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Elvan: “Birlikte 
elimizi taşın altına 
koyacağız”

“Fırsat eşitliği 
oluşturmak 
durumundayız”

SERKA 
desteğiyle 
Ağrı’ya park

Kalkınma Bakanlığı ile Muş 
Alparslan Üniversitesi’nin düzen-
lediği, SERKA, DAKA, KUDAKA 
ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı’nın desteklediği “ÜNİ-
DAP Uluslararası Bölgesel Kal-
kınma Konferansı” Muş’ta yapıldı. 
Sempozyumda konuşan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz, kalkınma kavramının eko-
nomiyi kapsayan ama ekonominin 
çok ötesine giden boyutları olan bir 
kavram olduğunu belirterek, “Fırsat 
eşitliği oluşturmak durumundayız” 
dedi. 

Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
(SERKA) desteğiyle Ağrı Orman 
İşletme Müdürlüğü ve İl Özel 
İdaresi’nin ortaklaşa 200 dönüm 
arazi üzerine yaptırdığı Ağrı 15 
Temmuz Vatan Şehitleri Parkı 
düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. sayfa 9 sayfa 4
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Mer-
kezleri Programı ve Yatırım Destek Ham-
lesi ile cazibe merkezi kapsamına giren 
illeri ayağa kaldıracaklarını söyledi. Bakan 
Elvan, “Bu konuda en ufak bir tereddüdü-
müz söz konusu değil, kararlıyız. Birlikte 
elimizi taşın altına koyacağız” dedi. sayfa 3

SERKA, Japon 
ekoturizmcileri 
ağırladı

Serhat Kalkınma Ajansı (SER-
KA), Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır 
illerindeki eko turizm potansiyelini 
belirlemek ve yeni stratejiler geliştir-
mek amacıyla Japonya’dan 2’si Eko 
Turizm Topluluğu (JES) üyesi ve 
2’si seyahat yazarı olmak üzere 4 
kişiyi bölge illerinde ağırladı. sayfa 8 

ANİ, UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’nde

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da bu yıl yapılan UNESCO Dünya Miras 
Komitesi oturumunda, Kars’taki Ani Antik Kenti “Dünya Kültür Mirası Listesi”ne 
kaydedildi. Böylece Türkiye’nin listedeki varlık sayısı 16’ya yükseldi. sayfa 12
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KISA FİLM 
YARIŞMASI5.

SERKA

TEMA
Serhat Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri) Üretilen  

Tarımsal ve Hayvansal Ürünler

ÖDÜLLER
Kısa Film Yarışması:      

Birincilik Ödülü : 7.000 TL
İkincilik Ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Seçici Kurul tarafından gerekli görülürse,  
Özendirme Ödülü : 1.000 TL

Eserlerin Son Teslim Tarihi 

02 ARALIK 2016
Ön Eleme 
05 ARALIK 2016

Seçici Kurul Üyelerinin Açıklanması 

06 ARALIK 2016
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması    

07 ARALIK 2016

Başvurular 
Başladı
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen 
“Tarımsal ve Hayansal Ürünler” 
temalı Kısa Film Yarışması başladı. 
Yarışmacılar, kurmaca ve belgesel 
eserleriyle 2 Aralık 2016 tarihine 
kadar başvuruda bulunabilirler.  Ağrı, 
Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet 
yürüten Serhat Kalkınma Ajansı 
tarafından düzenlenen “Tarımsal ve 
Hayvansal Ürünler” temalı 5.Kısa Film 
Yarışması başvuruları başladı. 

Kadın fotoğrafçıların gözünden Serhat illeri: 

“Büyüleyici bir 
coğrafya”

2014 yılında Türkiye’nin 10 usta fotoğrafçısını konuk eden 
SERKA, bu kez kadın fotoğrafçıları ağırladı.   sayfa 11  sayfa 4

Lütfi Elvan
Kalkınma Bakanı
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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.

Ağrı il sınırları içeresinde 
bulunan ve ‘masmavi’ sıfatının 
en çok yakıştığı göllerden biridir 
Balık Gölü. Kadife Ördek ve 
benekli alabalıkları görebileceği-
niz ender yüksek göllerden biri. 
Özellikle yaz aylarında dağcılık, 
trekking ve doğaseverler için 
sıra dışı bir mekan. Balık Gölü 
Taşlıçay ilçesine 26 km, Doğu-
bayazıt ilçesine 60 km. mesafe-
de olup iki ilçe sınırları içerisinde 
bulunuyor. Denizden yüksekliği 
2241 metre olup Türkiye’nin en 

Iğdır’ın yaklaşık 11 km kuze-
yinde Çakırtaş köyünün batısın-
da, bugün tamamen yok olan 
bir mezarlığın içerisinde yer alır. 
Türbenin giriş kapısı üzerinde 
dikdörtgen bir çerçeve içerisinde, 
zincirek motifi ile ayrılmış iki sa-
tırlık bozuk bir sülüs ile Arapça 

yüksek rakımlı göllerinden biridir. 
Çevresindeki dağlardan gelen 
küçük dereler, kıyısındaki pınar-
lar ve yeraltı sularıyla beslenen 
en derin yeri 37 m. olan bir lav 
seti gölüdür. Göl içme suyu ve 
kullanma suyu koruma sahası 
statüsünde olup yakınındaki 
yerleşim birimleri için içme suyu 
sağlamaktadır. Çevresindeki 
dağlardan gelen küçük dereler, kı-
yısındaki pınarlar ve yer altı suyu 
ile beslendiğinden akış durumu 
ve sürekliliği ile ilgili veriler tespit 

yazılmış kitabeden kümbetin 890 
H./ 1485 M. yılında Kul Yusuf adlı 
bir zat için yaptırıldığı anlaşılmak-
tadır. Kümbeti inşa eden mimar 
bilinmemektedir.
1400-1508 yılları arasında Doğu 
Anadolu ve İran Azerbaycan’ın-
da önemli bir siyasal güç olan 

edilememiştir. Yakın çevresinde 
tarım alanları ve otlaklar bulunur. 
Türkiye’nin önemli kuş alanların-
dan biridir. Gölün üzerindeki 0.15 
hektar alana sahip bir adada 
kuluçkaya yatan Kadife Ördek 
popülasyonu ile önemli kuş alanı 
statüsü kazanmıştır. Bölgedeki 
asıl ünü yetiştirdiği kırmızı be-
nekli alabalıktan kaynaklanır. Göl 
çevresinde kartal, şahin, keklik, 
yabani tavşan, tilki, kurt, yaban 
ördeği, martı, bıldırcın ve çulluk 
gibi hayvanlar yaşamaktadır. 

Akkoyunlu soy kütüğünde, Yusuf 
veya Kul Yusuf adlı birisine 
rastlanılmıyor. Birinci derecede 
önemli bir şehzade veya sultan 
akrabalarından biri olmadığı an-
cak bölgede tanımmış ve hatırı 
sayılır bir zat olduğu türbenin 
yapısından anlaşılmaktadır.

“Masmavi” en çok 
Balık Gölü’ne yakışıyor

Kul Yusuf Kümbeti
 

 

 

 

 

Serhat Kalkınma Ajansı’nın
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Doç. Dr. Hüsnü Kapu 
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Genel Yayın Yönetmeni
Mukadder Yardımcıel
Basın ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu

Grafik Tasarım
Tuncay Köksal
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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

Serhat Bölgesi, her mevsimde birbirinden farklı güzellikleriyle turistlere ev sahipliği ya-
pan masalsı bir coğrafya. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars doğa, tarih, kültür, trekking, dağcı-
lık ve sosyal yaşamıyla binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı. Bu mekanlardan 
biri de Ağrı’da bulunan 2241 rakımlı Balık Gölü ile Iğdır’daki Kul Yusuf Kümbeti.  
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ca-
zibe Merkezleri Programı ve Yatırım 
Destek Hamlesi ile cazibe merkezi 
kapsamına giren illeri ayağa kaldıra-
caklarını söyledi. Bakan Elvan, “Bu 
konuda en ufak bir tereddüdümüz söz 
konusu değil, kararlıyız. Birlikte elimizi 
taşın altına koyacağız” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım tarafından 
açıklanan ve 23 ili kapsayan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe 
Merkezleri Programı ve Yatırım Des-
tek Hamlesi programı için toplantılar 
yapılmaya başlandı. Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan koordinasyonunda Doğu 
ve Güneydoğu İlleri Cazibe Merkezle-
ri Koordinasyon Toplantısında iller için 
ayrı oturumlar gerçekleştirildi. Ağrı, 
Ardahan, Iğdır ve Kars illeri oturu-
muna Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars 
Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi 
İbrahim Özefe, Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman ve Ağrı Valisi Musa 
Işın ile Serhat Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Hüsnü Kapu katıldı. 
Kalkınma Bakanı Elvan, toplantıda 
yaptığı konuşmada, bölgelerin süratle 
kalkınması için gelişmişlik farkının 

ortadan kaldırılmasını amaçladık-
larını, bu konuda istenilen seviyeye 
gelmek için gereken adımların atıldı-
ğını söyledi. Bakan Elvan, “Biz şuna 
inanıyoruz, bu program ile bu bölgeleri 
ayağa kaldıracağız. Bu konuda en 
ufak bir tereddüdümüz söz konusu 
değil, kararlıyız. Birlikte elimizi taşın 
altına koyacağız” dedi. Toplantıların 
ardından belirlenen bölgelerde hangi 
alana yoğunlaşılması gerektiğine karar 
verileceğini belirten Bakan Elvan, “Her 
bir bölgenin, belirli bir alanda uzman-
laşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 
Bu bölgelerin rekabet gücünü yüksel-
tecek, yatırımı, istihdamı artıracak, 
özellikle sanayi ve hizmetler sektörün-
de mevcutları güçlendirecek bir ortamı 
oluşturacağız ve bunun da takibini 

yapacağız. Bunu da valilerimiz, bele-
diye başkanlarımız hep birlikte ya-
pacağız. Bölgelerimizin ve ülkemizin 
gelişmesine ciddi katkı sağlayacağız” 
diye konuştu. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele-
rinin büyük potansiyel taşıdığına işaret 
eden Elvan, “Türkiye zor bir süreçten 
geçiyor. Böyle bir süreçte bu adımı at-
mamız önemli. Uygulamaya koyduğu-
muz bu cazibe merkezleri programı ile 
bölgenin kalkınmasını sağlayacağız. 
Bu konuda en ufak bir kaygınız olma-
sın ancak bu sahiplenmeyi hep birlikte 
yapacağız” dedi. Toplantılar diğer 
illerin oturumlarıyla devam etti. Cazibe 
Merkezleri ile, belirlenen bölgelerin sü-
ratle kalkınması ve gelişmişlik farkının 
ortadan kaldırılması amaçlanıyor. 

Kalkınma Bakanı Elvan: “Birlikte 
elimizi taşın altına koyacağız”

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ın da aralarında bulunduğu 23 ili kapsayan cazibe merkezleri 
hamlesi için çalışmalara başlandı

Coğrafi işareti alınan Kars Kaşa-
rı bundan sonra logoyla satılacak. 
Yarışma sonucu belirlenen logo, 
düzenlenen eğitimle Karslı kaşar 
üreticilerine tanıtıldı. Boğatepe Çevre 
ve Yaşam Derneği tarafından Serhat 
Kalkınma Ajansına sunulan ve destek 
almaya hak kazanan “Coğrafi İşaretli 
Kars Kaşarı Üreticilerinin Problemle-
rinin Belirlenmesi, Çözümler, Eğitimi 
ve Örgütlenmesi” projesi kapsamında 
Uzman Eğitici Derya Nizam tarafın-

dan bölge illerindeki 
peynir üreticileri ve 
bazı kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil 
toplum örgütü temsil-
cilerine eğitim verildi. 
Derya Nizam, logonun 
sadece coğrafi işaret tescil 
belgesinde yer alan üretim teknik-
lerini kullanan üreticiler tarafından 
kullanılabileceğini söyledi. Coğrafi 
işaret ve logo kullanmanın avantajla-

rını anlatan Nizam, daha sonra 
üreticilerin sorularını cevapladı. 
Coğrafi İşaret Denetim Komis-
yonu Üyesi ve SERKA temsil-
cisi Mehmet Su da Kars Kaşar 

Peynirinin coğrafi işaretinin 
korunabilmesi amacıyla üreticile-

rin örgütlenmesi gerektiğini vurgu-
layıp “Coğrafi İşarette örgütlenmenin 
sağlanması ile önce kalite korunacak 
daha sonra üretici ve tüketici bilinçle-
necek. 

Kars Kaşarı’nın logosu belirlendi 
Karslı kaşarı üreticilerine, Coğrafi işareti alınan ve logosu belirlenen Kars Kaşarı için eği-
tim verildi. Bundan böyle logosu olmayan kaşarlar Kars Kaşarı olarak satılamayacak. 

SERKA, 
2 bin 873 
kişiye 
girişimcilik 
sertifikası 
kazandırdı

Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) ile Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars 
illerinde düzenlenen eğitim-
lerle 2 bin 873 kişi girişimcilik 
sertifikası sahibi oldu. KOS-
GEB’in destek miktarı 30 bin 
TL’den 50 bin TL’ye çıkarıldı. 

SERKA, KOSGEB işbirliğiyle 
2011 yılından bugüne kadar 
faaliyet yürüttüğü dört ilde 
toplam 81 Girişimcilik Eği-
timi düzenledi. Girişimcilik 
kültürünü yaygınlaştırmak 
ve girişimcilerin kuracakları 
işletmelerin başarı düzeylerini 
arttırmak amacıyla dört ilde 
düzenlenen 107 kursa 6 bin 
746 kişi başvurdu. Kurslara 
katılan 3 bin 119 kişiden 2 
bin 873 kişi kursu başarıyla 
tamamlayarak KOSGEB’den 
girişimcilik sertifikası almaya 
hak kazandı. KOSGEB kursu 
70 saatten 32 saate düşürü-
lürken destek miktarları da 
arttırıldı. 30 bin TL olan hibe 
desteği 50 bin TL’ye çıka-
rılırken, geri ödemeli sabit 
yatırım desteği olan 70 bin 
TL de 100 bin TL’ye çıkarıl-
dı. 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 Uygula-
malı Girişimcilik Eğitimi’ne 
başvuruda bulunmak isteyen 
girişimci adayları, detaylı bilgi 
almak ve başvuruda bulun-
mak için Serhat Kalkınma 
Ajansı’nın Kars merkezdeki 
binası ile Ağrı, Ardahan ve 
Iğdır illerinde bulunan Yatırım 
Destek Ofislerine başvuruda 
bulunabilirler. 

Serhat Kalkınma Ajansı’nca 
(SERKA) yürütülen ve Avrupa 
Birliği tarafından desteklenen 
“TRA2 Bölgesinde Süt Ürünleri 
Kümelenmesini Canlandırma ve 
Peynir Altı Suyu İşleme Tesisinin 
Kurulması Projesi”nin hayata 
geçirilmesi için paydaşlar bir 
araya gelerek görüş alışverişinde 
bulundu. 
SERKA’nın merkez binasında 
gerçekleştirilen toplantıya, AB 
Rekabetçilik ve Yenilik Sektör 

Operasyonel Programı otoritesi olan 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
AB Delegasyonu temsilcileri, proje 
başvuru sahibi olan İl Özel İdare-
si, yerel paydaşlar Kars Ticaret ve 
Sanayi Odası, Kars Süt Üreticileri 

Birliği, Kars Kaşar Peyniri Üreticileri 
Birliği temsilcileri ile SERKA uz-
manları katıldı. Toplantıda projenin 
hayata geçirilmesi için yerel ve ulu-
sal paydaşların yapmaları gereken 
çalışmalar ele alındı. Kars’ta hayata 
geçirilecek olan projeyle, bölge 
illerinde süt ürünleri sektöründe faa-
liyet gösteren paydaşların kurumsal 
kapasitelerinin ve rekabet edebilme 
kabiliyetlerinin arttırılması ve süt 
ürünleri kümelenmesinin sağlanma-
sı hedefleniyor.  

Peynir altı suyu projesi hayata geçiriliyor

Lütfi Elvan
Kalkınma Bakanı

Ahmet Arslan 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı
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T.C.  SERHAT KALKINMA AJANSI

KISA FİLM 
YARIŞMASI5.

SERKA

TEMA
Serhat Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri) Üretilen  

Tarımsal ve Hayvansal Ürünler

ÖDÜLLER
Kısa Film Yarışması:      

Birincilik Ödülü : 7.000 TL
İkincilik Ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Seçici Kurul tarafından gerekli görülürse,  
Özendirme Ödülü : 1.000 TL

Eserlerin Son Teslim Tarihi 

02 ARALIK 2016
Ön Eleme 
05 ARALIK 2016

Seçici Kurul Üyelerinin Açıklanması 

06 ARALIK 2016
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması    

07 ARALIK 2016

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen 
“Tarımsal ve Hayvansal Ürünler” 
temalı Kısa Film Yarışması başladı. 
Yarışmacılar, kurmaca ve belgesel 
eserleriyle 2 Aralık 2016 tarihine 
kadar başvuruda bulunabilirler.  Ağrı, 
Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faa-
liyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı 
tarafından düzenlenen “tarımsal ve 
hayvansal ürünler” temalı 5.Kısa Film 
Yarışması başvuruları başladı. “Ta-
rımsal ve hayvansal ürünlerin insan 
hayatındaki önemi ve bölge illerindeki 
ekonomik değerini” ortaya koymak 
amacıyla düzenlenen yarışmada, 

filmlerin Ajansın faaliyet yürüttüğü 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerin-
den birinde çekilmiş olması şartı 
aranıyor. Profesyonel ve amatör 
yönetmenlerin başvuruda bulunabile-
ceği yarışmaya 2014 ve sonrasında 
çekilen filmler katılabiliyor. Yarış-
mada, birinciye 7 bin, ikinciye 5 bin, 
üçüncüye 3 bin ve mansiyona 1.000 
TL olmak üzere toplam 16 bin TL 
ödül verilecek. Yarışmacılar iki filmle 
başvuruda bulunabilecek.  Katılım-
cılar, 2 Aralık 2016 tarihinde sona 
erecek yarışmanın detaylarını http://
www.serka.gov.tr/kisafilm/kisafilm.
html adresinden öğrenilebilirler. 

SERKA 5. Kısa Film Yarışması 
başvuruları başladı 

 

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SER-
KA) desteğiyle Ağrı Orman İşletme 
Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’nin ortak-
laşa 200 dönüm arazi üzerine yaptır-
dığı Ağrı 15 Temmuz Vatan Şehitleri 
Parkı düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. 
Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü’nün 
SERKA’ya sunduğu 8,5 milyon bütçeli 
Ağrı Kent Ormanı projesi Ajans tarafın-
dan destek almaya hak kazanmıştı. 6 
milyonu SERKA, 2,5 milyonu da İl Özel 
İdaresi tarafından karşılanan proje 200 
dönüm arazi üzerine kuruldu. Adı, Ağrı 
15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı ola-
rak değiştirilen park, Ağrı Valisi Musa 
Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim 
Gökçe, Antalya Milletvekili İbrahim 
Aydın, SERKA Genel Sekreteri Hüsnü 
Kapu, Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü ile daire amirleri, STK temsil-
cileri ve vatandaşların katıldığı tören-
le hizmete açıldı. Projeyle ilgili bilgi 
veren Vali Musa Işın, “Bu üzerinde 
bulunduğumuz alanı kent park olarak 
tarif ediyoruz, ama 15 Temmuz ihanet 
kalkışmasından sonra buranın ismi-
ni 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı 
olarak değiştirdik. Geçen sene buranın 
yapımına başlandı. 200 dönüm arazi 

SERKA’nın desteğiyle Ağrı’da 
yapılan park törenle hizmete açıldı

üzerine kurulu bir parktır” dedi. 
Parkın Ağrı için önemli bir mekan ol-
duğunu belirten Vali Işın, şöyle devam 
etti: “Parkta 100 tane kamelya var, 
13 tane çocuk oyun alanı var, 4 bin 
civarında ağaç, kafe, restoran, sosyal 
donatıları var. Dolayısıyla halkımızın 
nefes borusu olacak burası. Gençleri-
mizin, çocuklarımızın, insanlarımızın 
vakit geçirebileceği bir mekan olacak. 
Ayrıca yan tarafta 100 dönümlük bir 
alan var, niyetimiz orayı da değerlen-
dirip buraya katmaktır. Buranın finans-
manın 6 milyonunu Serhat Kalkınma 
Ajansı karşıladı, 2,5 milyonunu İl Özel 
İdare’den karşıladık. Ayrıca hemen 
parkın altından geçen Taşlıçay De-
resi’nde de şu an ıslah çalışmaları 
devam ediyor. 3 milyona yakın yatırım 
da orada devam ediyor. Hem dere 
ıslahı yapılıyor, hem taştan istinat 
duvarları, beton duvarlar yapılıyor ve 
Fırat Mahallesine iki tane kemer köprü 
ile park bağlanacak. Bu kemer köprü-
lerle birlikte ayrıca bir estetik kazana-
cak.  Dolayısıyla külli bir alan ortaya 
çıkacak ve insanlarımız buradan en 
güzel şekilde istifade edecek” dedi. 
Konuşmaların ardından park törenle 
hizmete açıldı. 

Kars kent merkezindeki Büyük 
Kale Otel’de düzenlenen çalışta-
ya, Kalkınma Bakanlığı, OECD, 
DAP ve SERKA uzmanlarının 
yanı sıra TÜİK Bölge Müdürlü-
ğü, Kafkas ve Iğdır Üniversitesi 
temsilcileri, illerin Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Müdürleri, KOSGEB 
temsilcileri ile Ticaret ve Sanayi 
Odalarının Genel Sekreterleri ve 
özel sektör temsilcileri katıldı. Ça-
lıştayın ilk oturumunda Kalkınma 
Bakanlığı uzmanları Erdem Kazaz 
ile Nuri Barış Tartıcı projenin 
tanıtımını yaptı. Uzmanlar, Avrupa 
Birliği ile Türkiye tarafından des-
teklenen projenin 22 ay süreceği 
belirtti. Türkiye’de Bölgesel Re-
kabet Edebilirliğin Geliştirilmesi 
Projesi’yle bölgesel ve sektörel re-
kabet politikalarının iyileştirilmesi 
ve Kalkınma Ajansları, Kalkınma 
Bakanlığı ile Türkiye’deki diğer ku-
rumlar arasındaki koordinasyonun 
geliştirilmesinin hedeflendiği ifade 
edildi. Projenin bölgelerin rekabet 

ve kimya” sektörlerinin mekân-
sal gelişimiyle ilgili sunum yaptı 
ve katılımcıların görüşlerini aldı. 
OECD politika analistleri Patrik 
Prozinsky ve Ali Fuad Turgut ise 
TRA2 Bölgesi için yapılan analiz 
çalışmalarını değerlendirdi. Kayıtlı 
istihdam verileri kullanılarak yapı-
lan analizlerde, TRA2 Bölgesi’nde-

edebilirliğinin ölçülmesi, karşılaştı-
rılması ve takip edilmesi, öne çıkan 
sektörlerin belirlenmesi, merkezi 
kurumlar ile kalkınma ajansları 
arasındaki koordinasyonun geliş-
tirilmesi gibi bileşenlerden oluştu-
ğuna vurgu yapıldı. OECD politika 
analisti Umur Gökçe de, Türkiye 
için ulusal ölçekte seçilen “makine 

ki gıda ürünlerinin imalatı, yiyecek 
ve içecek hizmetleri, bina inşaatı, 
çevre düzenlemesi faaliyetleri ile 
Iğdır ilinin kara taşımacılığı sektör-
leri ele alındı. Çalıştayda görüşü-
len konuların ve yapılan analizlerin, 
OECD uzmanları tarafından rapor 
haline getirilerek kamuoyu ile pay-
laşılacağı ifade edildi.  

Serhat illerinin öncelikli sektörleri masaya yatırıldı
Kalkınma Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen Türkiye’de Bölgesel Rekabet Ede-
bilirliğin Geliştirilmesi Projesi’nin TRA2 Çalıştayı, Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle Kars’ta gerçekleştirildi. 
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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Ardahan Valisi Ahmet Deniz, Türkiye’de kum, deniz ve 
güneş olarak başlayan turizmin son yıllarda kültür, doğa ve eko turizmine kaymaya başladığını ve Serhat illerinin de bu açıdan 
önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. 

“Kültür ve doğa turizmi 
giderek önem kazanıyor”

Serhat Kalkınma Ajansı’nın, faa-
liyet gösterdiği iller olan Ağrı, Arda-
han, Iğdır ve Kars illerinin turizm po-
tansiyelini değerlendirmek ve yeni 
yol haritası belirlemek amacıyla 
Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi’nde 
düzenlediği “TRA2 Bölgesi Turizm 
Çalıştayı”na SERKA eski Yönetim 
Kurulu Bakanı ve eski Ardahan 
Valisi Ahmet Deniz, eski Kars Valisi 
Günay Özdemir, SERKA Genel 
Sekreteri Hüsnü Kapu, Sarıkamış 
Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman 
ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerin-
den akademisyenler, turizmle ilgili 
sivil toplum kuruluşları ile otelciler 
katıldı. 
Toplantının açılışında konuşan 
SERKA eski Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve eski Ardahan Valisi Ahmet 
Deniz, Türkiye’nin 1980’li yıllardan 
sonra turizmde müthiş bir başarı 
hikayesi yazdığını söyledi. Türki-
ye’nin dünyada hem turist sayısı 
hem de turizm gelirleri açısından 
6.sırada olduğunu anımsatan Vali 
Deniz, “Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars 
illeri, ülkemizin bu tecrübesinden 
ne kadar faydalanabilir? Önemli 
olan budur” dedi. Dört ilin önemli bir 
turizm potansiyeline sahip olduğunu 
ifade eden Deniz, “Türkiye’de kum, 
deniz güneş olarak başlayan turizm 
son dönemlerde kültür, doğa ve 
eko turizmine kaymaya başladı. Bu 
açıdan bölgemiz müthiş bir potansi-
yele sahip. Kaliteli konaklama tesisi 
yapmamız ve kaliteli hizmet verme-
miz gerekiyor. Bu konuda eksiğimiz 
var. Bunu bir an önce iyileştirmek 
zorundayız” diye konuştu. 
Eski Kars Valisi Günay Özdemir de 

Kars’ın hem bölge hem de Avru-
pa için çok önemli bir yere sahip 
olduğuna dikkati çekerek, Pekinden 
Londra’ya kadar uzanan ipek yolu-
nun Kars güzergahından geçtiğini 
ifade etti. Vali Özdemir, Kars’ın 
ekonomik ve kültürel anlamda çok 
önemli misyon üstlendiğini belirte-

rek, şunları kaydetti: “Bölgemiz tarih 
ve kültür açısından çok zengindir. 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile İstan-
bul-Kars hızlı treniyle birlikte Kars’ın 
önemi gündeme gelecek. İpekyolu 
tekrar canlanacaktır. Bu da bölge 
kentlerine önemli katkı sunacaktır. 
Bölgemiz önümüzdeki 10 yıl içinde 

çok önemli bir bölge olacaktır.” 

KAPU: “TURİZME YÖNELİK DES-
TEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

SERKA Genel Sekreteri Hüsnü 
Kapu ise  bölge illeri açısından iki 
temel gelişme ekseni belirlendiğini 
ve bunların tarım ve hayvancılık 
ile turizm olduğunu söyledi. Kapu, 
“Turizm sektörüne çok ciddi destek-
lerimiz oldu. Bu proje döneminde de 
desteklerimiz devam edecek. Yerel 
aktörler olarak birtakım çalışma-
lar, araştırmalar yapıyoruz. Güçlü 
yönlerimizi ortaya çıkarmaya çalışı-
yoruz. Bunları kendi bakış açımızla 
belirliyoruz. Bir de dışarının bakış 
açısına da ihtiyacımız vardır. Sizle-
rin yapacağı tespitler bizim için çok 
önemlidir. Bu çalıştaydan olumlu bir 
sinerji elde etmek istiyoruz. Turizm 
konusunda gelecek perspektifi oluş-
turmayı hedefliyoruz” diye konuştu.  
Turizm Yazarları ve Gazetecileri 
Derneği Başkanı Kerem Köfteoğ-
lu da, turizmin dünyada endüstri 
haline geldiğini ve hayata geçirile-
cek projelere yerel halkın katılması 
gerektiğini söyledi. Türkiye Otelci-
ler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Timur Bayındır ise, turizmde hızlı 
bir devreye girildiğini ancak kaliteye 
önem verilmediğini söyledi. Bayın-
dır, “Antalya’nın düştüğü hataya 
Doğu illeri düşmemeli. Yatak sayısı-
nı arttırarak masrafları da artırıyor-
sunuz. Kaliteye önem vermemiz ve 
nitelikli eleman yetiştirmemiz gere-
kiyor” dedi. İki gün süren çalıştayın 
ardından bölge illeri için turizm stra-
tejisi hazırlanmasına karar verildi. 
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Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
(SERKA) desteğiyle Boğatepe Çevre 
ve Yaşam Derneği tarafından yürü-
tülen proje kapsamında 8 ülkeden 
birçok akademisyen ve yerel peynir 
üreticilerinin katıldığı “Türkiye’de ve 
Dünya’da Yerel-Geleneksel Pey-
nirler: Kars Kaşarı Coğrafi İşareti” 
uluslararası sempozyumu düzenlen-
di. Sempozyumda konuşan Gala-
tasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof.Dr.Artun Ünsal, üreticilere “Ürün 
namusunuzdur. Hile yapmayın. Ürü-
nünüzün namusun koruyun” dedi.  
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği 
tarafından yürütülen ve SERKA’nın 
hibe desteğiyle hayata geçirilen 
“Coğrafi İşaretli Kars Kaşarının 
Tanıtımı ve Üreticilerin Örgütlenmesi 
Projesi” kapsamında Kars’ta ulus-
lararası kaşar sempozyumu yapıldı. 
“Türkiye’de ve Dünya’da Yerel-Gele-
neksel Peynirler: Kars Kaşarı Coğrafi 
İşareti” Uluslararası Sempozyumu 
Kars Kaşarının daha geniş kitle-
lere tanıtılması ve peynir üretimi 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
aktörleri bir araya getirmek amacıy-

la düzenlendi. Kafkas Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Necdet Leloğlu 
Konferans Salonu’nda yapılan sem-
pozyuma, Kars Valisi Rahmi Doğan, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Çitil, SERKA Genel Sekreteri Hüsnü 
Kapu, Kafkas Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr.Mitat Şahin, Boğatepe 
Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı 
İlhan Koçulu ile yurtdışından İsviçre, 
Amerika, Belçika, İspanya, İngiltere, 
Gürcistan, Ermenistan ve Makedon-
ya olmak üzere 8 ülkeden akade-
misyen, coğrafi işaretli yerel peynir 
üreticileri, Türkiye’den de başta 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
olmak üzere çok sayıda kurum ve 
kuruluş temsilcisi ve peynir üreticileri 
katıldı. 

KAPU: “AJANS BÖLGENİN EKO-
NOMİK POTANSİYELİNİ HAREKE-
TE GEÇİRDİ”

Sempozyum kapsamında “Bir zana-
at olarak peynirciliğin dünü, bugünü 
ve yarını, peynir ve peynircilikte de-
ğişen yerel ve geleneksel tanımlar, 

peynirciliğin diğer tarım ve hayvancı-
lık pratikleriyle ilişkileri, peynirciliğin 
kültürel aidiyetlerin oluşumunda rolü, 
peynir ve süt tüketimini şekillendi-
ren gelişmeler, geleneksel üretimde 
mera hayvancılığının önemi, coğrafi 
işaretin korunması ve peynircilikteki 
önemi, yerel geleneksel peynirle-
rin ayırt edici özelliklerinin bilimsel 
olarak belirlenmesi ve kayıt altına 
alınması” konuları ele alındı. Sem-
pozyumda konuşan SERKA Genel 
Sekreteri Hüsnü Kapu, Ajansın kuru-
luşundan itibaren bölgede üreticilere 
önemli destekler sağladığını söyledi. 
Ajansın Kars kaşarının coğrafi işaret 
almasına büyük katkı sağladığını be-
lirten Kapu, mali desteklerin bölge-
deki ekonomik potansiyeli harekete 
geçirdiğini vurguladı. Boğatepe Çev-
re ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan 
Koçulu da, “Hedefimiz Kars’ın sahip 
olduğu kaşar, bal, süt ve et gibi yerel 
potansiyellerimiz üzerinden SER-
KA, Kars Valiliği ve diğer kurumlarla 
birlikte UNESCO’da tarihi kentler 
grubu içerisinde hem Ani’yi hem de 
diğer sahip olduğumuz değerlerimizi 

dünya mirasına tanıtmaktır” dedi. 
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mitat Şa-
hin, Kars’ın bütün dünyada yöresel 
ürünlerin öneminin giderek artığını 
söyledi. Kars kaşarının coğrafi işaret 
almasının markalaşma açısından 
çok önemli olduğunu ifade eden 
Şahin, Coğrafi İşaretin mikro kalkın-
manın bir aracı olduğunu belirterek, 
Kars Kaşarının başka yerde üreti-
lemeyeceğini ve bu kaşarı üreten 
üreticilerin de çok önemli avantajlar 
elde edeceğini kaydetti. 

“İNSANLAR GIDALARIN İÇİNDE NE 
OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYOR”

Kars Valisi Rahmi Doğan ise, Kars’ın 
tarım ve hayvancılık şehri olmasına 
rağmen hak ettiği noktada olmadığı-
nı söyledi. Vali Doğan, “Kars, tarım 
ve hayvancılık bölgesi olmasına 
rağmen hak ettiği noktada mı onu 
da tartışmak lazım. Artık insanlar 
sofralarına gelen yiyeceklerin nasıl 
ve nereden geldiğini bilmek istiyor. 
Özellikle organik ve inorganik gıda-

Kars Kaşarı için uluslararası     sempozyum düzenlendi

Prof.Dr.Artun Ünsal: “Ürün sevgidir, onu herkesle paylaşıyorsunuz. Ürününüze hile katmayın.”
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lardan sonra insanlar marketlerden 
sofralarına gelen ürünlerin içerisinde 
nelerin olduğunu bilerek tüketmek 
istiyorlar. Bu anlamda coğrafi işaret-
leme büyük öneme sahip. Coğrafi 
işareti olan yiyeceğin hangi yöreye 
ait olduğunu, içerisinde neler oldu-
ğunu biliyorsunuz ve bu Kars Kaşarı 
için çok önemli bir aşama. Kars Ka-
şarı’nın böyle bir tescil almasını da 

çok önemsiyoruz” diye konuştu. 

PROF. DR. ARTUN ÜNSAL: 
“ÜRÜNÜNÜZÜN NAMUSUNU 
KORUYUN”

Konuşmaların ardından sempoz-
yumda sunumlara geçildi. Galata-
saray Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Öğretim Üyesi Prof Dr. Artun Ünsal 

‘Türkiye’nin Peynirle İmtihanı: Geç-
miş, Günümüz ve Gelecek’ konulu 
sunumu gerçekleştirdi. Kars’ın yöre-
sel ürünü olan kaz etinin çok tuzlan-
dığını söyleyen Ünsan, “Geçmişi iyi 
bilinmeyen bir ürünün geleceği de 
yoktur” dedi. Ünsal “Ürün sevgidir, 
ürününüzü herkesle paylaşıyor-
sunuz. Ürün namusunuzdur. Hile 
katmayın. Ürününüzün namusunu 

koruyun. Bu konuda kooperatifçilik 
ve örgütlenme çok önemlidir” diye 
konuştu. 
Sempozyumda İsviçre’den gelen 
peynir üreticileri Andreas Bögler, 
Ernest Beyeler ve Christian Juan 
da peynir üreticileriyle deneyimlerini 
paylaştılar. Juan, İsviçre’de sadece 
10 peynirin coğrafi işaret alabildiğini 
söyledi. 

Kars Kaşarı için uluslararası     sempozyum düzenlendi

Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
(SERKA) desteğiyle Kafkas 
Üniversitesi ile Boğatepe Çevre 
ve Yaşam Derneği tarafından 
hayata geçirilen proje sonucun-
da Kars Kaşarı coğrafi işaret 
aldı. Prof.Dr.Mitat Şahin, 32 
farklı bileşenden oluşan ve 
Almanların ‘Dağ Kaşarı’ olarak 
nitelendirdiği Kars Kaşarının 
diğer kaşarlardan farklı olduğu-
nu söyledi. 
SERKA, 2013 yılında Kafkas 
Üniversitesi ile Boğatepe Çevre 
ve Yaşam Derneği’nin Kars 
Kaşarının Coğrafi İşaretlenmesi 
amacıyla verdiği projeyi kabul 
etti. Proje sürecini yürüten 
Kafkas Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Mikrobiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mitat Şahin, üç yıl boyunca 
titiz bir çalışma yaptıklarını ve 
projenin başarıyla sonuçlandığı-
nı söyledi.  

“ALMANLAR
‘DAĞ KAŞARI’ DİYOR”

Coğrafi işaret için 2014 yılında 
Türk Patent Enstitüsü’ne baş-
vurduklarını belirten Şahin, “Bir 
yıl boyunca sürekli TÜBİTAK 
Marmara Gıda Enstitüsü’nde 
analiz yaptırdık. Sonuçlar in-
celendikten sonra başvurumuz 
kabul edildi. Resmi Gazetede 
yayımlandıktan sonra da resmi-

ayrıldığını ifade etti. Şahin, “Bu 
kaşar, hayvanlar merada ser-
best yayılımda iken elde edilen 
sütlerden yapılır. Endüstriyel bir 

yet kazandı” dedi. 
Prof.Dr.Mitat Şahin, Kars Kaşarının 
32 farklı bileşenden oluştuğunu 
ve bu özelliği ile diğer kaşarlardan 

çiftlikte üretilen sütten Kars Kaşarı 
elde edilmez. Hiçbir katkı maddesi 
içermez. Emek yoğun üretilen bir 
üründür. Olgunlaştırılmış beyaz 
peynirin haşlaması sıcak suda 
yapılır. Kazanda haşlama yapıl-
dıktan sonra kaşar haline getirilir. 
Başka şekilde üretilen kaşar Kars 
kaşarı özelliği taşımaz. Doğal bir 
üründür. Hatta Alman bilim insan-
ları kaşarımızı Dağ Kaşarı olarak 
tanımlıyor” diye konuştu. Coğrafi 
İşaret’in mikro kalkınmanın bir ara-
cı olduğunu belirten Şahin, Coğrafi 
İşaret’in alınmasıyla Kars Kaşarı-
nın başka yerde üretilemeyeceğini 
ve bu kaşarı üreten üreticilerin de 
çok önemli avantajlar elde edece-
ğini kaydetti. 
SERKA adına projeyi yürüten 
Uzman Mehmet Su ise, 1937-1950 
yılları arasında düzenlenen peynir 
yarışmalarında birinci seçilen Kars 
Kaşarı’nın bu projeyle tescillendiği-
ni söyledi. Kars Kaşarının sadece 
Kars’ta üretilebileceğine işaret 
eden Su, “Coğrafi işaretin alınma-
sıyla sahte Kars kaşarının önüne 
geçilecek ve üreticiler daha da 
güçlenecektir. Coğrafi işarete yö-
nelik bilinci arttırmak ve üreticiler 
arasında yaygınlaştırıp bu coğrafi 
işaretli ürünün sadece Kars’ta 
üretilebileceğini insanların bilme-
sini istiyoruz” diye konuştu. Su, 
projenin sivil toplum örgütlerine ve 
üniversitelere örnek olabilecek bir 
proje olduğunu dile getirdi.  

Kars Kaşarı coğrafi işaret aldı 

Rahmi Doğan 
Kars Valisi 

Prof. Dr. 
Mitat Şahin

Prof. Dr. 
Mitat Şahin Mehmet Su

Prof. Dr. 
Artun Ünsal İlhan Koçulu

Hüsnü Kapu
SERKA Genel Sekreteri
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Karslı peynir üreticileri, Serhat 
Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği 
tarafından hayata geçirilen “Coğrafi 
İşaretli Kars Kaşarının Tanıtımı ve 
Üreticilerin Örgütlenmesi Projesi” 
kapsamında İsviçre’nin Zürih, Basel 
ve Bern kentlerindeki mandıraları 
ziyaret ederek tecrübe paylaşımında 
bulundu.  
Boğatepe Çevre ve Yaşam Der-
neği’nin, SERKA desteğiyle haya-
ta geçirdiği “Coğrafi İşaretli Kars 
Kaşarının Tanıtımı ve Üreticilerin 
Örgütlenmesi Projesi” kapsamında 
bir grup peynir üreticisi İsviçre’ye 
gitti. Dernek Başkanı İlhan Koçulu 
başkanlığında gerçekleştirilen ve 
SERKA Genel Sekreteri Hüsnü 
Kapu, Kars İl Gıda ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Metro Grubu temsilci-

leri ile Karslı peynir üreticilerinden 
oluşan 10 kişilik bir heyet İsviçre’nin 
Zürih, Basel ve Bern kentlerini ziya-
ret etti. Grup, bu bölgelerdeki peynir 
müzelerini, peynir üreticilerini ve 

mandıraları gezerek mevcut uygula-
maları yerinde gördü. İsviçreli peynir 
üreticilerinden özellikle coğrafi işa-
retli ürünlerin uygulama ve denetim 
sistemleri hakkında bilgi alan grup, 

Peynir üreticileri, İsviçre’deki peynirciliği inceledi
bu bölgelerde üretim yapan çiftçi-
lerin başarı hikayelerini dinledi. 
İsviçre gezisinin ardından yurda 
dönen grup, daha sonra coğrafi 
işaret kullanan Ayvalık Zeytinyağı 
ve Ezine peyniri için de bu ilçe-
lere birer ziyaret gerçekleştirdi. 
Üreticiler, coğrafi işaretli ürünlerin 
korunması ve denetim süreçleri 
hakkında meslektaşlarından bilgi 
aldı ve uygulama örneklerini ince-
ledi.  Yurt içi ve yurt dışına yap-
tıkları geziyi değerlendiren Karslı 
peynir üreticileri, gezinin, kısa bir 
süre önce coğrafi işaret alan Kars 
Kaşarı üreticilerinin ortak bir çatı 
altında örgütlenmesi ve coğrafi 
işaretin korunması ve denetlen-
mesi açısından önemli olduğunu 
söyledi.    

Japon ekoturizmciler Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ı ziyaret etti

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerindeki eko turizm potansiyelini belirlemek ve 
yeni stratejiler geliştirmek amacıyla Japonya’dan 2’si Eko Turizm Topluluğu (JES) üyesi ve 2’si seyahat yazarı 
olmak üzere 4 kişiyi bölge illerinde ağırladı. 

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta fa-
aliyet yürüten SERKA, bölge illerinin 
ekoturizm potansiyelini ortaya çıkar-
mak için çalışmalarını sürdürüyor. 
İlk defa 2015 yılında Japonya’nın en 
büyük turizm fuarı olan Expo Japan 
2015 fuarı esnasında JES ile temas 
kuran Ajans, ekoturizm konusunda 
bilgi ve deneyim sahibi JES ile işbir-
liği konusunda mutabakata varmıştı. 
Bu kapsamda sürdürülen görüşme-
ler neticesinde Japonya Ekoturizm 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mit-
suki Matsuda ve Chizuru Takano ile 
ekoturizm seyahat yazarları Azusa 
Shiraishi ve Tsutomu Nagaoka’yu 
bölgedeki ekoturizm potansiyelini 
yerinde görmek, ekoturizm cazibe-
sini arttırmak için stratejiler geliştir-
mek, altyapı eksiklerini tespit etmek 

ve kırsalda yaşayanların turizm 
faaliyetlerine entegrasyonunu sağ-
lamak için girişimlerde bulunmak 
amacıyla bölge illerine davet etti. 
SERKA Genel Sekreteri Hüsnü 
Kapu’yu makamında ziyaret eden 
Japon ekoturizmciler, beş günlük 
yoğun bir program kapsamında 
Sarıkamış, Anti Antik Kenti, Susuz 
şelalesi, Şeytan Kalesi, Posof, Ka-
ğızman, Tuzluca’daki tuz mağara-
ları, Aras Kuş Halkalama Merkezi, 
Doğubayazıt’taki İshak Paşa Sarayı 
ile Nuh’un Gemisi ve Meteor Çuku-
ru gibi doğal ve tarihi yerleri gezdi. 
Yöresel yemeklerden tadan Japon 
ekoturizmciler, aşçılardan yemekle-
rin yapılışı hakkında bilgi aldı. 
Boğatepe Köyü’ndeki peynir mü-
zesini gezen ve köylülerden gele-

neksel gravyer ve kaşar peynirinin 
yapım süreçlerini öğrenen ekoturizm-
ciler, ayrıca illerin flora ve faunasını 
da inceleyerek Aras Kuş Halkalama 
Merkezi’ndeki çalışmalara katıldı. 
Posof’taki meyve bahçeleri ziyareti 
ile Kafkas arısı işletmeleri, Susuz 
şelalesinde kahvaltı, Kağızman’da 
yöresel pestil ve köme yapılışı, 
Diyadin’deki domates serası, Ağrı 
Dağı’nda güneşin doğuşunun iz-
lenmesi gibi faaliyetler katılımcılara 
farklı bir deneyim yaşattı.

JAPONLAR DOĞUBAYAZITLI KIZ-
LARLA YÖRESEL KİLİM DOKUDU

İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret eden 
Japonlar, daha sonra ilçe merkezin-
de yöresel halı dokuma atölyesini 

ziyaret etti. 
Halıların yapılışıyla ilgili firma 
yetkilisinde bilgi alan Japon yazar-
lar, Doğubayazıtlı kızlarla birlikte 
yöresel halı dokudu. 
Programın son gününde Ajans 
tarafından düzenlenen değerlendir-
me toplantısında Japon ekoturizm-
ciler Bölge hakkındaki gözlem ve 
tespitlerini aktardı. Japon turistler 
için cezbedici olabilecek yerler ve 
turizm faaliyetleri yanında altyapı 
eksikleri ve diğer aksayan yönler de 
paylaşıldı. Program sonrası ülke-
lerine dönen Japon ekoturizmciler 
hazırlayacakları kapsamlı raporu 
Ajansla paylaşacak ve ardından 
üzerinde uzlaşılan alanlarda Ajans-
la işbirliği faaliyetlerine devam 
edecek. 

SERKA, Japon ekoturizmcileri ağırladı
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Muş Alparslan Üniversitesi ile 
Kalkınma Bakanlığı’nın düzen-
lediği, SERKA, DAKA, KUDAKA 
ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı’nın desteğiyle Alpas-
lan Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen “ÜNİ-
DAP Uluslararası Bölgesel Kalkın-
ma Konferansı”na eski Kalkınma 
Bakanı ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kal-
kınma Bakan Yardımcısı Yusuf 
Coşkun, Danıştay Üyesi Gülen 
Aydın, Muş Valisi Seddar Yavuz, 
Belediye Başkanı  Feyat Asya, AK 
Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer 
Çakar, SERKA Genel Sekreteri 
Hüsnü Kapu ile ajansların genel 
sekreterleri, kamu kurum amirleri 
ve öğrenciler katıldı. 
Konferansta konuşan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz, “Bu tür  konferanslarla 
daha fazla bilgi üretmemiz lazım ve 
daha fazla emekle ülkemizi ileriye 
taşımamız lazım” dedi. Kalkınma 

kavramının ekonomiyi kapsayan 
ama onun çok ötesine giden boyut-
ları olduğunu ifade eden Yılmaz, 
şöyle konuştu: “Yeni bir kalkınma 
kavramı var aslında, bu kavram 
sadece ekonomik gelişmeyi ifade 
etmiyor. Kalkınmayı çok iyi anlama-
mız çok iyi tanımlamamız gereki-
yor. Kalkınma dediğimiz kavram 
ekonomiyi kapsayan ama ekono-
minin çok ötesine giden boyutları 
olan bir kavramdır. Sosyal boyutu 
olmayan, sürdürülebilirlik boyutu 
olmayan, temel hak ve hürriyetlerle 
bağlantısı olmayan bir kalkınma 
kavramı gerçek anlamda bir kalkın-
ma getirmez. Buna insan odaklı bir 
kalkınma da diyebiliriz. İnsan çok 
boyutlu bir varlık olduğu gibi, insan 
odaklı bir kalkınma kavramı da çok 
boyutlu olmalıdır.” 

“FIRSAT EŞİTLİĞİ OLUŞTURMAK 
DURUMUNDAYIZ” 

Yılmaz, sosyal kalkınmayı ihmal 
etmeyeceklerini vurguladı ve “Fır-

sat eşitliği oluşturmak durumun-
dayız” dedi. Yılmaz, şöyle devam 
etti: “Bir taraftan elbette ekonomik 
gelişme, kişi başına düşen geliri 
arttıracağız, milli gelirimizi arttıra-
cağız, refahı arttıracağız. Elbette 

bu kalkınmanın önemli bir hususu 
ancak ikinci boyutu olan sosyal 
boyutunu ihmal edemeyiz. Fırsat 
eşitliği oluşturmak durumundayız. 
Muş’ta doğan bir çocuk ile An-
talya, İstanbul ya da Trabzon’da 
doğan bir çocuğun eşit fırsatlara 
sahip olduğu bir toplum kalkınmış 
bir toplumdur. Fırsat eşitliğini hep 
birlikte oluşturmak ve toplumumu-
za sunmak durumundayız. Sosyal 
boyutu olmayan bir kalkınmanın 
gerçek anlamda bir kalkınma 
olduğunu söyleyemeyiz.”  
Muş Alpaslan Üniversitesi Rektö-
rü Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat ise, 
kalkınmayla ilgili olarak sadece 
tek tek illeri değil bölgesel kalkın-
mayı hedef alan bir perspektifin 
geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 
DAKA Genel Sekreteri Emin 
Yaşar Demirci de, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan illerde uygu-
lanan projelere değinerek bunların 
bölgenin kalkınmasını hızlandır-
mak amacıyla ortaya çıktığını ve 
bölgeye 21 milyarlık bir yatırımın 
söz konusu olduğunu söyledi. 
Açılış konuşmalarının ardından 
sunumlar yapıldı. Konferans bölge 
gezisiyle sona erdi. 

Yılmaz: “Fırsat eşitliği 
oluşturmak durumundayız”
ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı’nda 
konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
kalkınma kavramının ekonomiyi kapsayan ama ekonominin 
çok ötesine giden boyutları olan bir kavram olduğunu belir-
terek, “Fırsat eşitliği oluşturmak durumundayız. Muş’ta do-
ğan bir çocuk ile Antalya, İstanbul ya da Trabzon’da doğan 
bir çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum kalkınmış 
bir toplumdur” dedi. 

Kalkınma Bakanlığı ile Muş Alparslan Üniversitesi’nin düzenlediği ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Doğu Anadolu Kalkın-
ma Ajansı (DAKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekledi-
ği “ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı” Muş’ta yapıldı. 

Fotoğraflar: Metin Karaburun

Cevdet Yılmaz
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
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Serhat Kalkınma Ajansı’nın organize ettiği program kapsamında Çıldır Gölü’ne gelen ve aralarında Reuters Haber Ajan-
sı, Anadolu Ajansı, CNN Türk,    Kanal D, Haber Türk, Kanal 24, Milliyet, Fox TV gibi yayın kuruluşlarının temsilcileri-
nin bulunduğu 18 gazeteci, buzla kaplı gölde kamp kurdu, Eskimo usulü balık avı ve atlı kızak etkinliklerine eşlik etti. 

Gazeteciler, buzla kaplı 
Çıldır Gölü’nde kamp yaptı

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerin-
de faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı’nın (SERKA) gerçekleştirdiği 
program kapsamında aralarında 
Reuters Haber Ajansı, Anadolu 
Ajansı, CNN Türk, Kanal D, Haber 
Türk, Kanal 24, Milliyet, Fox TV gibi 
ulusal ve uluslararası yayın kuruluş-
larının temsilcilerinin bulunduğu 18 
gazeteci ve fotoğraf sanatçısı ha-

vayoluyla Kars’a geldi. Daha sonra 
Ardahan ve Kars il sınırlarında bu-
lunan Çıldır Gölü’ne geçen medya 
mensupları buzla kaplı göl üzerinde 
kamp kurdu. Akçakale Köyü’ndeki 
35 öğrenciye Yenimahalle Belediye-
si’nin desteğiyle alınan bot, kaban, 
eşofman takımı, atkı ve bereden 
oluşan hediye paketi veren gazete-
ciler, daha sonra köylülerin yaşamı-

nı geçindirmek için yaptığı Eskimo 
usulü balık avına tanıklık etti. Buzlu 
göl üzerinde yaklaşık iki kilometre 
boyunca yürüyen fotoğraf sanatçı-
ları ve gazeteciler, kış mevsiminin 
zor şartları altında buz kırarak balık 
avlayan köylülerle röportaj yaptı 
ve fotoğraflarını çekti. Daha sonra 
gün batımında atlı kızak gösterisini 
izleyen medya mensupları, soğuk 

havada atlı kızağa binmenin keyfini 
yaşadı. 
Eksi 10 dereceyi bulan soğuk ve 
dondurucu havaya rağmen, göl 
üzerinde ateş yakıp ısınan gaze-
teciler, geceyi çadırlarda geçirdi. 
Gece boyunca basınç nedeniyle 
buzlarda meydana gelen çatlamalar, 
gazetecilere heyecanlı anlar yaşattı. 
Fotoğraf makinaları ve kameralarını 
ellerinden bırakmayan gazeteciler, 
gördükleri her anı görüntülemeye 
çalıştı. 
Reuters Haber Ajansı Foto Muhabiri 
Ümit Bektaş, bölge illerinin önemli 
bir kış turizmi potansiyeline sahip 
olduğunu ve doğal yaşamın fotoğraf 
sanatçıları için büyük bir fırsat ya-
rattığını söyledi. CNN Türk Muhabiri 
Murat Pazarbaşı ile Kameraman 
Ertan Ezen ise, Çıldır Gölü’nün 
doğa sporlarıyla uğraşan başta ga-
zeteciler olmak üzere toplumun her 
kesimine hitap edecek olanaklara 
sahip olduğunu ve bunun değerlen-
dirilmesi gerektiğini ifade etti. Kanal 
D Kameramanı Bayram Şahin de, 
kış mevsiminde yaşanan iklim ko-
şullarının, kış turizmi için çok önemli 
olanaklar yarattığını belirterek, 
“Çıldır Gölü, yaz mevsiminde kano 
yarışları gibi su sporları, kış mevsi-
minde de atlı kızak, buz hokeyi, buz 
pateni gibi birçok spor dalı için çok 
uygundur” dedi. 
Medya Trek üyesi gazeteciler iki 
günlük etkinliğin ardından havayo-
luyla Ankara’ya döndü.  
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Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SER-
KA) davetlisi olarak Kars ve Arda-
han’a gelen aralarında akademisyen, 
belgeselci ve yazarların bulunduğu 
11 kadın fotoğrafçı ve yazar “Büyü-
leyici ve masalsı bir coğrafya” olarak 
nitelendirdikleri iki kentin tarihi, turis-
tik ve sosyal yaşamını fotoğraflamak 
için deklanşöre bastı. 
2014 yılında Türkiye’nin önde gelen 
10 usta fotoğrafçısını konuk eden 
SERKA, bu kez kadın fotoğrafçıla-
rı ağırladı. Aralarında Türkiye’nin 
önde gelen kadın fotoğraf sanatçı-
ları, üniversitelerin fotoğraf bölümü 
akademisyenleri ile belgeselci ve 
yazarlardan oluşan 11 kadın, SER-
KA tarafından organize edilen “Kadın 
Fotoğrafçıların Gözünden Serhat İl-
leri” adlı program kapsamında Kars’a 
geldi. Üç günlük program için kente 
gelen Belgeselci Bilge Egemen, 
Oyuncu ve yazar Pelin Batu, Fotoğraf 
Sanatçısı ve Senarist Ebru Ceylan 
ile Fotoğraf Sanatçıları Defne Sesin 
Okay, Bennu Gerede, Ayten Hatice 
Yılmaz, Sezgi Olgaç, akademisyenler 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakülte-
si Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Tuğba 
Taş, Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gülbin 
Özdamar Akarçay, Yeditepe Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Nihal Gündüz ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Derya 
Kılıç ilk olarak Türkiye-Ermenistan 
sınırında bulunan Ani Antik Kenti’ni 
ziyaret etti. Tarihi 5 bin yıl öncesine 
dayanan Antik Kent’te bulunan bütün 
tarihi kalıntıları tek tek gezen kadın 
fotoğrafçılar üç saat boyunca fotoğ-
raf çekti. Daha sonra merkeze bağlı 
Kozluca Köyü’ne giden fotoğrafçılar 
köydeki kadınlarla sohbet etti ve 
sosyal yaşamı fotoğrafladı. 

AŞIKLARI DİNLEDİLER, KIZAK 
TURU ATTILAR, CİRİT İZLEDİLER
 
Akşam saatlerinde Kars’a dönen 
kadın fotoğrafçılar, Aşıklar Otağı’nda 
Aşık Günay Yıldız ile Ilgar Çiftçioğ-
lu’nun dinletisini izlediler. Programın 
ikinci gününde Selim ilçesine bağlı 
Hasbey Köyü’ne giden fotoğrafçılar, 
Kars-Ankara seferini yapan Doğu 
Ekspresi’ni çektikten sonra objektif-
lerini bu kez köy yaşamına çevirdi. 
Özellikle köydeki kadınların günlük 
yaşamının fotoğrafını çeken fotoğ-
rafçılar, daha sonra köy gençlerinin 
kıyasıya yarıştıkları atlı cirit müsaba-
kasını izledi. 
Öğle saatinde Kars-Ardahan arasın-
da bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü’ne 
geçen kadın fotoğrafçılar, göl kıyısın-
da bulunan köylülerin Eskimo usulü 
balık avını izledi ve en iyi ‘an’ları 
yakalamak için uğraştı. Grup, akşam 
saatlerinde buzlu göl üzerinde atlı 
kızak turu attı ve daha sonra fotoğ-
raflarını çekti. Günbatımında Çıldır 
ilçesindeki Şeytan Kalesi’ne giden 
fotoğrafçılar, tarihi bilinmeyen ve 
ortaçağ şatolarını anımsatan kalenin 
en iyi karelerini çekmek için çalıştı. 
Programın son gününde Kars kent 
turu yapan grup, Kars Kalesi, tab-
yalar, 12 Havariler Kilisesi (Kümbet 
Cami) , Aleksandr Nevski Kilisesi 
(Fethiye Cami), Hayvan Pazarı, tren 
garı ile Rus mimarisiyle yapılan evleri 
gezdi. 

“BÜYÜLEYİCİ VE MASALCI BİR 
COĞRAFYA”

Kadın fotoğrafçılar, Kars ve Arda-
han’ın “büyüleyici ve masalcı bir 
coğrafya” olduğunu belirterek, yaz 
aylarında da tekrar bölgeye gelmek 
istediklerini söyledi. Fotoğraf Sa-
natçısı ve Senarist Ebru Ceylan, 

“Kars benim için çok ilham verici 
bir kent. Mimari, coğrafi ve insani 
açıdan büyüleyici bulduğum kent, 
aynı zamanda fotoğrafik açıdan da 
verimli ve etkileyiciydi” dedi. Fotoğ-
rafçı Defne Sesin Okay ise, “Farklı 
bir coğrafya Kars. Derin izlere sahip, 
tarihi, doğası ve insanları ile davet-
kar, son derece ilgi çekici ve değerli 
bir kent” diye konuştu. Fotoğraf 
sanatçısı Sezgi Olgaç da, “Kars, 
kendi ülkemin henüz görmediğim 
masalsı bölgelerinden biriydi. Ani 
Kenti olağanüstüydü, atlı kızaklarla 
yolculuk gerçek olamayacak kadar 

güzeldi” dedi. Akademisyen Nihal 
Gündüz ise, köylerdeki yaşamı çok 
etkileyici bulduğunu, kentin hikayesi-
nin günün her saatinde değiştiğini ve 
insanı şaşırttığını belirterek, bölgeyi 
fotoğrafik açıdan çok güçlü bulduğu-
nu söyledi. 
Belgesel Yönetmeni Bilge Egemen 
tarafından çekimleri yapılan “Kadın 
Fotoğrafçıların Gözünden Serhat 
İlleri” programı belgesel haline geti-
rilerek televizyonlarda yayınlanacak 
ve çekilen fotoğraflar sergi haline 
getirilerek sosyal sorumluluk projele-
rinde kullanılacak. 

Kadın fotoğrafçıların gözünden Serhat illeri: 

“Büyüleyici bir coğrafya...”

2014 yılında Türkiye’nin 10 usta fotoğrafçısını konuk eden SERKA, bu kez kadın fotoğrafçıları ağırladı
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Kars’taki Ani Arkeolojik Alanı, 
dünya genelinde bin 52 ve Türki-
ye’den de 16 varlığın kayıtlı bulun-
duğu, uluslararası önem taşıyan ve 
korunmaya değer doğal oluşumlara, 
anıt ve sitlere statü tanıyan UNES-
CO Dünya Miras Listesi’ne alındı. 
UNESCO Dünya Miras Komitesi, 
40’ıncı oturumunu Türkiye’nin ev 
sahipliğinde İstanbul’da gerçek-
leştirdi. Toplantıyı 21 Dünya Miras 
Komitesi üyesi ülkenin yanı sıra 
Komite’nin danışma örgütleri üyeleri, 
taraf devletler ve ilgili STK temsileri 
takip etti. Komite toplantısına Türkiye 
adına UNESCO Nezdinde Türkiye 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin 
Avni Botsallı başkanlığında Dışişleri 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
yetkililerden oluşan bir heyet katıldı. 
Oturumda Komite’ye önerilen yeni 
adaylık dosyaları görüşüldü. Dünya 
Miras Komitesi, Türkiye-Ermenistan 
sınırının sıfır noktasında ve Kars’a 
42 kilometre uzaklıkta bulunan İpek 
Yolu üzerindeki Anadolu, Kafkaslar 
ve Orta Asya kültürü ve medeniyeti 
izlerini taşıyan Ani Arkeolojik Ala-
nı’nın Dünya Miras Listesi’ne alınma-
sına karar verdi. 

DÜNYA GENELİNDE 
1052 VARLIK BULUNUYOR

2016 yılı itibariyle dünya genelinde 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
kayıtlı 1052 kültürel ve doğal varlık 
bulunuyor. Bunların 814 tanesi kül-
türel, 203 tanesi doğal, 35 tanesi ise 
karma (kültürel/doğal) varlık olarak 
listede yer alıyor. 2012 yılından beri 
Geçici Liste’de bulunan Ani Arkeolo-
jik Alanı’nın bu yıl asıl listeye kayde-
dilmesiyle Türkiye’nin kayıtlı varlık 
sayısı 16’ya yükseldi. 
Ani Antik Kenti’nin kapalı kent mo-
delinden açık kent modeline geçişin 
bölgedeki ilk örneğini belgelemesi 
bakımından önemli olduğunu belirten 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, şu değerlendirmelerde 
bulundu:  Türkiye ve Ermenistan 
sınırında yer alan Ani Arkeolojik Alanı, 
Erken Demir Çağından 16. yüzyıla 
kadar yerleşimin sürekli olduğu, Orta 
Çağ’ın şehircilik, mimarlık ve sanat 
açısından gelişiminin tüm zenginlik 
ve çeşitliliğinin bir arada görüldüğü 
çok kültürlü bir İpek Yolu yerleşimidir. 
İçkale’de 4. yy’da başlayan yerleşim, 

kapalı kent modelinden açık kent 
modeline geçişin bölgedeki ilk örneği-
ni belgelemesi bakımından önemlidir. 
Yerleşimin yoğun ticaret akslarının 
üzerinde yerleşmesi, ilerleyen zaman-
larda çok kültürlü bir ticari merkez 
olarak gelişmesine neden olmuş, bu 
da kenti Ermeni, Gürcü, Bizans ve 
Selçuklu kültürlerinin buluşma noktası 
haline getirmiştir. 
Bu karşılıklı kültürel etkileşimin sonu-

cu olarak ortaya çıkan mimari tasarım 
fikirleri, inşaat malzemeleri ve teknik-
leri ve dekorasyon ayrıntıları ise, daha 
sonra tüm Anadolu’ya ve Kafkasya’ya 
yayılacak olan Ani’ye özgü bir mimari 
dilin oluşumuna neden olmuş ve sü-
rekli dönüşen bir kentsel peyzaj içinde 
özgün mimari anıtlar üretilmiştir. Bu 
özellikleriyle Ani Arkeolojik Alanı 2016 
yılında UNESCO Dünya Miras Liste-
si’ne kaydedilmiştir. 

Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan ve 2012 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici 
Listesi’nde yer alan Ani Antik Kenti, Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kaydedildi. 

Ani Antik Kenti, UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul 
edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve 
doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda 
söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak 
bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, 
yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatıl-
ması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla 
UNESCO’nun 16 Kasım 1972 tarihinde Paris’te 
toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 
“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunma-
sına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir.  Ulusla-
rarası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve 
korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara 

ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmak-
tadır. Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin 
UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Ulus-
lararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 
ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları 
Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları 
değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem 
dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras 
Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü 
kazanmaktadır.
2016 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1052 kültürel ve 
doğal varlık bulunmaktadır.

DÜNYA MİRAS LİSTESİ NEDİR?


