road” etkinliğine 
katılan ve İzci Team ekibi ile Eksi 36 Off 
Road Kulübü üyelerinden oluşan 18 Off Ro-
ad’çı Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta bulunan 
rotaları keşfetti. sayfa 7

Usta ressamlar Serhat 
illerini tuvale çizdi 

52 Proje hayata 
geçiriliyor

SERKA, Torino
Forumu’na katıldı

Ani Antik Kenti, İshak Paşa Sara-
yı ile Ağrı Dağı gibi bölgenin bir çok 
önemli tarihi ve kültürel değerlerinin 

Ajans tarafından 7 Ocak 2015 
tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 
değerlendirme süreci sona eren üç 
mali destek programının sonuçları, 
Ajansın hizmet binasında gerçek-
leştirilen 43.Yönetim Kurulu Top-
lantısı’nda görüşüldü.  
İktisadi Gelişme Mali Destek Prog-
ramı, Sosyal Kalkınma Mali Destek 
Programı ile Sosyal Kalkınmaya 
Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı’na başvuruda 
bulunan 219 projeyi değerlendiren 
bağımsız değerlendiricilerin ardın-
dan yeterli puanı alan 52 proje Yö-
netim Kurulunun görüş ve onayına 
sunuldu. 

İtalya’nın Torino kentinde bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen “Dünya Yerel 
Ekonomik Kalkınma Forumu’nda 
daha kapsayıcı ve sürdürülebilir 
bir kalkınma için bölgesel reka-
bet edebilirlik ve yenilik, istihdam 
yaratmanın yerelleşmesi ve sürdü-
rülebilir kentleşme konuları masaya 
yatırıldı.

resimleri ilk kez SERKA’nın dave-
tiyle bölge illerine gelen 11 ressam 
tarafından tuvale çizildi. sayfa 12
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4.Kısa film ve 
belgesel yarışması 
başvuruları başladı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafın-
dan bu yıl dördüncüsü düzenlenmekte olan 
Kurmaca Kısa Film ve Belgesel Yarışması 
başladı. Yarışmacılar, Kurmaca Kısa Film 
kategorisinin yanı sıra Belgesel filmleriyle 
de 7 Aralık 2015 tarihine kadar başvuruda 
bulunabilecek. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars 
illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı tarafından bu yıl dördüncüsü düzen-
lenecek olan Kurmaca Kısa Film ve Belge-
sel Yarışması’na başvurular başladı. 

Serhat illerinde 
Off Road heyecanı 

sayfa 5

Kapu: “Bölge illeri, 
jeopolitik önemi 
giderek artan bir 
merkez haline geliyor”

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, enerji 
ve demiryolu hatlarının TRA2 bölge-
sini oluşturan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve 
Kars illerini cazibe merkezi haline ge-
tirdiğini belirterek, “Bu iller, jeopolitik 
önemi giderek artan bir merkez haline 
geliyor” dedi. 

Doç. Dr. 
Hüsnü Kapu

Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları

• Eserler en geç  07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 17:00’de T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Ortakapı Mahallesi, 
Atatürk Caddesi No:117 Merkez/KARS adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan yarışma 
idaresi sorumlu değildir.  • Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 KARS - TÜRKİYE    Tel: +90 474 212 52 00  Fax: +90 474 212 52 04   e-mail: info@serka.gov.tr   web: www.serka.gov.tr
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SERKA 
KURMACA KISA FİLM ve 
BELGESEL YARIŞMASI

TEMA: ÇOCUKÇA DÜŞLER
4.

Eserlerin Son Teslim Tarihi

07 Aralık 2015

Detaylı Bilgi İçin

www.serka.gov.tr

Kurmaca Kısa Film Yarışması:      

Birincilik Ödülü : 6.000 TL
İkincilik Ödülü : 4.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Seçici Kurul tarafından gerekli görülürse,  
Özendirme Ödülü : 1.000 TL

Belgesel Film Yarışması : 

Birincilik Ödülü : 6.000 TL
İkincilik Ödülü : 4.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Seçici Kurul tarafından gerekli görülürse,  
Özendirme Ödülü : 1.000 TL
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA), yerel kalkınma sürecinin hızlandırıl-
ması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin 
hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajansların-
dan biridir.

KURULUŞ

Serhat Kalkınma Ajansı, 14 Temmuz 2009 tarihinde resmi olarak 
kurulmuş, Şubat 2010 tarihinde Genel Sekreterin görevine başla-
ması ve Mayıs 2010 tarihinde ilk personel alımının tamamlanması 
ile birlikte Ajans fiilen faaliyete geçmiştir.

KURUMSAL YAPI

Ajans’ın teşkilat yapısı; Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu, Genel 
Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Ağrı, Ar-
dahan, Iğdır ve Kars illerinde Yatırım Destek Ofisleri kurulmuş 
durumdadır.

KALKINMA KURULU

Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, dört ilin kurum, 
kuruluş ve STK’larının geniş katılımı ile oluşturulmuştur. 100 üyesi 
bulunan Kalkınma Kurulu, Bölgenin kalkınma sorunlarının istişa-
re edildiği ve yerel kaynakların en iyi biçimde değerlendirilmesi 
konusunda önerilerin geliştirildiği, yönlendirici yerel oluşumdur.

YÖNETİM KURULU

Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; bölge illerinin valileri, il 
merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret 
ve sanayi odaları başkanlarından oluşmaktadır.

GENEL SEKRETERLİK

Ajansın icra organıdır. Ulusal ve bölgesel plan ve programlar 
çerçevesinde Bölgenin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilme-
sinden sorumludur.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 
Görevleri Hakkında Kanununun 5. maddesi, ajansların görev ve 
yetkilerini şu şekilde belirlemiştir:

a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağ-
lamak,

b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet 
ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve 
projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuç-
larını Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek,

c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve 
yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bu-
lunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,

d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ta-
rafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli 
görülen diğer projeleri izlemek,

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; 
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş-
birliğini geliştirmek,

f) 4. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa 
tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun ola-
rak kullanmak veya kullandırmak,

g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve 
sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yö-
nelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuru-
luşların yaptığı araştırmaları desteklemek,

h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği 
halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya 
yaptırmak,

i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının gö-
rev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş 
ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandır-
mak üzere tek elden takip ve koordine etmek,

j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, ör-
gütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbir-
liği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri 
desteklemek,

k) Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programla-
ra ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar 
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,

l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların 
güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

Kars Kalesi, Merkez Kale, İç 
Kale veya Stadel olarak anılır. 
M.S. 1153 yılında Selçuklulara 
bağlı Saltuklu Sultanı Melik İz-
zeddi’in emri ile Veziri Firuz Akay 
tarafından yaptırılmıştır. Kenti 
çevreleyen dış kale surları da 12. 
yy’da inşa edilmeye başlanmıştır. 
1386 tarihinde Timur tarafın-
dan yıkılan kale 1579 yılında 
Osmanlı Padişahı III. Murat’ın 
fermanı ile Kars’a gelen Lala 
Mustafa Paşa tarafından kale ve 
dış cephe surları yeniden yaptı-
rılmıştır. (Kale kalıntılarında dört 
köşe mermer kitabe bulunmuş 
dış surların kapısına koydurul-
muştur. Bu kitabeye göre “1152 
yılında Sultan Melik İzzetin’in 
emri ile Veziri Firuz Akay tara-
fından yaptırılmıştır. Kaleyi 1386 
yılında da Timur yerle bir etmiş, 
1579 yılında tekrar III. Murat’ın 
emriyle Lala Mustafa Paşa yeni-

den yaptırmıştır.”) 1616 ve 1636 
yıllarında iki defa onarımdan 
geçmiş, şehir merkezine bazı 
eserler eklenmiştir. Kaynaklara 
göre, Merkez Kale dışında surlar 
27.000 metre uzunluğunda olup, 
220 burçtan meydana gelmiş-
tir. Bu burçlardan ancak yedi 
tanesi günümüze gelebilmiştir. 
Doğu-batı yönünde 250 metre, 
kuzey-güney yönünde de yak-
laşık 90 metre uzunluğundadır. 
Bu durumda kalenin tam bir 
dikdörtgen planı bulunmamak-
tadır. Kale iç ve dış kale olarak 
iki bölümden meydana gelmiştir. 
Dış surlar beş sıra halindedir. 
Ayrıca önüne derin hendekler 
kazılmıştır. Asıl kale doğuya 
yöneliktir. Kalenin 2.080 maz-
galı bulunmaktadır. 1877–1878 
Osmanlı-Rus savaşından sonra 
40 yıllık Rus işgalinde tahribat-
lara uğramış, orijinal özelliğini 

ve kullanımını yitirmiştir. Kars 
Kalesinin dış cephe surları kes-
me bazalt taştan yapılmış olup 
yük istinat duvarları ile çevrilidir. 
Batıda Sukapısı veya Çeribaşı, 
Kağızman Kapısı (Ortakapı) ve 
Behram Kapısı ya da Bayrampa-
şa Kapısı olmak üzere üç büyük 
kapısı bulunmaktadır. Kalenin 
kuzeydeki ana giriş kapısı kale 
önündeki boşluğa açılmaktadır. 
Bu yapılar arasında kalenin en 
yüksek noktası olan kale burcu-
na doğru taş döşemeli bir cadde 
mevcut olup caddenin bitiminden 
itibaren merdivenlerle kale bur-
cuna ulaşılmaktadır. Kars Kalesi 
içerisinde 12. yy’dan kalma Celal 
Baba Türbesi, Askeri Koğuşlar, 
Tarlalar, Cephanelik ve bir adet 
Mescit yer almaktadır. Sit alanı 
olarak ilan edilen Kars Kalesi, 
kentten bakıldığında etkileyici bir 
görünüme sahiptir.

KARS KALESİ
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T.C. SERHAT KALKINMA AJANSIAdına İmtiyaz Sahibi 
Doç. Dr. Hüsnü Kapu 
Genel Sekreter 

Genel Yayın Yönetmeni
Mukadder Yardımcıel
Tanıtım ve Halkla İlişkiler 
Birimi 

Grafik Tasarım
Tuncay Köksal

Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 Kars, Türkiye
Tel: 0.474 212 52 00 • Faks: 0.474 212 52 04
e-posta:info@serka.gov.tr • web: www.serka.gov.tr

Tasarım: Soliva Tanıtım
Tel: 0 212 234 99 83 e-posta: info@soliva.com.tr
web: www.soliva.com.tr

Baskı: Portakal Basım Basım
Huzur Mh. Tomurcuk Sk. No: 5/1
4. Levent - Şişli / İstanbul Tel: 0 212 332 28 01 
Fax: 0 212 332 02 08 web: www.portakalbasim.com.tr

Kente hakim bir tepede kurulan Kars Kalesi, yüzyıllara meydan okuyor. Çok sayıda yerli 
ve yabancı turistin uğrak mekanlarından biri. Turistler için kenti gezmenin ilk durağıdır 
Kale ve buradan bakınca kent merkezi ile geniş düzlükler ayaklarınızın altında kalıyor. 
Kaleye çıkanların tekrar kente bir şekilde yolunun düştüğüne inanılır.
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Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) ile Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) işbirliğiyle Ağrı, 
Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde 
düzenlenen eğitimlerle 2 bin 
143 kişi girişimcilik sertifikası 
sahibi oldu. 
SERKA, KOSGEB işbirliğiyle 
2011 yılından bugüne kadar 
faaliyet yürüttüğü dört ilde top-
lam 81 Girişimcilik Eğitimi dü-
zenledi. Girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmak ve girişimcile-
rin kuracakları işletmelerin ba-
şarı düzeylerini arttırmak ama-
cıyla düzenlenen eğitimlere 
başvuran toplam 2 bin 369 ka-
tılımcıdan 2 bin 143’ü eğitimini 
tamamlayarak KOSGEB’den 
girişimcilik sertifikası almaya 
hak kazandı. Eğitimlerin baş-
ladığı tarihten bugüne kadar 
en fazla eğitim Ağrı’da düzen-
lendi. Ağrı’da düzenlenen 33 
eğitime başvuran 978 kişiden 
917’si sertifika aldı. En az 
eğitim ise, Iğdır’da gerçekleşti-
rildi. Buna göre, düzenlenen 4 
eğitimde başvuran 120 kişiden 
111’i girişimcilik sertifikası aldı. 
Kars’ta düzenlenen 28 eği-
timde başvuruda bulunan 792 
kişiden 678’i belge almaya hak 
kazandı. Ardahan’da ise, 16 
düzenlendi. Başvuruda bulu-
nan 479 kişiden 437’si girişim-
cilik sertifikası aldı. 70 saatlik 
ücretsiz eğitimi tamamlayan ve 
KOSGEB tarafından başarılı 
bulunan girişimcilere 30 bin 
liraya kadar hibe, 70 bin liraya 
kadar da faizsiz kredi desteği 
veriliyor. 
Eğitimlerde katılımcılara, 
girişimcilik niteliklerinin sınan-
ması, iş fikirlerinin geliştiril-
mesi, yaratıcılık egzersizleri, 
iş planı kavramı ve öğeleri, 
pazar araştırması, pazarla-
ma, üretim, yönetim, finansal 
planlar, iş planının yazılması 
ve sunumu konularında bilgi 
veriliyor. Ücretsiz Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi’ne başvuru-
da bulunmak isteyen girişimci 
adayları, detaylı bilgi almak 
ve başvuruda bulunmak için 
Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
Kars merkezdeki binası ile 
Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde 
bulunan Yatırım Destek Ofisle-
rine başvuruda bulunabilirler. 

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) bu yıl 13,8 milyon hibe desteği vereceği üç mali destek 
programı için Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden başvuruda bulunan toplam 219 proje 
başvurusundan 52’si başarılı bulundu. 

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Kocaeli ve İstanbul’da farklı sektörlerde faaliyet yürüten 
100’ü aşkın işadamına Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin ekonomik durumları ve uygun 
yatırım alanlarıyla ilgili bilgi verdi. 

SERKA, 
2 bin 143 kişiye 
girişimcilik 
sertifikası 
kazandırdı

Ajans tarafından 7 Ocak 2015 
tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 
değerlendirme süreci sona eren üç 
mali destek programının sonuçları, 
Ajansın hizmet binasında gerçek-
leştirilen 43.Yönetim Kurulu Toplan-
tısı’nda görüşüldü.  İktisadi Geliş-
me Mali Destek Programı, Sosyal 
Kalkınma Mali Destek Programı ile 
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Progra-
mı’na başvuruda bulunan 219 pro-
jeyi değerlendiren bağımsız değer-

Kocaeli İnşaatçılar, Müteahhitler 
ve Emlakçılar Derneği (KİMEDER) 
ile İstanbul Dernekler Federasyo-
nu’nun Gebze Ticaret Odası’nda 
düzenlediği bilgilendirme toplantısına 
Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri Kars 
Valisi Günay Özdemir, Kars Belediye 
Başkanı Murtaza Karaçanta, SERKA 
Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Gebze 
Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, 
KİMEDER Başkanı Zeki Gedikoğlu, 
İstanbul Dernekler Federasyonu 
Başkanı Velişah Yerli, İller Bankası 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gedik 
ile Kocaeli ve İstanbul’da faaliyet 
yürüten 100’ü aşkın işadamı katıldı. 
SERKA ile KİMEDER ve İstanbul 
Dernekler Federasyonu İş Konse-
yi arasında 2014 yılında başlayan 
görüşmelerin ardından yatırımcılar 
geçtiğimiz yıl Ajansı ziyaret ederek 
uygun yatırım alanların ve bölgedeki 
illerin ekonomik durumları hakkın-
da ajans uzmanlarından bilgi aldı. 
Ajansın bilgilendirme toplantıları ile 
İstanbul ve Kocaeli’ndeki işadamla-
rıyla gerçekleştirilen görüşmelerin 
ardından yeni fikirler oluşmaya baş-

lendiricilerin ardından yeterli puanı 
alan 52 proje Yönetim Kurulunun 
görüş ve onayına sunuldu. Değer-
lendirme sonuçlarına göre, İktisadi 
Gelişme Mali Destek Programı’nda 
22,  Sosyal Kalkınma Mali Destek 
Programı için 20 ve Sosyal Kalkın-
maya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı kapsamında 
ise 11 adet projenin asil olarak des-
teklenmesine karar verildi. İktisadi 
Gelişme Mali Destek Programı kap-
samında 6 adet ve Sosyal Kalkın-

ladı.  Görüşmeler sonrası işadamları 
bireysel yatırım yapmak yerine güç 
birliği yaparak bir yatırım şirketinin 
kurulması konusunda görüş birli-
ğine vardılar.  Yeni yatırım için 19 
kişilik kurucular kurulu oluşturuldu. 
Doğu Endüstriyel Kalkınma Ortaklığı 
(DENK Holding) adı altında yeni bir 
oluşum için bir araya gelen yatı-
rımcılar, hem oluşumun tanıtımını 
yapmak hem de yeni işadamlarını 
oluşuma kazandırılması için proje-
yi toplantıya katılan işadamlarına 
sundu.  Kars Valisi Günay Özdemir 
Kars Belediye Başkanı Murtaza 
Karaçanta yaptıkları konuşmalarda 
ilin son yıllarda büyük bir değişim-
den geçtiğini ifade ederek işadam-
larını hem sermaye hem de bilgi ve 
birikimleri ile bu değişime katkıda 
bulunmaya davet etti. Özdemir ve 
Karaçanta, ayrıca Kars’a yatırım 
yapacak tüm yatırımcılara her türlü 
kolaylığın gösterileceğini ve gereken 
yardımın yapılacağını söyledi. SER-
KA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu 
ise, bölgenin yatırım potansiyelinin 
ortaya çıkarılması ve yatırımcılara 
sunulmasına yönelik Ajans çalış-

maya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı kapsamında 
9 adet projenin de yedek listede yer 
alması uygun görüldü. Konuyla ilgili 
değerlendirme yapan SERKA Genel 
Sekreteri Hüsnü Kapu, bu yıl içinde 
uygulanacak 52 projenin bölgenin 
kalkınmasına çok büyük katkı suna-
cağını söyledi.
 
BÖLGEDE 120 MİLYONLUK 
YATIRIM GERÇEKLEŞTİ

Serhat Kalkınma Ajansı, kurulduğu 
2010 yılından itibaren TRA2 Bölge-
sini oluşturan Ağrı, Ardahan, Iğdır 
ve Kars illerindeki girişimcilere, sivil 
toplum örgütlerine ve kamu kurum 
ve kuruluşlarına hibe desteğini sür-
dürdü. Kuruluşundan bugüne kadar 
Ajans tarafından 14 Mali Destek 
Programı uygulandı. Uygulanan Mali 
Destek Programları çerçevesinde 
273 projeye yaklaşık 72 milyon TL 
hibe desteği sağlandı. Kazanan 
projelerin eşfinansmanıyla birlikte 
toplamda 120 milyonluk mali kaynak 
harekete geçirilerek yatırıma dönüş-
tü.

malarının önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğini söyledi. 
Konuşmaların ardından SERKA uz-
manları tarafından, Ajansın ve diğer 
kurumların yatırımcılara sunduğu 
destekler, SERKA’nın yatırımcı des-
tek faaliyetleri, bölge illerinin uygun 
yatırım alanları ve büyüme eksenleri 
ile bölgedeki gelişmeler hakkında 
katılımcılara bilgi verildi. Toplantı, 
kurucular kurulunun DENK Holding 
fikrinin oluşumu, gelişimi ve hedefle-
ri hakkında yaptıkları konuşmalarla 
sona erdi. 

52 Proje hayata geçiriliyor

SERKA, Gebze’de yatırımcılarla buluştu

Dört ilden başvuruda bulunan 219 projeden 52’si başarılı bulundu 

Doç. Dr. 
Hüsnü Kapu
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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bu 
yıl ikincisi düzenlenen turizm fua-
rına katılarak Serhat illerinin tarihi 
ve turistik değerlerini tanıttı. 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta 
faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı’nın bölge illerinin tarihi 
ve turistik değerlerini tanıtmak 
amacıyla sürdürdüğü çalışma-
lar yurtdışında da devam ediyor. 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bu 
yıl ikincisi düzenlenen Expo Japan 
Turizm Fuarı, Tokyo Big Sight ala-
nında düzenlendi. Teması “Hareket 
Et, Gör ve Hisset” olarak belirlenen 
fuara 141 ülkeden bin 161 organi-
zasyon temsilcisi katılırken fuarda, 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini 
SERKA temsil etti. SERKA uz-
manları, Japoncaya çevrilen bölge 
illerine ait rota broşürleri, Ani Antik 
Kenti, İshak Paşa Sarayı, Sarıka-

mış Kayak Merkezi, Nuh’un Gemi-
si ile Ağrı Dağı’na ait materyalleri 
ziyaretçilere dağıttı. 
Dört gün süren fuarı yaklaşık 175 
bin kişi ziyaret etti. Türkiye’nin 
Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent 
Meriç de SERKA standını ziyaret 
ederek Ajansın faaliyet yürüttüğü 
illerle ilgili SERKA uzmanlarından 
bilgi aldı. 
Türkiye standını ziyaret eden 
Japon televizyon kanalları ile 
gazeteciler de özellikle Ağrı Dağı 
ve Nuh’un Gemisi’yle ilgili olarak 
röportajlar yaptı. Öte yandan, fuar 
sonrası bir dizi görüşme gerçekleş-
tiren SERKA uzmanları,  Japonya 
Ortadoğu İşbirliği Merkezi, Japon-
ya Ekoturizm Topluluğu ile Türki-
ye’nin Tokyo Ticaret Müşavirliği’ni 
ziyaret ederek bölge illerinin tarihi 
ve turistik değerlerini tanıtan birer 
sunum yaptılar. 

SERKA, Japonya’da Serhat illerini tanıttı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan 
ve Türkiye’nin Gürcistan’a açılan sınır 
kapısı olan Aktaş Sınır Kapısı, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, 
eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın 
Topçu, Gürcistan Maliye Bakanı Nodar 
Khaduri,  Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu SERKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Ardahan Valisi Ahmet Deniz, Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile 

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden 
gelen 100’ün üzerinde Ticaret ve 
Sanayi Odası başkanı katıldı. Törende 
konuşan Bakan Aşçı, “Gümrük sis-
temimizi basitleştirmeye çalışıyoruz, 
bunu yaparken asla güvenlikten taviz 
vermiyoruz. Etkin verim ve değer 
odaklı bir sistem oluşturmak için insan 
odaklı yöntemi ortaya koyuyoruz. Bu 
kapı, Gürcistan ile üçüncü kapımız. 
Buradan Azerbaycan’a yolumuz 200 
kilometre kısalıyor. Bu kapı ile Rus-
ya’ya erişim 130 km. daha kısalacak. 
Gümrük kapıları bir ülkenin aynasıdır. 
Biz TOBB ile yaptığımız işbirliği ile 
bütün kapılarımızı yenilemeye gay-
ret ediyoruz” diye konuştu. “Ardahan 
benden gümrük istiyor” diyen Bakan 
Aşçı, “Ben de Ardahan’da bazı şeyler 
istiyorum. Bizim gümrük müdürlüğü 
kurmak için bir sınırlamamız yok. Bunu 
kurmak için sizin ithal edilecek malınız 
olması lazım. Yeter ki siz bunu yapın. 
Siz yarın 100 milyon dolarlık ihracat 
yapıyorsanız biz yarın kuruyoruz güm-
rük müdürlüğünü” dedi. 

“ARDAHAN’IN 
60 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ”

SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Arda-
han Valisi Ahmet Deniz ise, “Bu kapı, 
ülkemizin ihracatına önemli katkılar 
sunacaktır. Ardahan’ımızın 60 yıllık 
hayalinin gerçekleşeceği bu kapının 
açılışı için emeği geçenlere şükranları-
mı sunuyorum” dedi. 
Uzun süredir açılması beklenen Aktaş 
Sınır Kapısı’nın açılmasıyla bölge 
ekonomisin canlanması hedefleniyor. 
Aktaş Sınır Kapısı, Kafkasya’ya farklı 

bir hareket, farklı bir ekonomik canlı-
lık kazandıracak. Bölgeye önemli bir 
hareketlilik getireceği beklenen Aktaş 
Sınır Kapısı, özellikle de Sarp Sınır 
Kapısı’ndaki yükü de hafifletmiş olacak. 
Türkiye’nin üçüncü büyük Sınır Kapısı 
olacak olan Çıldır Aktaş Sınır kapısı 
Gürcistan üzerinden Türki Cumhuriyet-
ler ve Orta Doğuya açılacak en önemli 
ticaret noktası olacak. Son derece stra-
tejik öneme sahip olacak olan Aktaş 
Sınır Kapısı ile gerek bölge ekonomi-
sine gerekse ülke ekonomisine büyük 
katkıların sağlanması hedefleniyor.

Aktaş ve Dilucu sınır kapıları açıldı

Yapımı tamamlanan Çıldır Aktaş Sınır Kapısı ile 
modernizasyonu TOBB tarafından gerçekleştirilen Iğdır 
Dilucu Sınır Kapısı düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. 

Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Sınır Kapısı’nın düzenlenen törenle açılmasıyla Gürcistan’dan üç tır Türkiye’ye giriş yaptı. 

DİLUCU MODERNİZE EDİLDİ

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’ndan sonra Yap-İşlet Devret modeli ile TOBB 
tarafından modernizasyonu gerçekleştirilen Iğdır’daki Dilucu Gümrük 
Kapısı’nın da açılışı gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) iştiraklerinden olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. 
tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle modernize edilen Iğdır’ın Aralık il-
çesinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında 
yer alan Dilucu Gümrük Kapısı, 19 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 
yaklaşık 80 bin metrekarelik alana sahip. Global ticaret anlayışına uy-
gun modernlikte tasarlanan tesiste, ihracat ve ithalat yükü taşıyan kam-
yon ve Tırlara ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için muayene peronları, 
Gümrük Müdürlüğü ofisleri, yolcuların gümrük ve pasaport işlemlerinin 
gerçekleştirileceği ofisler ve ticari ünitelerin de yer alacağı yolcu salonu, 
arama hangarı ve lojman binaları inşa edildi.

Foto: Günay NUH
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Serhat Kalkınma Ajansı (SER-
KA) Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, 
enerji ve demiryolu hatlarının TRA2 
bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan, 
Iğdır ve Kars illerini cazibe merkezi 
haline getirdiğini belirterek, “Bu iller, 
jeopolitik önemi giderek artan bir 
merkez haline geliyor” dedi. 
SERKA’nın da aralarında bulun-
duğu bir çok kurumun desteğiyle 
Kafkas Üniversitesi tarafından 
düzenlenen 1.Uluslararası Kafkas-
ya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik 
Kongresi’nde konuşan SERKA 
Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Orta 
Asya ve Hazar bölgesindeki enerji 
kaynaklarının Avrupa ülkelerine 
taşınmasında bölge illerinin köprü 
görevi gördüğünü söyledi. 
SERKA’nın faaliyet yürüttüğü iller 
ve ajansın çalışmaları hakkında ka-
tılımcılara bilgi veren Kapu, Türki-
ye’deki ulaşım sektörünün giderek 
geliştiğine dikkat çekerek, “Türkiye 
bu noktada önemli bir konuma 
sahip olduğu için özellikle Doğu ile 
Batı arasında aktarım niteliğindedir. 
Hem lojistik açıdan, hem transit 
ülke, hem de çok önemli bir çıkış 
ve varış noktası özelliği taşıyor. 
Türkiye bilindiği üzere 21’inci yüz-
yılda dünyada stratejik ve ekono-
mik olarak artacak olan Avrasya 
Bölgesi’nde yer alıyor. Bu bağ-
lamda da Avrasya Bölgesi’nde yer 
almasından dolayı ticaret rotaları 
üzerinde yer alan bir ülkedir. 
Özellikle son 10 yıl içerisinde 
ulaşım sektöründeki verilere bak-
tığımızda, bu konumuyla da birleş-
tirildiğinde gerçekten uluslararası 
ticarette çok önemli bir avantaja 
sahiptir” dedi. 

“ULAŞIMDA ÖNEMLİ 
GELİŞMELER YAŞANIYOR”

Ulaşımla ilgili verileri aktaran 
Kapu, şunları söyledi: “Karayol-
larında uluslararası eşya taşıma 
kapasitesi firma sayısı açısından 
yüzde 269’luk bir artış yaşanmış. 
Yine araç sayısı açısından yüzde 
201’lik oranda bir artış söz konu-
su. Taşınan yük artışı ise yüzde 
147 oranında. Demiryollarında 
da bir artış gözlemlemek müm-
kün. Demiryolunda yük ve vagon 
artışı açısından yüzde 116’lık artış 
sağlanmıştır. Taşıma kapasitesi 
açısından yüzde 129’luk ve taşı-
nan yük açısından da yine yüzde 
129’luk bir artış söz konusudur. 
Bu artış hava yolu ulaşımında çok 
daha yüksek bir orandır. Havayo-
lunda yüzde 541 gibi bir artış söz 
konusudur. 
Denizyolu hattında ise yükte 
yüzde 203, konteynır açısından 
da 317’lik bir artış vardır. İhracat 
rakamlarında da bir artış söz ko-
nusu. Özellikle yurt içi yük taşıma-
cılığı mevcut durumu karayolların-
da yüzde 81’e yükselirken diğer 
alanlarda da büyük ölçüde artış 
söz konusudur. 
Türkiye’de ulaşım sektöründe artık 
bu tür gelişmeleri görmek müm-
kün. Özellikle lojistik merkezler ve 
serbest ticaret bölgeleri, benzeri 
alt yapı süreçlerinde destekleme-
diğimiz sürece bu artışı sağlıklı bir 
zemine oturtmamız mümkün değil. 
Bu nedenle bu lojistik merkezi son 
yıllarda çok önemli bir konuma 
geldi.” 

BÖLGE İLLERİNİN ÖNEMİ 
GİDEREK ARTIYOR

Kapu, enerji ve demiryolu hattı 
projelerinin bölge illerinden geçtiği-
ni vurgulayarak,  
“Biz tarihi İpekyolu güzergahında 
olmakla birlikte dünya ekonomi-
sinde yaşanan gelişmelere paralel 
olarak Kars’ın da önemi giderek 
artıyor. Kars ve bölgemiz için bu-
nun önemi ise Türkiye’nin Doğu’su 
aslında Avrasya’yı ve Doğu ülke-
lerini de göz önünde bulundurdu-
ğumuzda dünyanın merkezi olarak 
kabul edebiliriz. Çünkü Kars, 
Kafkasya ve Orta Asya’ya Ba-
tı’nın açılan kapısı konumundadır. 
Bu coğrafi konumu bahsettiğimiz 
alt yapıyla desteklediğimizde en 
önemlisi Bakü-Tiflis-Kars Demiryo-
lu Projesi’dir. 2015 yılında bitirilme-
si planlanıyordu ama bazı teknik 
nedenlerden dolayı biraz ertelendi 
ve 2016 yılı içerisinde bu projenin 
tamamlanması bekleniyor” diye 
konuştu.  
Kapu, şöyle devam etti: “Kafkasya 
ve Orta Asya’ya açılan kapı ola-
rak bölgeyle kültürel ve ekonomik 
bağların kurulduğu tarihi köprü 
niteliğindedir Kars. Bu sadece lafta 
değil çünkü somut projelerle de 
desteklemiş bulunuyorsunuz. Ha-
zar Orta Asya Enerji Kaynaklarının 
Batı’ya ulaşması noktasında da 
bir köprü görevi üstleniyor.  Özel-
likle Hazar Havzası’ndaki enerji 
kaynaklarının batıya taşınmasında 
köprü görevi üstleniyor. BTK’da-
ki petrol boru hattı, Bakü, Tiflis, 
Erzurum, İran, Ankara ve TANAP 
projesi ile doğalgaz boru hatları 

Kars ve çevresinden geçiyor. Bu 
da dediğimiz tarihi köprü kavra-
mını somutlaştıran özelliklerdir. 
Demir İpekyolu olarak da adlan-
dırılan 2015 yılında hayata geç-
mesi planlanan Bakü-Tiflis-Kars 
ve şuan proje aşamasında olan, 
Kars-Iğdır-İran Demiryolu hattı ile 
Kars’ın jeopolitik önemi giderek ar-
tan bir merkez haline geliyor. Yine 
Doğu-Batı-Kuzey-Güney bağlan-
tıları ile yakın gelecekte Doğu’nun 
merkezi potansiyeline sahip olan 
bir bölgedeyiz. Sivas’a kadar 
çalışmaları devam eden ve sonra-
sında Kars’a kadar gelecek olan 
hızlı tren gibi projeler de hayata 
geçtiği zaman hem Doğu-Batı hem 
Kuzey-Güney hattında bölgemiz 
çok önemli bir yere sahip olacak. 
Uluslararası uçuşlara açık olan 
Kars Havalimanı’nın iki milyon 
kapasiteli yeni terminal binası da 
hizmete açıldı, sınır kapıları da 
açıldığında bölgemiz Türkiye’nin 
Kafkasya’ya açılan en önemli sınır 
kapısı haline gelecektir. Kars’ın 
bu söylediklerimizden sonra hem 
kendi bölgesi için hem Türkiye 
ekonomisi için çok büyük bir yere 
sahip olmasını bekliyor, böyle ümit 
ediyoruz.” 
Genel Sekreter Kapu, Lojistik Mer-
kezi’yle ilgili çalışmaların devam 
ettiğini belirterek, “Siyasal süreç 
rayına oturdukça burada da geliş-
melerin olacağını bekliyoruz. Ya-
pımı devam eden hızlı tren hattı, 
Baki-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve 
benzeri projelerin coğrafi konum-
la desteklendiği sürece Kars’ın 
siyasal, kültürel, ekonomik anlam-
da çok ciddi yere sahip olacağını 
ifade etmek istiyorum” dedi. 

Kapu: “Bölge illeri, jeopolitik önemi 
giderek artan bir merkez haline geliyor”
Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’nde konuşan SERKA Genel Sekreteri Kapu, Bölge illerinden 
geçen enerji ve demiryolu hatlarının tamamlanmasıyla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin Kafkasya, Asya ve Orta-
doğu için köprü görevi göreceğini söyledi.
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Kars kamuoyunun bir süredir 
gündeminde olan Kars’ta Serbest 
Bölge kurulması fikri, SERKA’da dü-
zenlenen toplantıda ele alındı. Kars 
Milletvekili Mehmet Uçum, Kafkas 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sami 
Özcan akademisyenler Prof.Dr.A-
dem Üzümcü, Yrd.Doç.Dr. Adem 
Karakaş ve SERKA Genel Sekreteri 
Hüsnü Kapu ile SERKA uzmanla-
rının katıldığı toplantıda Serbest 
Bölge kurulması projesi masaya ya-
tırıldı.  2016 yılında tamamlanması 
hedeflenen Bakü-Tiflis-Kars Demir-
yolu Hattı Projesi’nde çalışmalar 
son aşamaya gelirken, Lojistik 
Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlik-
te Kars, yerli ve yabancı yatırımcılar 
için cazibe merkezi haline gele-
cek. Bu yatırımların tamamlayıcısı 
olması ve Kars’a özellikle yabancı 

İtalya’nın Torino kentinde bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen “Dünya Yerel 
Ekonomik Kalkınma Forumu’nda 
daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 
kalkınma için bölgesel rekabet ede-
bilirlik ve yenilik, istihdam yaratma-
nın yerelleşmesi ve sürdürülebilir bir 
kentleşme konuları masaya yatırıldı.
Torino kentinde bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Dünya Yerel Ekonomik 
Kalkınma Forumu’na Türkiye’den 
30, dünyanın çeşitli ülkelerinden 
de 1000’e yakın kalkınma üzeri-
ne çalışan yetkili katıldı. Birleşmiş 

girişimcilerin yatırım yapmaları ama-
cıyla kurulması hedeflenen Serbest 
Bölge’ye ilişkin SERKA ve Kafkas 
Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan 
araştırma çalışmaları devam ediyor. 
Bu çalışmaların da değerlendirildiği 
toplantıda, SERKA uzmanları tara-
fından katılımcılara sunum yapıldı. 
Sunumda, Türkiye’deki serbest 
bölgelerin yapısı, serbest bölgelerin 
mevcut durumu ve Kars’ta serbest 
bölge kurulmasında dikkat edilmesi 
gereken noktalara dikkat çekildi. 

Milletler Kalkınma Programı’nın 
(UNDP) daveti üzerine SERKA’yı 
temsilen Genel Sekreter Hüsnü 
Kapu ile Program Geliştirme Birimi 
Başkanı Oktay Güven forumu izledi.  
Forum’da bu yıl, “daha kapsayıcı ve 
sürdürülebilir bir kalkınma için böl-
gesel rekabet edebilirlik ve yenilik; 
istihdam yaratmanın yerelleşmesi 
ve sürdürülebilir bir kentleşme” 
konuları üzerine sunumlar yapıldı. 
Yerelin önemli bir gelişme potansi-
yeline sahip olduğu belirtilen Yerel 
Ekonomik Kalkınma (LED) Forum’u-

Toplantıda ayrıca, Ajans uzmanları 
tarafından daha önce ziyaret edi-
len Mersin, Gaziantep ve Mardin 
Serbest Bölgeleri ile Kars’ın yatırım 
ortamı ve serbest bölgede faaliyet 
gösterebilecek sektörler değerlen-
dirildi. 
Toplantıda konuşan Milletvekili 
Mehmet Uçum, Serbest Bölge’nin 
Kars ekonomisine büyük katkı sağ-
layacağını söyledi. Kars’ın mevcut 
şartları nedeniyle yatırım kararının 
iyi bir plan ve detaylı hazırlık aşa-

nun açılışında yapılan konuşmalar-
da şu görüşler dile getirildi: 
“Yerel Ekonomik Kalkınma (LED), 
stratejik bir şekilde planlandığı üze-
re, ekonomik kalkınmanın gerçek-
leşmesi, yoksulluğun azaltılması, 
yaşam kazanımlarının kalitesinin 
arttırılması gibi hususlarda  yerel 
ortaklık yaklaşımının kıymetini 
anlamıştır. Geliştirilmiş yerel yö-
netim, tüm bölgesel özel sektör, 
kamu ve sivil toplum temsilcileriyle 
birlikte daha kapsayıcı ve daha adil 
kalkınma için büyük bir potansiyele 

masından sonra verilmesi gerekti-
ğine dikkat çeken Uçum, “Kafkas 
Üniversitesi ile SERKA’nın yapmış 
olduğu bu çalışmaların Kars Ser-
best Bölge’sinin ayakları yere basan 
doğru bir yatırım olarak şekillen-
mesine büyük katkı sağlayacak-
tır” dedi. Çalışmanın rapor haline 
getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılmasını isteyen Uçum, rapo-
run tamamlanmasının ardından ilgili 
yatırımcılarla toplantıların yapılaca-
ğını dile getirdi. 

sahiptir. Bu yaklaşımın, 2015 sonra-
sında  yerel düzeyde uygulanabilirli-
ğinin destekleneceği  büyük tecrübe 
zemini ve delillere sabittir.  LED’in 
insan merkezli yaklaşım ve kapsayı-
cı sosyo-ekonomik kalkınmayı yük-
seltme çabası, küresel ekonomik 
yönetimi ve yapısında revizyonların 
yapılmasına ve tabandan tavana 
kadar daha adil ve daha kapsayıcı 
araçların kullanımına vesile olacak-
tır. Dolaysıyla LED üzerine yapılan 
3’üncü forum, son yirmi yıl boyunca 
hakim olan ve LED’e yönelik yapı-
lan eleştirileri ve söylevleri gözden 
geçirecek  bir platform olmak istiyor. 
Eğer LED 2015 sonrası gündemi 
uygulayacak bir araç olacak ve 
revize edilmiş küresel ekonomik 
yapılar konusunda bilgilendirme 
yapacaksa, kritik bir yansıma süreci  
forum boyunca tartışmalara eşlik 
edecektir. Forum, geçmişte olduğu 
gibi bir şeylerin vitrinde sabit kalma-
ması için mücadele edecek, belir-
tilen 2015 sonrası gündeme ilişkin 
bir şeyleri farklı yapmak ve meydan 
okumalara karşı koymak için yaratı-
cı tartışmaları teşvik edecek.”

SERKA, İtalya’nın Torino kentinde yapılan 
3. Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu’na katıldı 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Hattı Projesi kapsamında Kars’ta 
Serbest Bölge kurulması fikri, 
Milletvekili Mehmet Uçum’un 
katılımıyla Serhat Kalkınma 
Ajansı’nda düzenlenen toplantıda 
ele alındı. Uçum, “Serbest Bölge, 
Kars’ın ekonomisine büyük katkı 
sağlayacaktır” dedi. 

“Serbest Bölge, Kars’ın 
ekonomisine büyük katkı sağlayacak”
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Serhat Kalkınma Ajansı’nca 
gerçekleştirilen “Serhat’ı Keşfet: 
Off Road” etkinliğine katılan ve İzci 
Team ekibi ile Eksi 36 Off Road 
Kulübü üyelerinden oluşan 18 Off 
Road’çı Ağrı, Ardahan, Iğdır ve 
Kars’ta bulunan rotaları keşfetti. 
Belgesel haline getirilen Off Road 
etkinliği Çarşamba akşamları Yaban 
TV’de yayınlanacak. 
Serhat illeri ilk kez Off Road’la ta-
nıştı. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta 
faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) tarafından gerçek-
leştirilen organizasyon kapsamında 
dört ilde Off Road heyecanı ya-
şandı. Geçtiğimiz yıl bölge illerinde 
yaptığı çalışmayla Off Road rota-
larını belirleyen Ajans, üç günlük 
“Serhat’ı Keşfet: Off Road” etkinliği 
düzenledi. SERKA ve Eksi 36 Off 
Road Kulübü’nün ev sahipliği yaptı-
ğı etkinlikte, İzci Team Lideri Okan 
Tozun’un da aralarında bulunduğu 

18 Off Road’çı, 500 kilometrelik 
rotada bulunan zorlu etapları uzun 
uğraşlar sonucu geçebildi. Bölge 
illerinde ilk kez düzenlenen etkinlik, 
Off Road’çıları adeta büyüledi.

İPEKYOLU’NDA OFF ROAD 

Kars kent merkezinde bir araya 
gelen Off Road’çılar etkinliğin ilk 
gününde 130 kilometrelik Kağız-
man etabını geçti. Rota üzerinde 
bulunan Camuslu Yazılı Kayaları ile 
Çengilli Kilisesi’ni ziyaret eden ekip, 
Sarıkamış ormanlarındaki parku-
ru tamamladıktan sonra geceyi 
burada kurdukları kampta geçirdi. 
18 araçlık Off Road konvoyu ikinci 
gün 250 kilometre yol yaptı. İlçe-
deki Katerina Köşkü ve Sarıkamış 
Şehitliğini ziyaret ettikten sonra 
Allahuekber Dağları’nın parkurunu 
geçen ekip, daha sonra Ardahan’da 
bulunan Şeytan Kalesi’ne gitti. Kale 

eteğindeki Karaçay Vadisi’ni takip 
eden Off Road’çılar, Kars ve Arda-
han illeri arasında bulunan Çıldır 
Gölü kıyısında mola verdikten sonra 
akşam saatlerinde Kars’ın Arpaçay 
ilçesinde yaklaşık 230 kuş türünün 
bulunduğu Kuyucuk Gölü’nde kuş 
ve yıldız gözlemi yaptı. 
Serhat illeri rotasının son gününde 
Off Road ekibi, tarihi İpekyolu par-
kurunu tamamladı. 120 kilometrelik 
parkur üzerinde bulunan Ani Antik 
Kenti’ndeki bütün tarihi kalıntıları 
tek tek gezen ekip, daha sonra Su-
suz Şelalesi’ni gitti. Şelalenin aktığı 
Cılavuz Deresi’ndeki zorlu etap Off 
Road’çılara heyecanlı anlar yaşattı. 
Suyun karşısına geçmeye çalışan 
bazı araçlar derinlik nedeniyle dere-
yi geçemedi. Derenin ortasında ka-
lan araçlar halat yardımıyla sudan 
çıkarılabildi. Cılavuz Deresi’ni güç-
lükle geçebilen ekip, yorgunluğunu 
Susuz Şelalesi’ndeki günbatımını 

Serhat illerinde 
Off Road heyecanı 

Bölge illerinde ilk kez gerçekleştirilen Off Road etkinliğine katılan 18 Off Road’çı, 
500 kilometrelik rotada bulunan zorlu etapları keşfetti 

izleyerek atmaya çalıştı. Şelaledeki 
günbatımının keyfini çıkaran ekip, 
akşam saatlerinde kent merkezi-
ne döndü. Yapılan değerlendirme 
toplantısında konuşan İzci Team 
ekibinden Okan Tozun, bölge illeri-
nin doğa turizmi açısından önemli 
bir potansiyele sahip olduğunu 
söyledi. Tozun, “Birçok kültüre ev 
sahipliği yapan ve doğası ile insanı 
büyüleyen bir coğrafyada ilk kez üç 
gün boyunca yolculuk yaptık. Par-
kurlar, çok heyecanlı ve etkileyiciydi. 
Off Road’çıların buradaki rotaları 
görmelerini tavsiye ediyorum” diye 
konuştu. Etkinlik sonunda katılım-
cılara, Ağrı Dağları’nın arasından 
geçen Off Road aracının bulunduğu 
maket hediye edildi. 
6 kameraman tarafından çekilen 
Off Road etkinliği belgesel haline 
getirildi. Üç bölümlük belgesel Ya-
ban TV’de yayınlanarak seyirciyle 
buluştu.
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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı Yatırım Destek Ofisi, 
ilde tarım ve hayvancılık yapan 10 çiftçiyle, Antalya’da dü-
zenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongre-
si’ne katıldı. 

Ağrılı çiftçiler, Gıda ve 
Gastronomi Kongresi’nde

Ajans, 2010-2014 yılları 
arasında hibe desteği ala-
rak başarılı olan projeler 
için katalog hazırladı.

Serhat Kalkınma Ajansı tarafın-
dan 2010-2014 yılları arasında Mali 
Destek Programları kapsamında 
hibe desteği alarak uygulamaya ge-
çirilen ve başarılı bulunan projelerin 
kataloğu hazırlandı. 
Başarılı projelerin tanıtımının 
yapıldığı “2010-2014 Mali Destek 
Programları Başarılı Projeler Ka-
taloğu”nda, 2010 yılından itibaren 
verilen mali ve teknik destekler 
aracılığıyla Bölgeye 60 milyon TL 
fon sağlandığı, proje sahiplerinin 
eşfinansmanları da dikkate alın-
dığında yaklaşık 110 milyon TL’lik 
kaynağı harekete geçirildiği ifade 
edildi. Mali Destek Programları 
kapsamında iller bazında yapılan 
başvurular ile verilen desteklerin 
istatistiklerinin yer aldığı katalogda, 
“Bölge dışından yatırımcıların yeni 
yatırımlarında TRA2 Bölgesi illerini 
tercih etmeleri sağlanmış ve bu du-
rumun olumlu sonuçları bölge dışın-
dan yapılan yeni yatırımlar olarak 
kendini göstermiştir” denildi. 

Başarılı projeler kataloğu hazırlandı

 İktisadi Gelişme Mali Destek Programı  Kapsamında Verilen Destekler 2010-2014

Başvuru 
 Sayısı

Başarılı Proje 
Sayısı

Ajans Destek 
Tutarı (TL)

Toplam Proje  
Tutarı (TL)

AĞRI 143 45 8.927.510 18.997.677
ARDAHAN 35 6 793.299 1.908.897

IĞDIR 104 31 7.564.255 16.391.555
KARS 124 41 8.378.509 16.931.867

TOPLAM 406 123 25.663.573 54.229.996

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Tarım 
ve Gıda Konfederasyonu ile Tüm 
Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
işbirliğiyle Antalya’da düzenlenen 
2.Uluslararası Tarım, Gıda ve Gast-
ronomi Kongresi’ne iyi uygulama 
örneklerini görmeleri ve mesleki geli-
şimlerine katkı sağlamaları amacıyla 
Ağrı’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
10 çiftçi de katıldı. Ajansın desteğiyle 
kongreye katılan çiftçiler, ürünlerini 
sergileme olanağı buldu. Çok sayıda 

üretici, işletme sahibi, tarımsal koope-
ratifler ile sektörün önde gelen kurum 
ve kuruluşlarının katıldığı kongrede, 
Ağrı standı büyük gördü. Çiftçiler, 
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 
üreticilerden iyi uygulama örnekleri 
hakkında bilgi aldı ve Ağrı’dan götür-
dükleri ürünleri tanıttı. SERKA stan-
dını ziyaret eden üreticiler ve firma 
temsilcileri, ajans uzmanlarından 
bölgenin tarımsal durumu ve yöresel 
ürünleri hakkında bilgi aldı.  

2010-2014 Mali Destek Programları
BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI

ARDAHAN

AĞRI

IĞDIR

KARS

2010-2014 
MALİ DESTEK PROGRAMLARI 
İSTATİSTİKLERİ

2010-2014 yılları arasında 
Ajansımız tarafından kar amacı 
güden işletmelere yönelik olarak 
2 farklı mali destek programı 
uygulanmıştır. İmalat ve turizm 
sektörü odaklı olan İktisadi 
Gelişme Mali Destek Programı 
adıyla 4 yıl boyunca duyurulan 
çağrılarda 123 işletmeye toplam 
25,6 milyon TL destek verilmiş 
ve yararlanıcıların eş finans-
manı da göz önüne alındığında 
Bölge’de 54,2 milyon TL yeni 
yatırım yapılmıştır. Destek prog-
ramının illere göre proje dağılımı 
aşağıda verilmektedir.
Kar amacı güden KOBİ ve ger-
çek kişilere yönelik olan Örnek 
Büyükbaş İşletmelerinin Geliş-
tirilmesi Mali Destek Programı 
ile süt sığırcılığı yönelik destek 
verilmiştir. Bina yapımı/tadilatı, 
makine teçhizat alımı ve hayvan 
alımını içeren program 3 yıl uy-
gulanmıştır. Toplam 19 projeye 
Ajans 2,6 milyon TL destek ver-
miş, yararlanıcı eş finansmanı 
ile birlikte 5,4 milyon TL tutarın-
da yeni yatırım yapılmıştır.

SERKA tarafından her yıl 
açılan mali desteklerin yanı sıra 
yıl içinde belli periyodlarla açılan 
Doğrudan Faaliyet Desteği ile 
Teknik Destekler devam ediyor. 
Ajansın Mali Destek Programı’na 
göre daha düşük bütçeli olan 
Doğrudan Faaliyet (DFD) ile 
Teknik Destekleri yıl boyunca 
devam ediyor. DFD ile yatırım 
bileşeni olmayan faaliyetlerin 
desteklenmesi esastır. DFD 
kapsamında finanse edilen 
projelerin azami süresi üç aydır. 
Doğrudan faaliyet desteğinden 
sadece yerel yönetimler, üni-
versiteler, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu kurumu nite-
liğinde meslek kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları ile birlikler 
ve kooperatifler yararlanabili-
yor. Ulusal plan ve programlar 
çerçevesinde bölgesel gelişme 
planları ve programların uygu-
lama kapasitesini geliştirmeye 
ve yerel ve bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlamaya yönelik stratejik 
araştırma, planlama ve fizibilite 
çalışmalarına mali destek sağ-
lamayı amaçlamaktadır. Ajans 

DFD kapsamında 75 bin TL’ye 
kadar destek vermektedir.
Ajans tarafından sağlanacak Teknik 
Desteğin amacı ise, bölgedeki yerel 
aktörlerin bölgesel kalkınma açısın-
dan önem arz eden, ancak kurum-
sal kapasite eksikliği nedeniyle 
hazırlık ve uygulama aşamalarında 
sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına 
destek sağlıyor. Teknik Destekler, 
yerel yönetimlerin başta planlama 
çalışmaları ile bölge plan ve prog-
ramlarını uygulayıcı veya yerel 
kalkınma kapasitesini artırıcı faa-
liyetlerini ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve bölgedeki sivil top-
lum kuruluşlarının yerel ve bölgesel 
kalkınmaya katkıda bulunabilecek 
çalışmalarını kapsamak zorundadır. 
Ajans, 15 bin TL’ye kadar Teknik 
Destek vermektedir.

Ajansın Doğrudan Faaliyet ve 
Teknik destekleri devam ediyor

     

SON BAŞVURU TARİHİ

REFERANS NO: TRA2-12-DFD 

30.11.2012, Saat: 18:00

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 

Ortakapı Mah. Atatürk Ca
d. No: 117 KARS - T

ÜRKİYE 

Tel: +90 474 212 52 00     F
aks: +90 474 212 52 04

e-posta: info@serka.org.tr  w
eb: www.serka.org.tr

2012 YILI

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ  
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SERHAT KALKINMA AJANSI

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN
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son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif 
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Serhat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini oluşturan TRA2 
Bölgesinin 2014-2023 Bölge Planı, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak yayınlandı. 

TRA2 Bölgesinin 
2014-2023 Bölge Planı yayınlandı

Ajans uzmanları tarafından 
hazırlanan TRA2 Bölgesi 2014-
2023 Bölge Planı, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu 
tarafından onaylandı. Kitap haline 
getirilerek yayınlanan ve bölgenin 
detaylı şekilde analiz edildiği plan, 
2023 yılına kadar bölgenin gelişmesi 
için bir yol haritası niteliğinde. Bölge 
illerinin enerji ve ulaşım açısından 
önemli bir konumda bulunulduğuna 
dikkat çekilen Plan’da, şu noktalara 
vurgu yapıldı: “Sovyetler Birliği’nin 
dağıldığı ve Çin’in dünya ticare-
tindeki payının arttığı son 20 yılda 
küresel ekonomi yeni rotalar oluştur-
maktadır. Bu rotaların oluşmasında 
Azerbaycan, Türkmenistan, Kaza-
kistan gibi eski Sovyet Cumhuri-
yetlerinin sahip olduğu enerji kay-
naklarının gelişmiş batı ülkelerine 
transferi önemli etkenler olmaktadır. 
Hazar Havzası enerji kaynaklarının 
batıya taşınmasını sağlayan Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru 
Hattı ile Azerbaycan (Bakü-Tiflis-Er-
zurum) ve İran’dan tedarik edilen 
doğal gazları taşıyan Doğu Anadolu 
Doğal gaz Ana İletim Hattı ve inşaa-
tına başlanacak olan Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı TRA2 Bölge-
si’nden geçmektedir.”

“BÖLGE ÖNEMLİ POTANSİYELE 
SAHİPTİR”

“Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla 
sağlanan güvenli enerji korido-
ru, demiryolları ve karayolları ile 
desteklenmek durumundadır. Son 
yıllarda bölge, Kars uluslararası 

havalimanı terminal binası, Anka-
ra-Kars hızlı tren ve Kars-Tiflis-Bakü 
demiryolu hattı, proje aşamasında 
olan Kars-Iğdır-Nahcivan demiryolu 
ve Kars Lojistik Merkezi gibi bü-
yük kamu yatırımlarına ev sahipliği 
yapmaktadır. Kars-Tiflis-Bakü ve 
Kars-Iğdır-Dilucu-Tahran-İslama-
bad demiryolları ile Trans-Kafkasya 
ulaşım koridorunun tesis edilmesi 
projesi, Marmaray vasıtasıyla Kaza-
kistan ve Çin’i Avrupa’ya bağlaya-
caktır. Bu koridorla birlikte Kafkasya 
ve Orta Asya’ya yönelik insan ve 
mal trafiğinde meydana gelecek ar-
tış bölgenin stratejik konumunu daha 
da güçlendirecek olup Türkiye’nin 
batısı ve Avrupa pazarlarına olan 
coğrafi uzaklık dezavantajına rağ-
men TRA2 Bölgesi Asya pazarlarına 
yakınlığı ve geçiş yolu üzerinde ol-
ması nedeniyle önümüzdeki dönem-
de önemini ve gelişmişlik düzeyini 
arttırabilecek potansiyellere sahiptir.”

“TRA2 BÖLGESİ, 
AZ GELİŞMİŞ BÖLGE”

Genel ekonomik durumun analiz 
edildiği Bölge Planı’nda, hem tek tek 
illerin hem de genel olarak bölgenin 
26 Düzey II Bölgesi arasında ‘az 
gelişmiş bölge’ olduğu vurgulandı. 
Bölge illerinin hemen her açıdan de-
zavantajlı olduğu belirtilen Plan’da 
şu tespitlere yer verildi: “Gayrisafi 
bölgesel hâsıla (GSBH) değerleri 
bakımından 10 milyar doların altında 
bulunan ve “az gelişmiş bölgeler” 
olarak nitelendirilebilecek 5 Düzey 
II Bölgesi ülkenin doğusunda (TR82 
Bölgesi hariç olmak üzere) bulun-

maktadır. Gerçekleşti-
rilen sıralamada Ağrı, 
Kars, Iğdır ve Arda-
han illerinden oluşan 
TRA2 Bölgesi ise 26 
Düzey II Bölgesi ara-
sında son sırada yer 
almaktadır.
Aynı şekilde, kırsal 
kesimin nispeten 
daha yoğunlukta 
olduğu doğu illeri-
nin tarımsal katma 
değer bakımından 
ülke düzeyinde söz 
sahibi olamaması 
dikkat çekmektedir. 
İstihdamın önemli 
bir kısmının tarım 
sektöründe yer aldığı 
TRA2 Bölgesi’nin ül-
kedeki tarımsal katma 
değerin % 1,79’unu 
karşılaması, özellikle 
hayvancılık bölgesi 
olarak kabul edilen 
yörede üretim, pazar-
lama, örgütlenme vb. 
yapısal sorunların halen devam et-
tiğini göstermektedir. TRA2 Bölgesi, 
sanayi bakımından sağladığı katma 
değer ile 26 Düzey II Bölgesi içeri-
sinde son sıradadır. Bölge illerinde 
kurulan organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi sitelerinin son yıllarda 
faaliyete geçmiş olması, bölgede 
yan sanayinin gelişmemiş olmasına 
sebep olmuştur. Bununla birlikte 
refah düzeyinin yavaş artışı, başta 
göç olmak üzere sosyal sorunların 
devam etmesi, iklim koşulları ve 
hammadde yetersizlikleri nedeniy-

le dezavantajlı durumda bulunan 
bölgede sektörün yeterince gelişe-
memesine yol açmıştır.”

“TARIM VE HAYVANCILIK”

Planda tarım ve hayvancılığın böl-
genin temel geçim kaynağı olduğu 
ifade edildi. Bölgedeki işletmelerin 
aile işletmeleri şeklinde olduğuna 
işaret edilen Plan’da şu görüşlere 
yer verildi: “Tarım ve hayvancılık 
bölgenin temel geçim kaynağını 
oluşturmakta olup yüksek platolarda 
geniş otlak alanları bulunan bölge-
nin sahip olduğu coğrafi yapısı hay-
vancılık için avantaj sağlamaktadır. 
Ancak bölgede kış mevsiminin uzun 
sürmesi tarımsal üretimi etkilemek-
tedir. Tarımın büyük oranda doğa 
koşullarına bağlı olması bölgenin 
tarımsal üretimini ve gelişmesini 
etkilemektedir. 
Aynı zamanda bölge içinde görülen 
mekânsal farklılıklar, tarımsal üretim 
çeşitliliğini ve seviyesini değiştire-
bilmektedir. İklim koşulları, coğrafi 
yapı, pazara yakınlık gibi etkenler bu 
farkların ortaya çıkmasında neden 
olmaktadır. TRA2 Bölgesindeki 
işletmelerin büyük çoğunluğu aile 
işletmeleridir ve bu işletmelerde 
çalışanlar, ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışmaktadır. 
Ayrıca, bölgede tarım ve hayvancılık 
ile ilgili kurulan kooperatif ve birlik 
gibi örgütler hem sayı hem de nitelik 
olarak yetersiz ve tarımsal gelişme-
de pasif kalmaktadırlar. Bu sorunlar 
beraberinde üretimin sürdürülebilirli-
ğini, pazarda rekabet edebilirliğini ve 
üretim verimliliğini zorlaştırmaktadır.”

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI

TRA2 BÖLGESİ
(AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR ve KARS) 

2014-2023 BÖLGE PLANI
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Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları

• Eserler en geç  07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 17:00’de T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Ortakapı Mahallesi, 
Atatürk Caddesi No:117 Merkez/KARS adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan yarışma 
idaresi sorumlu değildir.  • Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 KARS - TÜRKİYE    Tel: +90 474 212 52 00  Fax: +90 474 212 52 04   e-mail: info@serka.gov.tr   web: www.serka.gov.tr

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
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SERKA 
KURMACA KISA FİLM ve 
BELGESEL YARIŞMASI

TEMA: ÇOCUKÇA DÜŞLER
4.

Eserlerin Son Teslim Tarihi

07 Aralık 2015

Detaylı Bilgi İçin

www.serka.gov.tr

Kurmaca Kısa Film Yarışması:      

Birincilik Ödülü : 6.000 TL
İkincilik Ödülü : 4.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Seçici Kurul tarafından gerekli görülürse,  
Özendirme Ödülü : 1.000 TL

Belgesel Film Yarışması : 

Birincilik Ödülü : 6.000 TL
İkincilik Ödülü : 4.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Seçici Kurul tarafından gerekli görülürse,  
Özendirme Ödülü : 1.000 TL

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars 
illerinde faaliyet yürüten Serhat 
Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl 
dördüncüsü düzenlenecek olan 
Kurmaca Kısa Film ve Belgesel 
Yarışması’na başvurular başladı. 
“Serhat illerindeki sosyal ve kül-
türel yaşamı çocukların gözüyle 
anlamaya çalışmak” temasıyla dü-
zenlenen yarışma, bölge illerinde 
yaşayan çocukların yaşama dair 
düşleri, sahip oldukları olanaklar 
ve düşlerine yürürken karşılaş-
tıkları engellere dikkat çekmeyi 
hedefliyor. Kurmaca kısa filmlerde 
15 dakikalık süre sınırlaması bulu-
nurken belgesellerde süre serbest 
bırakıldı. 
Kurmaca Film ve Belgesellerin 
Ajansın faaliyet yürüttüğü Ağrı, 
Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde çe-
kilme şartı bulunuyor. Yarışmacılar 

bu dört ilden birinde çekecekleri 
kurmaca filmler ve belgesellerle 7 
Aralık 2015 tarihine kadar başvu-
ruda bulunabilecekler.  Toplam 30 
bin TL ödülün dağıtılacağı yarış-
mada, her iki kategoride birinci-
lere 6.000 TL, ikincilere 4.500 TL 
ve üçüncülere de 3.000 TL ödül 
verilecek. Jürinin uygun görmesi 
durumunda kurmaca dalında 1, 
belgesel dalında da 1 olmak üzere 
toplam 2 filme de özendirme ödülü 
verilecek. Yarışmacılar her iki dala 
birden başvuruda bulunamayacak. 
Yarışmacılar kurmaca film veya 
belgesel dalından birinde en fazla 
iki filmle yarışmaya katılabilecek. 
Son başvuru tarihi 7 Aralık 2015 
olarak belirlenen yarışmanın 
detayları http://www.serka.gov.tr/
kisafilm/kisafilm.html adresinden 
öğrenilebilir. 

SERKA 4.Kurmaca film ve 
belgesel yarışması 
başvuruları başladı 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından bu yıl dördün-
cüsü düzenlenmekte olan Kurmaca Kısa Film ve Belgesel 
Yarışması başladı. Yarışmacılar, Kurmaca Kısa Film ka-
tegorisinin yanı sıra Belgesel filmleriyle de 7 Aralık 2015 
tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Serhat 
Kalkınma 
Ajansı 
(SERKA), 
2012 yı-
lından beri 
düzenlediği 
Kısa Film 
Yarışmala-
rında ödül 
alan 10 filmi 
sinema-
severlerle 
buluşturdu.  
SERKA, 
2012 yılında 
başlattığı ve 
geleneksel 
hale getirdi-
ği Kısa Film 
Yarışmalarında ödül alan filmleri, 
dört ilde sinemaseverlerle buluştur-
du. 2012 yılından beri düzenlenen 
Kısa Film Yarışmalarında ilk üç 
dereceye giren 9 kısa metrajlı film 

ile 1 belgese-
lin gösterimi 
gerçekleş-
tirildi. Sine-
maseverlere 
gösterimler 
öncesinde, 
düzenlenen 
kısa film 
yarışmasıy-
la ilgili bilgi 
verildi. 
SERKA, 
bu yıl dör-
düncüsünü 
düzenleyece-
ği Kısa Film 
ve Belgesel 
Yarışması’yla 
bölge illerinin 

tarihi, sosyal ve kültürel değerlerinin 
tanıtımını amaçlıyor. Yarışmacılar, 
Kurmaca Kısa Film ile Belgesel 
dalındaki eserleriyle yarışmaya 
başvuruda bulunabilecek. 

SERKA, ödüllü filmleri 
sinemaseverlerle 
buluşturdu 

Serhat Kalkınma Ajansı (SER-
KA), Van’da bu yıl 6’ncısı düzen-
lenen Doğu Anadolu Turizm ve 
Seyahat Fuarı’na katılarak faaliyet 
yürüttüğü dört ilin tanıtımını yap-
tı.  SERKA, Van’da bu yıl 6’ncısı 
düzenlenen Doğu Anadolu Turizm 
ve Seyahat Fuarı’na katılarak bölge 
illerinin tarihi, turistik değerlerini ve 
doğal güzelliklerini tanıttı. 
Van Valisi İbrahim Taşyapan’ın 
açılışını yaptığı fuar, Van’daki Orta-
doğu Expo Fuar ve Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. 25 ilden 
80 katılımcının stant açtığı fuarda, 

SERKA, Van Turizm ve 
Seyahat Fuarı’na katıldı

bölge illerinin tarihi, turistik ve kül-
türel değerleri ile yöresel ürünleri 
tanıtıldı. 10-13 Eylül tarihleri ara-
sında üç gün boyunca açık kalan 
fuarı Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 
seyahat acenteleri ve tur operatör-
leri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 
ile sivil toplum örgütlerinden çok 
sayıda temsilci ziyaret etti. Fuar 
süresince SERKA standını ziyaret 
eden ziyaretçilere, Ajans personeli 
tarafından illerin tarihi ve turistik 
değerleri ile doğal güzelliklerini 
anlatan broşür, kitap ve tanıtım 
materyali dağıtıldı. 
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TRA2 turizminin gelişmesi için kentsel hizmetler, sosyal donatı ve 
beşeri kapasite konusundaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. 

SERKA, misafirlerin gözünden 
dört ilin turizmini araştırdı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından TRA2 bölgesini oluşturan 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerin-
de müşteri memnuniyetini ölçmek 
amacıyla yapılan araştırmada, 
bölgenin kentsel hizmetler, sosyal 
donatı ve beşeri kapasite konusun-
da eksikliklerinin bulunduğu ortaya 
çıktı. Araştırmada, turizmde başarı-
nın yakalanabilmesinin değişimlerin 
iyi okunmasına ve bu değişimlere 
uyum sağlayabilme yeteneğine bağlı 
olduğuna dikkat çekildi. 
SERKA, faaliyet yürüttüğü illerin 
turizmini araştırdı. “Misafirlerin 
Gözünden TRA2 Turizmi” adıyla 
kitap haline getirilen araştırmada, 
ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Dört il 
merkezi ile Doğubayazıt ilçesinde 
yüz yüze görüşme yoluyla gerçek-
leştirilen araştırmada, bölge illerini 
ziyaret eden misafirlerin gözünden 
bölgenin turizmi değerlendirildi. 
Gelen misafirlerin yüzde 72’sinin 
yurt içinden, yüzde 28’inin de yurt 
dışından geldiği tespit edilirken, 
kente geliş amaçlarının iş, tatil ve 
gezi amacıyla olduğu belirlendi. 
Araştırmada, “TRA2 Bölgesi ziya-
retçilerinin önemli bir kısmının iş ve 
tatil amaçlarıyla geldiği görülmekte 
olup özellikle bölge dışında yaşa-
yan bölge kökenli insanların bölge-
ye ziyaretlerinde akraba yanında 
konakladıkları ön kabulü ile birlikte 
aile ve arkadaş ziyaretlerinin küçük 
bir oranı temsil ettiği belirlenmiştir. 
TRA2 Bölgesi açısından önemli bir 
pazar dilimini oluşturabilecek olan 
bölge kökenli misafirlere yönelik 
detaylı bir çalışma yapılması gerek-
liliği göz önünde tutulmakla birlikte 
bölge kökenli vatandaşlara yönelik 
kampanya ve tanıtımların yapılması 
gerektiği söylenebilir” tespiti dikkat 
çekti. 

HİZMET VE ÜRÜN KALİTESİNİN 
ARTTIRILMASI GEREKİYOR

Araştırmada elde edilen sonuçlar 
bölgenin kentsel hizmetler, sosyal 
donatı ve beşeri kapasite konusun-
da eksikliklerinin bulunduğunu orta-
ya çıkardı. Bunu yanı sıra, sonuçlar, 
konaklama hizmetleri ve şehir 
merkezleri açısından ulusal ve/veya 
uluslararası boyutta rekabet üstün-
lüğü sağlanması için hizmet ve ürün 
çeşidi ile kalitesinde yenilikler ve 
iyileştirmelerin yapılmasının gerekli 
olduğunu ortaya koydu. Kentlerin 
tanıtım çalışmaları, turizm tesisleri, 
kent merkezleri, turizm değerleri ile 
beşeri kaynaklar açısından yapılan 
değerlendirmelerde, şu sonuçlara 
dikkat çekildi: “Çalışmanın sonuçla-
rına göre kent merkezlerinde bütün-

cül bir yenileme/kentsel dönüşümün 
sağlanması ve yeme – içme, eğlen-
ce alışveriş imkânı açısından misa-
firleri cezbedecek ve memnun ede-
cek işletmelerin kurulması ve insan 
kaynakları kapasitesinin geliştirilme-
si ile bölge bütününe yönelik turizm 
birliklerinin kurulması ve KARSOD, 
KARTAB gibi oluşumların daha etkin 
çalışmasının temin edilmesi temel 
çalışmalar olarak ortaya çıkmakta-
dır. Tanıtım, müşteri ilişkileri ve yö-
netimi açısından önem arz eden bir 
faaliyettir. Tanıtım sürecinde hedef 
kitleyi etkilemek için mesajların fark-
lı ve sıra dışı yollardan verilmesi, 
TRA2 Bölgesinin görülmesi gerektiği 
hissini uyandıracak şekilde yapılma-

sı gerekmektedir. İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi büyükşehirlerde tanıtım 
kampanyaları düzenlenmesi, PR 
faaliyetlerinin sürdürülmesi, seyahat 
acentesi ve gazetecilere tanıtım 
turlarının düzenlenmesi gibi organi-

zasyonlarla yurtiçi 
tanıtıma ağırlık ve-
rilmesinin yanı sıra, 
özel sektör temsil-
cilerinin de yoğun 
ve etkin iştirak 
edecekleri şekilde 
fuarlara katılım sağlanmalı ve 
söz konusu fuarlarda farklı tanıtım 
etkinlikleri düzenlenmelidir.”

“BÖLGEYE YATIRIM YAPILMALI”

“Bölgede bulunan turizm işletme-
lerinde yoğun bir personel sirkü-
lasyonu bulunmakta olup istihdam 
koşullarının iyileştirilmesi ve nitelikli 
personelin uzun süre çalışmasını 

temin edecek düzenlemelerin yapıl-
ması gerekmektedir. Bu anlamda, 
Toplum Yararına Çalışma Programı 
uygulamalarının diğer alanlarda 
olduğu gibi turizm sektöründe de 
personel sıkıntısı oluşturduğu dik-

kate alınarak 
söz konusu 
programın 
içeriği ve uy-
gulamasının 
değiştirilmesi 
gerekmektedir. 
Ayrıca, kamu 

eliyle işleti- len konaklama 
tesislerinin özel sektör işletmelerinin 
rekabet ettiği kurumlar olmaktan 
çıkarılması gerekmektedir. Öncelikli 
olarak yurt içi turistin ve özellikle 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars kökenli 
olup yurdun çeşitli büyükşehirlerine 
göç etmiş insanların bölgeyi ziyaret 
etmelerinin ve yatırım yapmalarının 
sağlanmasına yönelik tanıtım, halk-
la ilişkiler kampanyaları ile gereken 
teşvik ve bilgilendirmelerin yapılma-
sı gerekmektedir.”

“KAPSAMLI TANITIM YAPILMASI 
GEREKİYOR”

Araştırmada, tanıtım çalışmaları 
kapsamında şu çalışmaların ya-
pılması gerektiğine işaret edildi: 
“Bölgenin tanıtım stratejisi hazır-
lanarak bütüncül ve kapsamlı bir 
tanıtım yapılması gerekmektedir. 
Komşu ülkelerde (Urumiye, Tebriz, 
Tiflis, Tahran, Bakü gibi şehirlerde) 
tanıtım faaliyetleri düzenlenmelidir. 
Bölgenin birlikte tanıtımına yönelik 
tanıtım filmi hazırlanması gerek-
mektedir. Ardahan ilinin Avrupa 
Konseyi Kaleli Kentler Birliği’ne dâ-
hil edilmesi halkla ilişkiler ve tanıtım 
için uygun bir çalışma olacaktır. 
İller ve illerin sahip olduğu değerler 
hakkında var olan hikâye/masal 
unsurlarının bilinirliğinin arttırılması 
yoluyla ilgi çekici ve “gizemli” unsur-
lar oluşturulmalıdır. 
Bölgenin sahip olduğu inanç turizmi 
değerlerinin (Hz. Ebu’l Hasan Hara-
kani Türbesi, Ahmed-i Hani Türbesi 
vs.) çevre düzenlemeleri yapılarak 
misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik 
altyapı çalışmaları tamamlanarak 
tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri 
yürütülmelidir. Bölgenin çok kültürlü-
lüğüne (Malakan Kültürüne yönelik 
çalışmalar yapılmalı) vurgu yapıl-
malı, Dengbejlik/ Âşıklık kültürü gibi 
hususlar ön plana çıkarılmalıdır. 
Sarıkamış Şehitlikleri Milli Parkının 
gerçekleştirilmesi ve daha kapsamlı 
anma törenlerinin organize edilmesi 
gerekmektedir. Uçak seferlerinin 
sayısının artırılması ve saatlerinde 
düzenlemeye gidilmesi gerekmek-
tedir. Yurt içi ve yurtdışından etkin 
seyahat acentaları ile gazetecilere 
yönelik tanıtım turları daha yoğun 
ve sistematik şekilde gerçekleştiril-
melidir.” 

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI

GÖZÜNDEN  
TRA2 TURİZMİ

MİSAFİRLERİN
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Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
(SERKA) organizasyonuyla Ağrı, 
Ardahan, Iğdır ve Kars’a gelen 
aralarında akademisyenlerin de 
bulunduğu 11 ressam dört ildeki 
tarihi, kültürel ve sosyal dokuyu 
tuvale çizdi. 
Bugüne kadar çoğunlukla fotoğraf 
ve videoları çekilen Ani Antik Kenti, 
İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı ve 
Kars Kalesi gibi tarihi ve kültürel 
değerler, bu kez ressamların fır-
çalarından tuvale yansıdı. Ağrı, 
Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet 
yürüten SERKA’nın organize ettiği 
“Tuvale Düşen İlk Işık” isimli etkinlik 
kapsamında aralarında akademis-
yenlerin de bulunduğu İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Van’dan gelen 11 
ressam dört ildeki tarihi, kültürel ve 
sosyal dokuyu karakalem, yağlıbo-
ya ve suluboya ile tuvale çizdi. 
Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Rasim Nazirov, Öğretim Görevli-
si Uğur Özen, Atılım Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bün-
yamin Balamir, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ali Düzgün ile Ruhsar 
Karaoğlu Uçar, Emin Güler, Cela-
lettin Tandoğdu, Yusuf Toprak, Zeki 
Serbest, Hasan Rastgeldi ve Tey-
mur Ağalıoğlu’nda oluşan 11 kişilik 
ressam grubu etkinlik kapsamında 
bölge illerini gezdi. Kars’taki tarihi 

mekânları gezen ressamlara Kars 
Kalesi ziyaretinde SERKA Genel 
Sekreteri Hüsnü Kapu da eşlik 
ettik. Kalenin ve bölgedeki kültürel 
değerlerin resmini çizen ressamlar 
Kapu’ya da sulu boya resim çizdir-
di. Program kapsamında Ağrı’nın 
Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa 
Sarayı’nı ziyaret eden ressamlar, 
sarayı tuvale yansıttı. Grup daha 
sonra Iğdır’a geçti. Gezinin üçüncü 
gününde Kars kent merkezine 42 
km. mesafedeki Ani Antik Kenti’ne 
giden grup, tarihi kalıntıları gezerek 
Fethiye Cami olarak bilinen Büyük 
Katedral’in resmini yaptı.  

LİSE ÖĞRENCİLERİYLE 
TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTILAR

Ressamlar Ani’deki programın ar-
dından Ardahan’daki Şeytan Kalesi 
ile Çıldır Gölü’nü, Kars’ın Kağızman 
ilçesindeki Camuşlu Kaya Yazıtları 
ile kent merkezdeki tarihi mekânları 
gezdi. 
Bölge illerinde gördükleri tarihi, 
kültürel ve sosyal dokuyu hazırla-
nan resim atölyesinde tuvale çizen 
ressamlar, resim bölümü öğrenci-
leriyle de bir araya geldi. Gülahmet 
Aytemiz Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi’nde okuyan resim bölümü 
öğrencilerine verdikleri  “Türk Re-
sim Tarihi” konulu seminerde konu-
şan ressamlar, öğrencilerle tecrü-

Usta ressamlar Serhat illerini tuvale çizdi 

Ani Antik Kenti, İshak Paşa Sarayı, Şeytan Kalesi ile Ağrı Dağı 
gibi bölgenin bir çok önemli tarihi ve kültürel değerlerinin resim-
leri ilk kez SERKA’nın davetiyle bölge illerine gelen 11 ressam 
tarafından tuvale çizildi 

belerini paylaştı ve resim sanatının 
inceliklerini anlattı. Öğrenciler, 
Ardahan’daki gezi programında da 
ressamlara eşlik etti. Gezi progra-
mının ardından ressamlar, atölyeye 
çevrilen salonda resimlerini çizdi. 
Ressam Ruhsar Karaoğlu Uçar, 
bu tür etkinliklerin bölgeyi kültür 
merkezi haline getireceğini söyledi. 
Ressamların bölge illerini ilk kez 
ziyaret ettiğini belirten Uçar, “Res-
samların çizdiği resimler bu dört il 
için önemli bir koleksiyon olacak” 
dedi. Uçar, “SERKA, bölgeyi tanıt-
mak amacıyla daha önce fotoğraf 
sanatçılarını getirmişti. Bu kez 
ressamları ağırladı. Bu tür etkin-
likler bölgeyi kültür merkezi haline 

getirmek için önemli çalışmalardır. 
Birçok ressam arkadaşımız bölgeyi 
ilk kez görüyor. Böyle bir etkinliğin 
heyecanını yaşıyorlar. Ressamların 
çizdiği resimler bu dört il için önemli 
bir koleksiyon olacak. 
Çünkü bu iller geçmişten gelen 
büyük bir kültüre sahipler. Tuvallere 
en çok gezi mekânlarındaki yerler 
yansıdı. Gezdiğimiz mekânların 
ve bu illerdeki yaşamın resimlerini 
çizdik” diye konuştu. 
“Tuvale Düşen İlk Işık” etkinliği 
kapsamında ressamların çizdiği 15 
resim ile daha önceki çizimlerinden 
oluşan yaklaşık 30 resim düzenle-
nen sergiyle sanatseverlerle buluş-
tu. 


