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KALKINMA DESTEKLİ PROJELER İLGAZ TÜNELİ'Nİ GÖZLÜYOR

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

Dünya 29.08.2013 57214 Ulusal Gazeteler 20 477

Kalkınma destekli projeler İlgaz Tüneli ni gözlüyor İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayacak İlgaz Tüneli'nin 2015'te açılmasıyla Kastamonu, Çankırı 
ve Sinop bölgesinde yatırım ların hızla artması bekleniyor. Tünel, bölgeye yatırım ı çok daha pratik hale getiriyor. Kalkınmanın bölgesel aktörleri: Kalkınma 
Ajansları r Hazırlayan: Kezban KARABOĞA kezoan.ka'aooga@cunya.com Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) çalışma bölgesi Kastamonu, Çankırı 
ve Sinop illerinden oluşuyor. Kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 78 ve teknik destek programı kapsamında 24 olmak üzere 
toplam 102 projeye yaklaşık 16 milyon lira mali kaynak sağladı. Ajansa gelen proje başvurularında ağaç ve orman ürünleri, madencilik, imalat sanayi, 
turizm gibi temel sektörler öne çıktı. KUZKA bölgesindeki yatırımların hızlanmasına neden olacak gelişmeler bölgeye ilgiyi artırıyor. Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Av. Hilmi Ergür, "İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayacak İlgaz Tüneli'nin 2015'te hizmete girmesi, Sinop 
Havalimanı ve temmuz ayında açılan Kastamonu Havalimanıyla bölgeye ulaşım çok daha pratik olacak. Bu gelişmeler bölgemizdeki yatırımları hızla 
artıracaktır" dedi. Bölgelerindeki potansiyel yatırım ların artması için Yatınm Destek Ofisleri aracılığıyla çalıştıklarım da belirten Ergür, "Bölgemizde 
yatırıma gelmek isteyen yatırımcılara YDO'lar aracılığıyla ücretsiz danışmanlık hizmet veriyoruz. Bölge illerimiz; Kastamonu, Çankırı ve Sinop yeni teşvik 
sisteminde en avantajlı teşvik bölgeleri arasında yer alıyor. Bölgemizde düzenlenen teşvik belgesi sayısında ciddi bir artış var. Geçtiğimiz aylarda 
bölgemize gelecek yatırımların tek elden yönetilmesini hedefleyen 'TR82 Tek Durak Ajans' projesi Almanya'da yerleşik bir vakfın proje yarışmasında 100'ü 
aşkın proje arasından seçilerek desteklenmeye hak kazandı. 2014 Temmuz'dan itibaren TR82 Bölgesi'ne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar bölgeye 
ilişkin Kimr ANADOUIKAİK1NMA AJANSİ NO*™ UIT0U1M GEVHOftUKI UIKf tüm bilgilere tek elden ulaşacakları bir platform tarafmdan karşılanacak" dedi. 
Proje geliştirme kültürü zayıf Kalkınma ajanslarına yapılan mali destek başvurularının değerlendirme süreci çok aşamalı. İlk olarak projelerin ana unsurları 
şekilsel uygunluktan geçiriliyor. Daha sonra, 'bağımsız değerlendirici' ve farklı alanlardaki uzmanlarca mali ve teknik değerlendirilmeye alınıyor. Son 
aşamadaysa bir üst kurul olan 'değerlendirme komitesinde' değerlendiriliyor. Türkiye'de son yıllarda proje bazlı destekleme yöntemi yaygınlaşıyor. Bu 
açıdan ajanslardan destek alabilmek için analitik, iyi proje hazırlamak çok önemli. Bölgelerinde projelerde görülen en büyük eksikliğin projeyle çalışma 
kültürünün zayıflığı olduğunu belirten Ergür, "Projeyle çalışma kültürü yalnızca bölgemizde değil, Türkiye genelinde de henüz yerleşmedi. Bu kapasitenin 
geliştirilmesiyle daha nitelikli projelerin hazırlanabileceği düşünüyorum" dedi. Ofset baskı mukavva üretimine geçti Çankırı'da faaliyet gösteren 
Hacıbayramoğlu Tavukçuluk Ambalaj şirketi, KUZKA desteğinden yararlanarak ofset baskılı mukavva kutu üretmeye başladı. Daha önce oluklu 
mukavvadan kutu üretimi yapan şirket, ajans desteğiyle üretimde olduğu 3 bin m2 olan kapaiı alanını 5 bin m2'ye çıkardı. Cirosunu artırdı. Bir adet yeni 
ürün çeşidi geliştirdi. Ankara bölgesine yaptığı ofset baskılı mukavva kutu satışlarını artırdı. 722 bin lira değerinde 8 adet makine - ekipman alımı yapan 
şirkete KUZKA, 346 bin lira destek sağladı, g Kaya-Pen, ihracatını % 42 artırdı Destek miktarı 16 milyon TL Başvuran proje 439 Desteklenen proje 102 
Yarattığı istihdam 400+ PVC kaplamalı alüminyum pencere ve kapı aksesuarları imalatı sektöründeki Kaya-Pen, Sinop'ta uyguladığı projeyle 860 bin lira 
yatırım la 3 yeni makine ekipman aldı. Üretim kapasitesi ve verimliliğini artırdı. Şirket projeyle teknoloji düzeyini geliştirildi. Yeni ürün çeşidi geliştirildi. 
İhracatını yüzde 42 artırdı. Ajans, şirkete 282 bin lira destek verdi. Beş yıldızlı EIFaisalliah otelinin kapılarını üretti Kastamonu'da ahşap kapı ve mobilya 
imalatı yapan Mühendisler Orman Ürünleri Mobilya Mimarlık şirketi ajans desteğiyle fabrika içi toz toplama sistemi kurdu. Kurduğu boyama hattı ve CNC 
panel işleme makinesiyle dünya standartlarında boyama ve üretim kapasitesine erişti. 932 bin lira değerinde 8 adet makineekipman aldı. Yurt içi 
veyurtdışı siparişlerinde artış meydana geldi. KUZKA, şirkete 252 bin liradan fazla kaynak sağladı. Yurt içinde Soyak, Kuzu Grup, Eren Holdingle yeni 
anlaşma yapan firma Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki 5yı İd izli El-Faisalliah otelinin kapılarını üretti. Doğu nun Serhat illeri turizme açılıyor Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) faaliyete başladığı 2010 yılından bugüne geçen üç yılda Kars, Ağn, İğdır ve Ardahan'dan 735 proje başvurusu aldı. Bu 4 ilden 
453 projeyi destekledi. Ajansın başarılı olan projelere sağladığı mali destek tutarı 34 milyon lira oldu. Düzey II sınıflandırmasına göre TRA2 bölgesinde 
emekyoğun, geleneksel ve tarıma dayalı sanayi sektörleri yaygın. Ancak bölgede yer alan dört il farklı sektörel önceliklere sahip. Örneğin Kars'ta süt ve 
süt ürünleri ve turizm, İğdır'da mobilyacılık, Ağrı'da inşaat ve Ardahan'da süt ürünleri özelinde tarıma dayalı sanayide gerçekleştirilen projeler öne çıkıyor. 
SERKA'mn 2010'dan bu yana yürüttüğü mali destek programlarının sektörlere göre dağılımında da benzer bir tablo var. Projeler arasında en büyük pay 
yüzde 45 ile imalat sektörüne ait. Bunu yüzde 21 ile turizm, yüzde 10'la tarım, yüzde 9'luk payla hayvancılık sektörleri izliyor. Türkiye'nin en doğu ucunda 
turizm, yolların yapımı, konakların otele dönüşmesi, yeni turizm alanlarının belirlenmesiyle canlanıyor. Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle tarihi Çeltikov 
Konağı'nın turizme kazandırılması ve Kars Sarıkamış'taki tarihi otelin restore edilmesi bölgedeki hareketliliği yansıtıyor. "Hem yerli sermaye hem de 
doğrudan yabancı sermaye yatırım larını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında" diyen Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, 
Sarıkamış'taki tarihi otel restore edildi Kars-Sarıkamış'taki kayak merkezinde faaliyet gösteren tarihi otel ÇamkarTurizm İnşaat şirketinin SERKA'dan 
aldığı 170 bin lira destekle yenilendi. Proje kapsamında desteklenen otel hali hazırda faaliyet gösterdiği için proje ile birlikte 6 kişi istihdam edildi. Tarihi 
Çeltikov Konağı'nı SERKA turizme kazandırdı Serhat Kalkınma Ajansı'nın 372 bin liralık mali desteğiyle Kars'ta atıl durumda olan Çeltikov Konağı turizme 
kazandırdı. Projeyle tarihi nitelikli konak butik otele olarak yeniden yapılandırıldı. Çeltikov Konağı Butik Oteli'nin bölgedeki turizm sektörünün 
canlandırılmasının yanında istihdama da katkı sağlaması hedeflendi. Projeyle 30 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Mera Tarım, Ardahan Göle'de 
kesimhane kurdu Ardahan Göle'de hayvancılık alanında faaliyette olan Mera Tarım şirketi SERKA tarafından "Alt yapı ve ulaşım ağının bir an önce diğer 
bölgelerle rekabet edecek seviyeye getirilmesi, yatırımların önündeki bütün bürokratik engellerin kaldırılması önemli. Hâlihazırda devam eden Bakü-Tiflis- 
Kars Demiryolu Hattı, Kars Lojistik Merkezi, Horasan-Ağn-Gürbulak demiryolu hattının kurulması, Merzifon-Gürbulak otoyol ya- 118 bin lira mali destek
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aldı. Şirket projeyle yeni kesimhane yatırımına gitti. Projeyle 12 
kişiye pimi gibi ulaşım projelerinin hızlı bir şekilde tamamlanması 
bölgemizin cazibesini artıracaktır" diye konuştu. Havza ölçeğinde 
strateji zamanla ilgili Kalkınma ajanslarına getirilen pek çok eleştiri 
var. Bunlar arasında özellikle katı bütçe kısıtlamasının uygulandığı ve 
istihdam sağlandı. Kurulan kesimhanede kesimi yapılan hayvanlar 
Batıya gidiyor. Destek miktarı 34 milyon TL Başvuran proje 735 
Desteklenen proje 434 Yarattığı istihdam 438 havza ölçeğinde 
stratejüerin net olmadığı eleştirileri öne çıkıyor. Eleştirileri 
değerlendiren Özdoğan, "Kalkınma ajansları beraberinde büyük 
beklentilerin doğurdu. Her ajans hazırlamakla mükellef oldukları 
bölge planları tam olarak nasıl olması gerektiği bilinmeden çoğu 
deneyimsiz personelce hazırlandı. Buna rağmen ajanslar işlerini en 
verimli şekilde yapmaya çalışan, araştırmalarıyla fark yaratan 
kurumlar oldu. Daha iyi bir işleyiş için ajansların görev sorumluluğun 
daha net çizgilerle belirlenmesi gerekli. Havza ölçeğindeki 
stratejilerin oluşturulması tecrübe ve zamanla ilgili bir durum dedi. 
KUDAKA, 356 projeye 47 milyon lira destek verdi Erzurum, Erzincan 
ve Bayburt illerinden sorumlu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUDAKA), destek programlan kapsamında 1.021 proje başvurusu 
aldı. 356 projeye destek verdi. Bu projelere 47 milyon lira ajans 
desteği sağladı. Orta vadede hayvancüık, turizm ve yakın coğrafya 
için cazibe merkezi olmayı hedeflediklerini belirten Kuzeydoğu 
Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Talha Bekir Özmen, 
"Üretim, kazanç ve yaşanabilirlik anlamında bu üç atılım alanında 
kurgulanabilecek projelerin bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına 
katkı sağlayacağı düşünüyoruz" dedi. İŞGEM'e 1.5 milyonluk destek 
KUDAKA sadece mali ve teknik destek programları kapsamında 
destek sağlamıyor. Ajansın bölgedeki kamu kurumlan, STK'lar ve 
özel sektör temsilcileriyle işbirliği içerinde belirlediği Güdümlü Proje 
Destekleri kapsamında Erzincan için geliştirilen İş Geliştirme Merkezi 
(İŞGEM) projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı. Erzincan 
Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 işletmenin üretim yapıp, hizmet 
verebileceği bir iş geliştirme merkezi kuruluyor. KUDAKA, İŞGEM'in 
proje koordinasyonundan sorumlu. Proje yürütücüsü ve 
temsilcileriyle sözleşme imzalandı. KUDAKA projeye 1.5 milyon lira 
destek sağladı. KUDAKA, İŞGEM dışında bölgede Cazibe Merkezlerini 
Destekleme Programı kapsamında planlanan aralarına Destek 
Programı ve Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 
yürütülecek Yüksek İrtifa Sporcu Kampı projesinin de olduğu 72 
milyon bütçeli projenin izlemesini gerçekleştiriyor. Destek miktan 47 
milyon TL Başvuran proje 1021 Desteklenen proje 356 Yarattığı 
istihdam Eski lastiklerden enerji üreten santral Prokom, ömrünü 
tamamlamış lastiklerden elektrik üretimi yapmayı planlayarak bu 
yatırım la bölgesinde bir ilki gerçekleştirdi. Yıida 20 bin ton atıktan 
çevreyi kurtararak 8 MW kurulu güce sahip elektrik santralini 
faaliyete geçirdi. Bu santral. Erzincan OSB'nin bir yıllık enerji 
ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Prokom, geri dönüşümden elde 
edilen yan ürünler olan karbon siyahını ve çelik teli de diğer 
sektörlere satarak verimliliğini artırdı. Projeyle bölgenin en büyük 
petrokimya iaboratuvarını faaliyete geçiren firma, ihracata başladı. 
Şahika Boya, üretimi üç kat artırdı Erzurum'un köklü şirketlerinden 
Şahika Boya, 400 bin liralık bütçeyle daha önce üretmediği su bazlı 

fosfor boya ve antibakteriyel epoksi kaplama üretimine başladı. Liretim kapasitesini 3 katına çıkaran firma, proje kapsamında yaptığı bilgi teknolojileri ve 
insan kaynaklarına da yatırım ıyla Irak. Gürcistan, Nahcivan ve Rusya'ya ihracata başladı. Şirket, ayrıca 1.440 m2 kapalı alana sahip daha büyük bir yere 
taşındı. Projeyle teknik ve idari personel olmak üzere 6 yeni istihdam sağlandı. Bayburt'ta 'çay1 depolama tesisi kurdu Bayburt'ta faaliyet gösteren 
Yılmazlar Çay, coğrafi olarak Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ancak iklim özellikleri açısından karasal iklim özellikleri gösteren Bayburt'ta çay 
depolama, kurutma ve paketleme tesisi kurdu. Şirket projesiyle Bayburt'un kuru ikliminde ...

[ Başa Dön ]

BTSO VE ATSO ORTAK PROJELERE İMZA ATMAYA HAZIRİANIYORLAR

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

EKO HABER 27.08.2013 4000 Dergiler 12 96

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliği protokolü ile kardeş oda oldu BTSO ve ATSO ortak projelere imza 
atmaya hazırlanıyorlar BTSO Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen imza törenine, her iki odanın yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra Bursa'da 
yaşayan 2ü0'e yakın Ardahanlı ile Ardahan kökenli tanınınmış işadamları da katıldı. BURKAY; "BURSA'NIN GÜCÜNÜ DENEYİMİNİ SERHAT ŞEHRİMİZ 
ARDAHAN'A AKTARACAĞIZ" Törenin açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sağlanan birlikteliğin çok önemli olduğunu 
ifade ederek, "Payitaht şehri Bursa'nın gücünü ve deneyimini serhat şehrim iz Ardahan'a memnuniyetle aktarırken, bölgesel yatırım imkânlarının 
gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tecrübe ve bilgi paylaşımı ile birlikte örnek projelerimiz ile artık Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanında 
olacağız. 1926 yılında kurulan 87 yıllık maziye sahip köklü bir kurum olan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ile 125. yılını kutlamaya hazırlanan BTSO 
arasında ilgili birim ler arası diyalog köprüsünü de geliştireceğiz "dedi. Kardeşlik protokolünün sadece iki oda arasında değil, Bursa ve Ardahan arasında 
her alanda artacak işbirliklerinin ve dayanışmanın ilk adımı olduğuna inandığını da altını çizen Burkay, TOBB Yönetim Kurulu'nda sadece Bursa'nın değil 
Ardahan'ın da bir temsilcisi olduğunu vurguladı ve Ardahan ile ilgili yatırımların da takipçisi olacağını belirtti. ATSO BAŞKANI ÇETİN DEMİRCİ; "SİZİN 
DENEYİMLERİNİZ BİZİM VİZYONUMUZU GELİŞTİRECEK" ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci ise, Bursa'da ve BTSO çatısı altında bulunmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın temsilcileri olarak sizinle olmaktan mutluluk ve büyük onur duyacağız. 
Sizin deneyimleriniz bizim vizyonumuzu geliştirecek ve Ardahan da yoluna yeni bir vizyonla devam edecek" şeklinde konuştu. ATSO Meclis Başkanı 
Sebahatin Gündoğdu BTSO'nun kendilerini kardeş olarak kabul etmesinin hem Ardahan'da yaşayan işdamlarını hem de Ardahan halkını çok mutlu ettiğine 
değinerek "Biz, Ardahan TSO yönetimi olarak daha çok yeniyiz. Sîzlerden öğreneceğimiz çok şey var. Siz bize yol olun, ışık olun. Biz büyümek, yürümek 
istiyoruz" dedi. Törende, SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı) Ardahan Yatırım Danışma Ofisi Koordinatörü Nurullah Karaca ile Tarım ve Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Ardahan İl Koordinatörü Levent Demirel de kentin yatırım  imkanlarının yanı sıra teşvik avantajlarını aktaran birer sunum yaptılar. 
Bursa Ardahan Dernekleri Federasyonu Başkanı Şinasi Güneş'in de söz aldığı törende, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ATSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Demirci işbirliği protokolüne imza attılar. Yalçın Aras, Nurcan Ozdemir, Gökçin Aras gibi Bursa'daki Ardahan kökenli tanınmış iş 
dünyası temsilcilerinin de yer aldığı törenin sonunda, ATSO heyeti tarafından BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a ve Meclis Başkanı Remzi Topuk'a Ardahan'ın 
Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında görünen Atatürk siluetinin tablosu ve Ardahan Damal Bebeği hediye edildi. MECLİS BAŞ KANLARIN DAN BİRLİK 
MESAJLARI Protokol imza töreninden önce her iki oda meclis başkanları da birer konuşma yaptı. BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, odaların iş dünyasının 
çatı kuruluşları olduğunu dile getirerek, "Bizler, işadamı ve sanayicilerimizin sorunlarını, çözüm önerilerini ve beklentilerini iyi okumak mecburiyetindeyiz. 
Bunun için "ortak akıl" ile hareket etmemiz şart. BTSO ve ATSO'nun kardeşliği imzalanacak protokolle perçinlenecek olup, aynı ülke topraklarında farklı 
coğrafi iklimleri teneffüs eden insanların ortak hareket etmesinin, birlikte çalışması hem bölgelerimiz hem de ülkemizi kalkındırmak adına fayda 
sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

20____
Kalkınma destekli 
projeler İlgaz 
Tüneli’m gözlüyor
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Bursa Ticaret vc Sanayi Odası (BTSO), Ardahan Ticaret vc 
Sanayi Odası (ATSO) işbirliği protokolü ile kardeş oda oldu «

BTSO ve ATSO ortak projelere 
imza atmaya hazırlanıyorlar

İTİMİ vefc ¿ ç a t l ı  ijucrica 
d'lJMjen«ı 'jriTj toT’enın» h*- iki 
ir'iınııı yı;nM ı-n kı.rıılıı w 
iKvImııiıı •mııxııR.i!)i<'ıİH 
vitjtvv 9!(Tı: yakın AnlHİu-ı ¡1. 
Aı-lıl:u:ı ııik ı:li î u-
ılu_ul. u ı juilJılı 
BURKAY: "RUH$AT4IN GÛCÛNÛ 
OCHFdMİNİ SERHAT ŞEHRİME 
ARDAHAN'A AKTA RACA 6 C

^".Ircı .-t. •Arirhjfl Tlwr.I -.e 
l^las: rjr. K rmlc j f  n ol:, 

rcık FT. jV1 -Jrr:ı>- -r mutalult »e

j’tılu-i.i- ılu yMılM fimi Ltt >iı-
>ûAJi ccc:cL' ;oi.iı <jc 
fccnıulu.

A lfıfl V»|(ı» R'lJth-,1
-  r  ,-v-i-fH . TiT?>.‘< r -

L&âlcıtcL ta r ta  ol.-o l LaVİ. 
vtfK'.ınm htc: Ard:Jy>nıiı. yısa 
y.;r i'4'iria-n : trw  ce Areahjr.
I->«T< r- :ıık n 1. I 1 >>U ı'iııı- iIk̂ İhh-
n k  • 3i*. Ariilmrı TSD -/¡»«Uıııi
lıkuıi: ılu u y ıl v-lû'.'Jc.

tü/Lııl:'., üilıvııuiuiluu «}j4» 
İ t i  im. öii x j>. -.«UUn:, 
ûJa.ı JiiLUj'İüc>„yUrlAck̂ r.ı
}VOIX (V4 

Tıır-ml*. ^TPJCA .1

AlSÛ BAŞKANI ÇETİN OtVİHCİ; 
"SirİN CFNFYİMLERİNİ7 Bİ7f»
VİZYONUMUZU fiELİSlİRECCK"

Al'iU 'tirelim K.ır.ı}, 
f î l ır  > m  »vı y .  Tuır-.v* •* 
n ^ f i  : :. i 'i ..Ilınıl:, --.’ ıırr-:.» -r 
riıılM tİır.'J v» <KK-r -  ■/« iÜIh

[ Başa Dön ]

İĞDIR VALİSİ PEK ATÖLYEDE KİLİM DOKUDU

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

Yeni Şafak Trabzon 23.08.2013 5686 Dergi Ekleri 22 30

İğdır Valisi Pek Ziyaretten memnun kaldıklarını ifade eden kursiyerler 
ise, kendileriyle ilgilenen ve destek olan Vali Ahmet Pek'e teşekkür 
ettiler. İğdır Valisi Ahmet Pek, Halle Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 
bağlı yöresel kilim atölyelerinde incelemelerde bulundu. Vali Ahmet 
Pek, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından finanse edilen ve 
Osmanlı Saray Motifleri Kilimciliği ile Kafkas Dökme Bebek 
tasarımının eğitim ve tanıtımı projesi kapsamında faaliyet gösteren 
kilim atölyelerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretleri esnasında 
yetkililerden bilgi alan Vali Pek, kilim atölyelerinde gördüğü eksiklerin 
giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Kurslara 
katılım ların artırılması için çalışmaların yoğunlaştırılmasını isteyen 
Vali Ahmet Pek, bölgemize özgü kilim motiflerinin işlenmesinin 
İğdır'ın tanıtımına büyük katla sağlamakla beraber, ailelere hem 
ekonomik hem de eğitim alanında fayda sağladığını söyledi, o iğdir- 
İha

[ Başa Dön ]

İĞDIR VALİSİ PEK ATÖLYEDE KİLİM DOKUDU

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

Yeni Şafak Trabzon 23.08.2013 5686 Dergi Ekleri 23 30

İğdır Valisi Pek Ziyaretten memnun kaldıklarını ifade eden kursiyerler ise, kendileriyle ilgilenen ve destek olan Vali Ahmet Pek'e teşekkür ettiler. İğdır 
Valisi Ahmet Pek, Halle Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı yöresel kilim atölyelerinde incelemelerde bulundu. Vali Ahmet Pek, Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) tarafından finanse edilen ve Osmanlı Saray Motifleri Kilimciliği ile Kafkas Dökme Bebek tasarımının eğitim ve tanıtımı projesi kapsamında faaliyet

MECLİS BAŞKALAR IN D AN  BİRLİK MESAJLARI

İğdır Valisi Pek

Igdır Valisi Ahmet Pek. Halk Eğitim Meı- 
kezi Müdürlüğü'ne bağlı yöresel kilim 

atölyelerinde in ¡.-elemelerde bulundu.
Vali Ahmet Pek. Kaft r-na Ajansı 

{SERKA} îaıafından finanse edilen ve Os
m an!: Saray Motifleri Kilimciliği ile Kafkas 
Dökme Bebek tasarımının eğitim ve tanıtım: 
projesi kapsamında faaliyet gösteren kilim 
atölyelerinde incelemelerde bulundu. Ziya
retleri esnasında yetkililerden bilgi alan Vali 
Pek. kilim atölyelerinde gördüğü eksiklerin 
giderilmem için ilgili kurum müdürlerine 
talimarlar verdi. Kurslara katılımların artırıl
ması için çalışmalann yoğunlaştırılmasın] is-

_________________________________________________  leyen Vali Alımel i^ek. bölgemize özgü kilim
motiflerinin işlenmesinin Igdıfın tanıtımına 

Z iy a re tte n  m em nu n k a ld ık la r ın ı ifade  eden büyük katkı sağlamakla beraber, aüelere
k u rs iy e r le r  is e , k e n d ile r iy le  ilg ilen en  ve  d e ste k  hem ekonomik hem  de eğitini ¿Unında 
o lan  V a li A h m e t P ek ’e  te ş e k k ü r  e ttile r. fayda sağladığını sftylcdl. o  iğ d ir - İma
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İğdır Valisi Pek

Z iy a re tte n  m em nu n k a ld ık la r ın ı ifade  eden  

ku rs iy e r le r  ise , k e n d ile r iy le  ilg ilen en  v e  d e ste k  

o lan  V o li A h m e t P ek ’e  te ş e k k ü r  ettile r.

IğcJıı Valisi Ahmet I*ek. Halk Eğitim Mer
kezi MüdörlügtVnebağU yöresel kilim 

atölyelonndo incelemelerde bulundu.
Vali Ahmet Pek. Ser lu t Kalgınma Ajansı 

{S KKK A ) tarafından finanse edilen ve Os
man]-. Saray Motifleri Kilimciliği ile Kafkas 
Dökme Bebek tasanmm ın eğitim ve tanıtım; 
projesi kapsamında faaliyet gösteren kilim 
atölyelerinde incelemelerde bulundu, ziya
retleri esnasında yetkililerden bilgi alan Vali 
Pek kilim atölyelerinde gördüğü eksiklerin 
giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine 
talimarlar verdi. Kurslara katılımların artınl 
ması için çalışmaların yoğunlaştırılmasın] is
teyen Vali Ahmet ı\Nk. bölgemize öagü kilim 
motiflerinin İşlenmesinin İğdır'ın tanıtımına 
büyük katkı sağlamakla beraber, ailelere 
hem ekonom ik hem  de eğitim alanında 
fayda saglad:gını söyledi, o  iğ d ir - İha

gösteren kilim atölyelerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretleri 
esnasında yetkililerden bilgi alan Vali Pek, kilim atölyelerinde 
gördüğü eksiklerin giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimatlar 
verdi. Kurslara katılımların artırılması için çalışmaların 
yoğunlaştırılmasını isteyen Vali Ahmet Pek, bölgemize özgü kilim 
motiflerinin işlenmesinin İğdır'ın tanıtımına büyük katla sağlamakla 
beraber, ailelere hem ekonomik hem de eğitim alanında fayda 
sağladığını söyledi, o iğdir- İha

[ Başa Dön ]

VALİ AHMET PEK KİLİM ATÖLYELERİNİ İNCELEDİ

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

Türkiye Erzurum 22.08.2013 3450 Ulusal Gazete Ekleri 18 14

Vali Ahmet Pek kilim atölyelerini inceledi İGDIR İHA İğdır Valisi Ahmet Pek, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı yöresel kilim atölyelerinde 
incelemelerde bulundu. Vali Ahmet Pek, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından finanse edilen ve Osmanlı Saray Motifleri Kilimciliği ile Kafkas Dökme 
Bebek tasarımının eğitim ve tanıtımı projesi kapsamında faaliyet gösteren kilim atölyelerinde incelemelerde bulundu, Ziyaretleri esnasında yetkililerden 
bilgi alan Vali Pek, kilim atölyelerinde gördüğü eksiklerin giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Vali Ahmet Pek, bölgemize özgü kilim 
motiflerinin işlenmesinin İğdır'ın tanıtımına büyük katkı sağlamakla beraber, ailelere hem ekonomik hem de eğitim alanında fayda sağladığını söyledi,
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Vali Ahmet Pek kilim 
atölyelerini inceledi
İĞDIR İHA

İğdır Valisi Ahmet Pek, Halk Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü'ne bağlı yöresel kilim atöl
yelerinde incelemelerde bulundu, Vali Ah
met Pek, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından finanse edilen ve Osmanlı Saray 
Motifleri Kilimciliği ile Kafkas Dökme Be
bek tasarımının eğitim ve tanıtımı projesi 
kapsamında faaliyet gösteren kilim atöl
yelerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret
leri esnasında yetkililerden bilgi alan Vali 
Pek, kilim atölyelerinde gördüğü eksikle
rin giderilmesi için ilgili kurum müdürleri
ne talimatlar verdi. Vali Ahmet Pek, bölge
mize özgü kilim motiflerinin işlenmesinin 
İğdır'ın tanıtımına büyük katkı sağlamakla 
beraber, ailelere hem ekonomik hem de e -  
ğitim alanında fayda sağladığını söyledi.

[ Başa Dön ]

RSS

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

Kars Halk Gazetesi 17.08.2013 250 Yerel Yayınlar 4 10

Bölge Planı halkın görüşüne sunuldu A r. A rSS A£n. Araana/ı. iğdi' ve Kar» ıliennde faaliyet yunıten Semat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 
2014*2023 y«lanrıı kanayan Tasla" Sdge Plana, KaAonma Befcanhfı tarafından halkın görüşüne sunuldu Vatandaşlar, WidA aw*. 
kalkınma .gov.oA ocObjectaA cenivA TdA BG* 6P'6olge_danier«desınien keoöt bolgetenyle ı*?lı hazırtanan plan hakkında gonr; bıld«eCMırter. Serhat 
Kalkınma Ajansı ($€RKAı tarafından hazırlanan ve A&n, Ardahan ijdırve Ksr$ .ilerinden oluşan TRA2 Ouzey II Botgev Tasıak dolgt Pıanı haikm görüşüne 
sunuldu. Vatandaşlar. Kalkınma Baxanlıjtı'nın rıtp://www kaîkınma.gov.rr/Docûb)ects/lceriK/S792/Bû-BPöcJge.Planlartınkjrı uktayare* kendi bolgeienyte 
ÎOİ' haartenar Tasla» 6Wge Manı hakknOa goruş ve eieştımennı yazarak baKanıfta gcoderebıhr» *er Hazırladığı ek ooige planm» kısa tedeiı cmak üzere 
2010-2013 öonemı ıç>n geNştıren SCRKA, yeni Hanı 2014*2023 donemn kapsayacak şek> «ide hairted'. KATILIMCILIK ESAS ALINDI S£RKA, 2014-2023 
Taşak Bölge Pıanı n» rıaadarken her aşaınaoa tatılımaiık ifhsaının sa|lanmMa>dan fanu» yv«sm ve araçları kullandı, ç«ffli duzeyteAoe toplantılar
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Bölge Planı halkın 
görüşüne sunuldu

A A cweştjniirkan ıhosas komısyoruan ve ait komisyorttr düştürüldü, sımone oahd edaerek 
kattım sağlandı Taüak Bölge Planı Ajanın sağMyan vt 100 üyeden oludan Kalkınma Kjıuiu'nda 
$Mşuıup onay* larrtktan sonra fa kuma Bakamgı'na gondeoldr. SfRKA'nın DazırtMigı T«tfak 
Bölge Planıys 191 olar» Q(A& talkının goruş ve onenler» aiındiKian tenra PW\. Boıgeseı 
Gelişme Kormtesınn görüşüne ve Bölgesel Getşme v A aek Kurulu'nun onayına sunulacak. 
(KHAJ

A&n. Ardahan, iğdir ve Kars iterinde faaliyet yürüten Serhat 
Kalkinma Ajansı tarafından nazırlanan 2014-2023 ytilannı kapsayan 
Taslak Bölge Planı, Kaftan ma Bakanlığı tarafından halkın görüşüne sonul 
du. Vatandaşlar, http;;ıw w  ka lk ınm a.^  îr,DocObıetts. ,»cerviv5 ?92.,8G' 
BP-8olge_Piani3r;adresinoen kendi bölgeleriyle ııg;l> hazırlanan plan 
hakkında gonjş Oıldirel>»«rle*',

Ser» ?t Ksıhn «a Aıanâ {SERKA) tarafından hazırlanan ve Ağn. 
Ardahan, ıgdır ve Kars ıllennden oluşan TRA2 Ouzey II Bo»ges* Taslak 8olge 
Planı halkın görüşüne sunuldu Vatandaşlar. Kalkınma Bakanlığı‘nm 
h ttp  ı7 w w v/.ka ik ınm a .gov .tr.D ocO b je cts / 'lce rık /5 7 9 2 /B G -8 P 
Bolge.PlanlaflHnkını tıldayarah kend' bolge*eny»e ilgili hazırlanan Taslak 
Bölge Planı nakkmda goruş ve eleştımenni yazarak bakanlığa gönderebilir 
Jer. Hazırladığı »ik bölge planım kısa vadeli olmak üzere 2010-2013 done
mi ıpn geliştiren SERKA, yeni planı 2014-2023 donemin, kapsayacak şek 
ijde haz<nadı.
KATILIMCILIK ESAS ALINDI

SERKA. 2014-2023 Taslak Bölge Planı n» naanarken her aşama 
da hatılımcjiık ilkesinin saganrrasmdan tarklı yöntem araçları kullandı 
Çeşrtii düzeylerde toplantılar gerçekleştirirken ihtisas komisyonlar) ve alt 
komisyonlar oluşturuldu

Bölgedeki kamu, özel sektör ve STKiar ne ımıver siteler palan 
surecine dahil edilerek katılım sağlandı. Taslak Bölge Planı Ajansın 
Yönetim Kurulu ve butun bölge illerinin farklı kesimlerinden temsil imkanı 
sağlayan ve 100 üyeden oluşan Kalkınma Kurulu’nda görüşülüp onay
landıktan sonra Kalkınma Bakamıgı na gönderildi.
SERKA'mn hazırtadıg» Taslak Boige Planıyla nĝ ı olarak bölge halkının 
görüş ve önerilen alındıktan sonra Pîan Bölgesel Gelişme Komitesinin 
görüşüne ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun onayına sunulacak.

i.KHA)

[ Başa Dön ]

TARİHİ HAMAM KÜLTÜR EVİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

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

Erzurum Yeni Gün 12.08.2013 850 Yerel Yayınlar 2 19

Tarihi hamam kültür evine dönüştürülüyor Kars'm Susuz İlçesi'nde bulunan tarihi hamam, kaymakamlıkça restore edilerek 'Kültür Evi'ne dönüştürülecek. 
Susuz Kaymakamlığı, Susuz Belediyesi ve Cilavuz Mezunlan ve Eğitim Gönüllüleri Demeği'nin Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'ya sunmuş olduğu proje ile 
İlçe merkezinde atıl bulunan metruk vaziyetteki tarihi hamam, restore edilerek 'Kültür Evi' olarak kullanılacak. Susuz Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye 
Başkanı Ali Yeğin ve Cilavuz Mezunlan ve Eğitim Gönüllüleri Demek Başkanı Ahmet Zariç, tarihi hamamda yapılan çalışmaları yerinde görerek yetkililerden 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Susuz Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kültür Evi'nin 
tamamlanmasıyla ilçede önemli bir boşluğun giderileceğini söyledi. Kaymakam Vedat Yılmaz; "Susuz, yöremizde bulunan birçok öğretmenin, bürokratın, 
iş adamının mezun olduğu okulları barındırmasının yanı sıra eğitim camiasında kendinden söz ettiren bir geçmişe sahiptir. Ancak bunun tanıtılması için 
maalesef yeterli olanaklarım ız bulunmamaktaydı. Bu çerçevede geçen yıl kurduğumuz demek ile birlikte, belediyemizin de katkılanyla 'Cilavuz Kültür Evi' 
projesine hayat vermiş bulunmaktayız. İlçemizde deyim yerindeyse kurulacak küçük bir müze ile eğitim geçmişini tanıtmayı planlamaktayız" dedi. (İHA)
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Tarihi hamam 
kültür evine 
dönüştürülüyor

Kars'ın Susıız İlçesi'nde bulunan 
tarihi hamam, kaymakamlıkça resto
re edilerek 'Kültür Evi'ne dönüştürü
lecek.

Susuz Kaymakamlığı, Susuz Bele
diyesi ve Cilavuz Mezunlan ve Eği
tim Gönüllüleri Demeği'nin Serhat 

. m  a Ajansı (SERKA)'ya sunmuş 
olduğu proje ile İlçe merkezinde atıl 
bulunan metruk vaziyetteki tarihi 
hamam, restore edilerek 'Kültür Evi' 
olarak kullanılacak.

Susuz Kaymakamı Vedat Yılmaz, 
Belediye Başkanı Ali Yeğin ve Cila
vuz Mezunları ve Eğitim Gönüllüleri 
Demek Başkanı Ahmet Zariç, tarihi 
hamamda yapılan çalışmaları yerin
de görerek yetkililerden yapılan ça
lışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere 
açıklamalarda bulunan Susuz Kay
makamı Vedat Yılmaz, Kültür Evi'nin 
tamamlanmasıyla ilçede önemli bir 
boşluğun giderileceğini söyledi.

Kaymakam Vedat Yılmaz; "Susuz, 
yöremizde bulunan birçok öğretme-

fıle://C:\Users\aycan.urkmez\Desktop\serka basın yansımaları\SERHAT KALKINMA... 21.10.2013



m-suite / PRNET Sayfa 8 / 9

nin, bürokratın, iş adamının mezun 
olduğu okulları barındırmasının yanı 
sıra eğitim camiasında kendinden 
söz ettiren bir geçmişe sahiptir. An
cak bunun tanıtılması için maalesef 
yeterli olanaklarımız bulunmamak
taydı. Bu çerçevede geçen yıl kur
duğumuz demek ile birlikte, bele
diyemizin de katkılanyla 'Cilavuz 
Kültür Evi' projesine hayat vermiş 
bulunmaktayız. İlçemizde deyim ye
rindeyse kurulacak küçük bir müze 
ile eğitim geçmişini tanıtmayı plan
lamaktayız" dedi. (İHA)

[ Başa Dön ]

EVİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

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

Türkiye Erzurum 12.08.2013 3450 Ulusal Gazete Ekleri 19 64

TARİHİ HAMAM kültür evine dönüştürülüyor Kars'ın Susuz İlçesi'nde 
bulunan tarihi hamam, kaymakamlıkça restore edilerek 'Kültür Evi'ne 
dönüştürülecek, Susuz Kaymakamlığı, Susuz Belediyesi ve Cilavuz 
Mezunları ve Eğitim Gönüllüleri Dcmeği'nin Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA)'ya sunmuş olduğu proje ile İlçe merkezinde atıl bulunan 
metruk vaziyetteki tarihi hamam, restore edilerek 'Kültür Evi' olarak 
kullanılacak. Susuz Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Ali 
Yeğin ve Cilavuz Mezunları ve Eğitim Gönüllüleri Demek Başkanı 
Ahmet Zariç, tarihi hamamda yapılan çalışmaları yerinde görerek 
yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Konuyla ilgili 
olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Susuz Kaymakamı Vedat 
Yılmaz, Kültür Evi'nin tamamlanmasıyla ilçede önemli bir boşluğun 
giderileceğini söyledi. Kaymakam Vedat Yılmaz; "Geçen yıl 
kurduğumuz dernek ile birlikte, belediyemizin de katkılarıyla 'Cilavuz 
Kültür Evi' projesine hayat vermiş bulunmaktayız. İlçemizde deyim 
yerindeyse kurulacak küçük bir müze ile eğitim geçmişini tanıtmayı 
planlamaktayız'1 dedi. Işık Çapanoğlu KARS İHA İLÇENİN GEÇMİŞİ 
YENİ NESİLLERE AKTARILACAK Tarihi hamamda yapılan çalışmaları 
yerinde gören Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, Tarihi 
Hamam'ın onarımın kısa sürede tamamlanacağını ve Kültür Evi 
projesinin hayata geçmesiyle birlikte ilçenin geçmişinin burada yeni 
nesillere aktarılacağına da dikkat çekti.

[ Başa Dön ] 

MÜHENDİSLİĞİNE ÇİZDİRDİK

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

Tunaydin 03.08.2013 7500 Yerel Yayınlar 3 246

Başkan Nevzat Bozkuş: Projeyi trafik mühendisliğine çizdirdik Kars Belediye Başkanlığı'nın geçtiğimiz aylarda başlattığı çalışma sonucunda, İl Trafik 
Komisyonu tarafından alınan karar gereği, 29 Temmuz itibariyle il merkezinde, tek ve çift yön uygulamasına geçildi. KARS (İHA) - Kars Belediye 
Başkanlıçı'nın geçtiğimiz aylarda başlattığı çalışma sarnıcunda, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar gereği, 29 Temmuz itibariyle il merkezinde, tek 
ve çift yön uygulamasına geçildi. İlk bir hafta deneme mahiyetinde devam edecek olan uygulama, bir hafta sonra ise resmi olarak hayata geçirilecek. 
Uygulama nedeniyle şehir uyarı tabelaları ile donatıldı. Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş^ il merkezinde önceki gün hayata geçirilen tek yön 
uygulaması ile ilgili olarak yapılan eleştirilere açıklık getirdi. "PROJEYİ, TRAFİK MÜHENDİSLİĞİNE ÇİZDİRDİK" Başkan Bozkuş, konu ile ilgili olarak 
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldiği gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulundu. AK Partili Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş; "Karsla 20 Temmuz

TARİHİ HAMAM kültür 
evine dönüştürülüyor

Kars'ın Susuz ilçesi'ndelııtfıınan 
tarihi hamam kaymakamlıkça 

reblore edilerek 'Kültür Evi'ne dö
nüştürülecek.
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Başkan Nevzat Bozkuş: Projeyi trafik
mühendisliğine çizdirdik

ğı'nın geçtiğimiz ay arda başlattığı çalışma sonucunda. II Trafik Konsyou 
tarafından alınan karar gereği 29 Temruz itbariyle il melezimse, tek ve çfi yiin uygulamasına 93çiki

itibariyle Kars il merkezinde tek ve çift yön uygulamasına başladık. 
Bunun nedeni ise araç yoğunluğu nedeniyle ciddi anlamda trafik 
karmaşası söz konusuydu. Bu sorunun bilimsel anlamda 
çözülebilmesi için trafik mühendisliğine sokak sokak, cadde, cadde 
araç yoğunluğunu ölçtürdük ve projesini çizdirdik. Proje 
tamamlandıktan sonrada İl Trafik Komisyonuna sunduk.
Komisyondan geçtikten sonrada bazı caddeler tek yön, bazı caddeler 
de çift yön oldu" dedi. Trafik yoğunluğunda ciddi anlamda bir 
rahatlama oldu diyen Bozkuş; "İki gündür uygulamaya geçtik ve 
gördüğünü gibi vatandaşlarımızda uygulamadan memnunlar. Araç 
trafiği açısından da ciddi bir sıkıntı görülmüyor. Bazı hataların dışında 
şu ana kadar ciddi bir sorun yok ve bir şikayette bize gelmedi. Trafik 
sorununu çözülmesi için trafik mühendisliğine çizdirilmesinin 
faydalarını her birlikte göreceyiz. Belli bir süre geçtikten sonra da 
belediye olarak projeye göre kavşaklara projede belirtilen şekilde 
Ankara'da yaptırdığım ız tabelaları diktik. Örneğin ağır tonajlı araçlar 
bile şehir merkezine artık giremeyecek. Çevre yolundan Vali Hüseyin 
Atak Bulvarı yolundan en fazla kamyon garajına kadar gelecekler. 
Ama üzerindeki yük bakımından çok önem arz eden ağır tonajlı 
araçlar ise şehir merkezine girmek için belediyemiz zabıta birimine 
müracaatta bulunarak özel izin alacaklar. Ve bu izini trafik polislerine 
ibraz edecekler. Böylece trafik polisleri de onlara yardımcı olacak" 
diye konuştu. KARSTA HAYATA GEÇİRİLEN YENİ TRAFİK DÜZENİ 
NASIL OLACAK" Başkan Bozkuş, trafikte tek ve çift yön 
uygulamasının kente trafik sorununu önemli derece çözeceğini 
belirtti. Bozkuş, proje ile şunları söyledi: "Cumhuriyet Caddesi'nin 
Mihralibey Kavşağı sınırından başlamak üzere Celal Aras Caddesi 
sınırına kadar olan kısmında, bu yönde gidiş olarak tek yön trafik 
akımı uygulanacak. Gidiş istikametinde sağ kesime kaldırma paralel 
olarak park serbestisi, karşı yönde ise park yasağı uygulanacak. 
Faikbey Caddesi'nin Kamyon Garajının Muzaffer Çelik Caddesine 
yakın girişi hizasından başlamak üzere Şehit Polis Nuri Yıldız Sokak 
sınırına kadar olan kısmında bu yönde gidiş olarak tek yön trafik 
akımı uygulanacak. Ayrıca gidiş istikametinde sağ kesime kaldırma 
paralel olarak serbestisi, karşı yönde ise park yasağı uygulanacak. 
İnönü Caddesi'nin GAMP Caddesi Kavşağı sınırından başlamak üzere 
Mihralibey Kavşağı sınırına kadar olan kısmında da bu yönde gidiş 
olarak tek yön trafik akımı uygulanacak. Gidiş istikametinde ise sağ 
kesime kaldırıma paralel olarak park serbestisi, karşı yönde ise park 
yasağı uygulanacak. Karadağ Caddesi'nin Ordu Caddesi sınırından 
başlamak üzere İsmail Aytem iz Caddesi sınınna kadar olan kısmında, 
bu yönde gidiş olarak tek yön trafik akımı uygulanacak. Halk Eğitim 
Merkezi binasının bu caddeye bakan kısmına 2011/24 sayılı İl Trafik 
Kom. Kararıyla Dört (4) araçlık park yeri tahsis edilmişti bu sayının 
iki (2) araçlık resmi araçlar için park yeri ayrılacak. Serhat Kalkınma 
Ajansı önünde 2011/06 sayılı İl Trafik Komisyonu karan 
doğrultusunda bina yanında 60 derecelik açıyla iki (2)araçlık resmi 
araç park yeri ayrılacak Asayiş Şube ve Yeni Belediye Hizmet 
Binalarının ön cepheleri hizasında bu kurumlara ait resmi araçlar için 
park yeri ayrılması kaydıyla gidiş istikametinde sağ kesime kaldırıma 
60 derece açıyla park serbestisi, karşı yönde ise park yasağı 

ra».»« uygulanacak. Ordu Caddesinin Halitpaşa Caddesi sınırından başlamak 
, uu üzere Tren Hattı Caddesi sınırına kadar olan kısmında bu yönde gidiş
| • V*?-̂ ,̂1 ? * * *  olarak tek yön trafik akımı uygulanmasına geçilecek. Azerbaycan

Başkonsolosluğu önü için alınan 2012/09 sayılı İl Trafik Komisyonu 
kararının aynı şekliyle uygulanması sağlanacak. PTT Başmüdürlüğü 
önü için alınan 2012/10 sayılı İl Trafik komisyonu kararının aynı 
şekliyle uygulanması ve Vali ikametinin Ordu Caddesine bakan 

kısmında boydan boya park yasağı uygulanması kaydıyla Ordu Caddesinin diğer kısımlarında gidiş istikametine göre sağ kesime kaldırıma 60 derece 
açıyla park seıbestisi, karşı yönde ise park yasağı uygulanacak. GAMP Caddesinin Tren Hattı Caddesi sınırından başlamak üzere Halitpaşa Caddesi sınırına 
kadar olan kısmında bu yönde gidiş olarak tek yön trafik akımı uygulanmasına geçilecek. Ayrıca Fevzipaşa İlköğretim Okulu önünde daha-önce 2007/06, 
sayılı İl Trafik Komisyonu kararıyla alınan "eğitim öğretim döneminde hafta içi 07.00/19.00 saatleri arasında öğrenci servis araçları hariç olmak üzere, 
okulun ön cephesi mesafesi kadar "park etme yasaktır" hükmün aynen devam etmesi, Halk Eğitim Md. Binası karşısında ikamet önünde 1 araçlık özürlü 
park yeri ayrılması kaydıyla GAMP Caddesinin diğer kısımlarında gidiş istikametine göre sağ kesime kaldırıma 60 derece açıyla park serbestisi, karşı yönde 
ise park yasağı olacak. Atatürk Caddesinin Halitpaşa Caddesi sınırından başlamak üzere Şehit Yusufbey Caddesi sınırına kadar olan kısmında bu yönde 
gidiş olarak tek yön trafik akımı uygulanmasına geçilecek. Serhat Kalkınma Ajansı önünde remi araç park yerinin karşı yöne alınması kaydıyla bu 
caddenin diğer kısımlarında gidiş istikametine göre sağ kesimine kaldırıma 60 derece açıyla park serbestisi, karşı yola taşmayacak şekilde park etmeleri 
kaydıyla park yasağı uygulanacak. Kazım Paşa Caddesi'nin Faik Bey Caddesi sınırından başlamak üzere Halit Paşa Caddesi sırına Kadar kısmında bu yönde 
gidiş olarak tek yön trafik akımının uygulanması, mevcut özürlü park yerinin tahsisinin devam etmesi kaydıyla bu caddenin gidiş istikametine göre sağ 
kesimine 60 derece açıyla park serbestösi, karşı yönde ise park yasağı uygulanacak. İsmail Aytem iz Caddesinin Halit Paşa Caddesi sınırından başlamak 
üzere Tren Hattı Caddesine kadar olan kısmında bu yönde gidiş olarak tek yöne trafik akımı uygulaması, bu caddenin gidiş istikametine göre sağ kesimine 
kaldırıma 60 derece açıyla park serbestisi, karşı yönde ise park yasağı uygulanacak. Davut Aksu Caddesi'nin ise Cumhuriyet Caddesi sınırından başlamak 
üzere Halit Paşa Caddesine kadar olan kısmında bu yönde gidiş olarak tek yön trafik akımı uygulaması, bu caddenin gidiş istikametine göre sağ kesimine 
kaldırıma 60 derece açıyla park serbestisi ve karşı yönde ise para yasağı uyulacak.

Günlük içeriğinde bulunan yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu içeriklerin 
hiçbiri yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu içeriklerin herhangi bir amaçla değiştirilerek yayınlanmaları, kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları 
kanuni olarak yasaklanmıştır.
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