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SERHAT KALKINMA AJANSI ARALIK 2013 BASIN HABERLERİ RAPORU
B A S I N  S E R V İ S İ  H A B E R  Ö Z E T İ

YAZILI BASIN 

İç indekiler

KARS' TA KOBL' LERE 45 MİLYON HİBE DESTEĞİ 
Tunaydin - 31.12.2013

ÜLKENİN GURURU 
Erzurum Pusula - 30.12.2013

ANNE
Tunaydin - 30.12.2013 

AA SERKAİ
Ağrı Güncel - 28.12.2013 

AÂ SERKA5
Ağrı Güncel - 28.12.2013 

AÂ SERKA
Ağrı Memleket - 28.12.2013

SERKA12 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ SAĞLAYACAK 
Ağrı Memleket - 28.12.2013

FRANSA, HOLLANDA VE BELÇİKA' YA TEKNİK GEZİ 
Erzurum Pusula - 28.12.2013

KUDUZLA MÜCADELEYE BÜYÜK DESTEK 
Erzurum Pusula - 28.12.2013

SERHAT BÖLGESİ, ÜRETİM SAHASI OLACAK 
Erzurum Pusula - 28.12.2013

SERKA, 12 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ SAĞLAYACAK 
Erzurum Pusula - 28.12.2013

SERKA YÖNETİCİLERİ HOLLANDA' DA 
Hürses - 28.12.2013

Türkiye Erzurum - 28.12.2013

İHRACAT 153 MİLYAR DOLAR CİVARINDA GERÇEKLEŞECEK 
Ankara Belde - 27.12.2013

BERKA12 MİLYON HİBE VERECEK 
Çağdaş Kars Haber - 27.12.2013

TEKSTİLDE 21. YÜZYILIN YENİ İMALAT BÖLGESİ: İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİ 
Denge (Kars) - 27.12.2013

KAYAK MERKEZİNE YATIRIM YAPILDI ANCAK KAR YAĞMADI 
Dokuz Sütun - 27.12.2013

SERHAT KALKINMA AJANSI SERKA) TL TOPLAM BÜTÇE TAHSİS EDİLEN MALİ 
Gündem (Kars) - 27.12.2013

TEKSTİLDE 21. YÜZYILIN YENİ İMALAT BÖLGESİ:
Hüryurt - 27.12.2013

AİKSERKA
Kars Manşet - 27.12.2013

SIHEİ HFÎITİ, FRANSA, HOLLANDA VE BELÇİKA' DA TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNDU 
Kars Önder - 27.12.2013

SERKA 12 MİLYON HİBE VERECEK 
Kars Postası - 27.12.2013

SERKA12 MİLYI
Kars Serhat - 27.12.2013

SERKA 12 MİLYON HİBE YERECEK 
Kars Siyaset - 27.12.2013

ERHAT KALKINMA AJANSI SERKA) 20102013 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DES 
Karsta Bora - 27.12.2013

ÖĞRETMENİN' ANNE' FİLMİ BİRİNCİ OLDU 
İstanbul Gazetesi - 26.12.2013

SERKA NIN 2 KISA FİLM YARISMASINADA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ANNE ALDI 
İstanbul Son An - 26.12.2013

ÖĞRETMENE ÖDÜL 
Posta - 26.12.2013

JMR
Ağrı Güncel - 25.12.2013

SERKA' NIN KISA FİLM YARIŞMASI' NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ANNE' ALDI 
Ağrı Memleket - 25.12.2013

( r n  s u ı t e
\  /
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• FLTLIR İMZA DANIŞMANLIK YETKİLİSİ ESAT BİNDİK, AĞRI DAĞI' NIN TİCARİ, KÜLTÜ 
Erzurum Pusula - 25.12.2013

• SERHAT İLLERİNE İNSANA SAYGILI ÜRETİM ÜSSÜ 
Hürses - 25.12.2013

• OİM KÎ
Erzurum Pusula - 24.12.2013

• TAHMİNİ 153 MİLYAR DOLAR 
Günboyu - 22.12.2013

• BEDAVAYA İŞ KURUN 
PARA - 22.12.2013

• HOLLANDALI İŞADAMLARI KARS'A YATIRIM YAPACAK 
Sabah Avrupa - 22.12.2013

• UKRAYNA VE RUS TURİSTLERDEN KAR ÜSTÜNDE RAFTİNG KEYFİ 
Türkiye Erzurum - 22.12.2013

• YILMAZ; BU YILKİ İHRACATIMIZ 153 MİLYAR DOLAR CİVARINDA GERÇEKLEŞECEK'
Ağrı Güncel - 21.12.2013

• RUSYA VE UKRAYNALI TURİZMCİLER KARS’ TA BULUŞTU 
Erzurum Pusula - 21.12.2013

• EKONOMİ
İstanbul Ekonomi - 21.12.2013

• KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ AÇIKLAMASI 
Ağrı Memleket - 20.12.2013

• İĞDIR, KARS, ARDAHAN VE AĞRI DÜNYADA İNSANA VE ÇEVREYE SAYGILI" ÜRETİMİN ME 
Ankara 24 Saat - 20.12.2013

• İHRACATIMIZ 153 MİLYAR DOLAR CİVARINDA GERÇEKLEŞECEK 
Ankara Gündem - 20.12.2013

• İLKELERİNDE EIZUNM'U TANITACAKLAR 
Büyükçekmece - 20.12.2013

• SERHAT İLLERİNDE İNSANA VE ÇEVREYE SAYGILI' ÜRETİM BÖLGESİ 
Dünya - 20.12.2013

• HV
Ege de Bugün - 20.12.2013

• KAİSİAD' DAN İSTANBUL ÇIKARMASI 
Gebze Hedef - 20.12.2013

• KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ, TÜRKİYE' NİN BU YILKİ İHRACATINA İLİŞKİN, İN 
İstanbul Ekonomi - 20.12.2013

• BAKAN YILMAZ: BU YIL İHRACATIMIZ 153 MİLYAR DOLAR CİVARINDA GERÇEKLEŞECEK 
İstanbul Gazetesi - 20.12.2013

• İHRACATIMIZ 153 MİLYAR DOLAR 
Tunaydin - 20.12.2013

• SERKA, HOLLANDA' DA TEMASLARDA BULUNDU 
Sabah Avrupa - 19.12.2013

• KARS GRAVYERİ VE KAŞARININ KÖKENLERİ ARAŞTIRILIYOR 
Star Ek - 19.12.2013

• SERHAT KALKINMA AJANSI HEYETİ, HOLLANDA' DA TEMASLARDA BULUNDU 
Ağrı Güncel - 18.12.2013

• ÜLKELERİNDE ERZURUM'U TANITACAKLAR 
İstanbul Yeni Gün - 18.12.2013

• BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA YAKUT KAR ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ 
Ayrıntılı Haber - 17.12.2013

• KARS GRAVYERİNİN KÖKENLERİ ARAŞTIRILIYOR 
Barış (Ankara) - 16.12.2013

• SERKA' DAN İĞDIRLILARA DAVET VAR 
İstanbul Kent Yaşam - 16.12.2013

• KARS PEYNİRCİLİĞİNİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR 
Erzurum Pusula - 15.12.2013

• KUDAKA VE SERKA' DAN TURİZM İŞBİRLİĞİ 
Erzurum Pusula - 15.12.2013

• TEBLİGATLAR SANAL ORTAMA GİRİYOR 
EKONOMİK ÇÖZÜM - 14.12.2013

• TEKSTİLDE DOĞU ANADOLU RÜZGARI 
EKONOMİK ÇÖZÜM - 14.12.2013

• KARS' TA IPARD SEKTÖR ANALİZİ PROJESİ TOPLANTISI YAPILDI 
Erzurum Pusula - 14.12.2013

• TEKSTİL ÜRETİM BÖLGESİNDE SERKA, GÜÇDER AMSTERDAM BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ 
İzm ir Ticaret - 10.12.2013

• SINIRDA İSTİHDAM HEDEFİ 4 BİN 500 
Bugün - 09.12.2013
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• İĞDIR TEKSTİL ÜSSÜ OLUYOR 
Cumhuriyet - 09.12.2013

• 4 İLİN KADERİ 18 ARALIKTA MASADA 
Dünya - 09.12.2013

• VAHAP MUNYAR 
Hürriyet - 09.12.2013

• AMSTERDAIA İĞDIR ARASINDA İFEJM MİLVARLIKDENİM HATTI 
Sabah - 09.12.2013

• GJ
Sözcü - 09.12.2013

• SEBO BOSTANCIYI ŞARKILARIYLA ISITTI 
Star - 09.12.2013

• DOĞU, TÜRKİYE' NİN YENİ TEKSTİL ÜSSÜ OLACAK 
Türkiye - 09.12.2013

• ERFA
Vatan - 09.12.2013

• SERKA, AĞRI1 DA ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ 
Ağrı Güncel - 06.12.2013

• AĞRI' DA KOBİ HAFTASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI 
Ağrı Memleket - 05.12.2013

• IM Mİ"M
Ağrı Memleket - 05.12.2013

• SERKA, AĞRI' DA ORGANİK TARIMI ANLATTI 
Erzurum Pusula - 05.12.2013

• KARS OSB
İNŞAAT YATIRIM - 01.12.2013

• RALLİ DEĞİL SÜRÜŞ KURSU 
Erzurum Pusula - 30.11.2013

• İĞDIR' DA DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
TIMREPORT - 15.11.2013

Yazılı Basın Haberler

■S E R K A

[ Başa Dön ]

KA R S ' TA  KO B L ’ LERE 45  M İLYO N  H İBE  DESTEĞİ

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

Tunaydin 31.12.2013 7500 Yerel Yayınlar 8 42

Kars'ta KOBI'lere 45 milyon hibe desteği KARS (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 
yılları arasında gerçekleştirdiği destek programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşlar ile KOBİlere yaklaşık olarak 45 milyon TL. tutannda hibe desteği sağladı. 2014 yılında da 
kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL. toplam 
bütçe tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle 
kamuoyuna duyurdu. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden koope- ? 
f ratiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon TL. olan İktisadi Gelişme Mali Destek 
Programı-4 ile Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde tarıma dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü 
desteklenecek. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede 
kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve 
yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin 
yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 500.000 
TL yi ve toplam proje bütçesinin yüzde50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacak. 2014 yılı 
içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL. toplam bütçe ile Örnek Büyükbaş 
Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; 
TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırması yoluyla 
süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve gerçek kişilerin başvuruda bulunabiAKAIKINMA AJANSI leceği program 
çerçevesinde DEVELOPMENT AGENCV başarılı bulunan projelere, proje başına 300.000 TL.yi ve 
toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacak. Üçüncü olarak 
ise, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde tarım, turizm ve imalat 
sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım 
koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda 
bulunmaktır. I, 12 milyon TL. toplam bütçe tah- teşkil edecek büyükbaş hayvan ili destek • nin 

yaygınlaştırması yoluyla sı a ilişkin proje teklif A A  | A I # a üründe kümeler 12.2013 tarihi iti- Jk A nr W l/  A  desteklenmesi v oyuna duyurdu. Mm m V 
faUll İl kabet edebilirlic ölgesi'nde faali- m | Jft JT R lA f 1 sidir. KOBİ'ler i girişimcilere M * | I * I W 1 Ajşj|erjn başvı ı güden koope- KALKINMA AJANSI 
leceği prograr lik olarak ta- y A DEVEIOPMENTAGENCV başan il bulun' »lam bütçesi m İm u\ proje başına 3 olan İk tisad i" \ * ve toplam proje bütçesinin 
yü2 i Destek Programı-4 ile Kars, Ar- meyecek şekilde mali destek & ve Ağrı illerinde tarıma dayalı sa- Üçüncü olarak ise, kar ama re imalat sektörü 
desteklenecek, kurum ve kuruluşlar için 5 milyc macı; Bölgeye özgü ürünlerin eko- bütçe ile Küçük Ölçekli Altyapı I ndırılması, bölgede kümelenme 
Programı-3 uygulanacaktır. Pro

Kars’ta KOBI’lere 45 
milyon hibe desteği

[ Başa Dön ]
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Ü LKEN İN  GURURU

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

Erzurum Pusula 30.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 1 0

Ülkenin
gururu

Kars Valisi 
Eyüp Tepe, işa- 
damlarıyla bir
likte katıldığı 
Avrupa gezisin
de Hollanda’da 
bir peynir fab
rikasının sahi
binin Erzurum
lu olduğunu 
öğrenince bü
yük bir şaşkın
lık yaşadı.
»  Sayfa 4’te

Ülkenin gururu Kars Valisi Eyüp Tepe, işadamlarıyla birlikte katıldığı Avrupa gezisinde Hollanda'da bir peynir fabrikasının 
sahibinin Erzurumlu olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. » Sayfa 4'te Avrupa'da bir Erzurumlu \ Tacettin DURMUŞ/ 
KARS Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu üyeleri ve Ajans uzmanlarından oluşan 18 kişilik heyet Fransa, Belçika 
ve Hollanda ülkelerine gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi kapsamında, Mnd Group Fabrikası, Courchevel Turizm Ofisi,
Özgazi Süt Fabrikası ve Hollanda Türk İş Adamları Demeği temsilcileri ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu. SERKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki heyete, Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, 
İğdır Valisi Ahmet Pek ile belediye başkanlan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlan ve İl Genel Meclisi başkanları eşlik etti. 
Hollanda'da Erzurum'un Oltu ilçesinden bir Türk'e ait peynir fabrikasını gezdiklerini ve son derece etkilendiklerini söyledi. 
Hollanda'da Avrupa'nın en büyük fabrikası olan Mnd Group Peynir Fabrikası'nın Erzurum Oltulu bir Türk'e ait olduğunu da 
belirten Vali Tepe, "Avrupa'nın en büyük peynir fabrikasını gezdik ve şaşırdık. Çünkü bu fabrikanın sahibi de Oltulu bir 
kardeşimiz. Sanki bir laboratuvar gibi son derece hijyenik ve ter temiz. Her şey otomatik ve peynir el değmeden üretiliyor. 
Dünyanın her bir yanına ve Amerika'ya keçi peyniri ihraç ediyor. Dünyadaki en fazla keçi peyniri üreten fabrikasının bir Türk'e 
ait mutluluk vericidir. Devasa tesiste her şey full otomatik üretiliyor ve bu fabrikada toplam 15 kişi çalışıyor. Süt tankerle 
fabrikaya geliyor ve vanalar açılıyor ve keçi, koyun ve inek sütü ayrı ayrı fabrikaya veriliyor ve çeşitli peynirler üretiliyor. Bütün 
bu işleri ise bilgisayar başındaki bir kontrol mühendisi yapıyor. " diye konuştu. Şerif Aktürk Hollanda Türk İşadamları Demeği 
Başkan vekili olarak görev yapıyor. Hollanda'nın EttenLeur kentindeki Özgazi Peynir Fabrikası Sahibi Şerif Aktürk, geçtiğim iz yıl 
girişimci ve çevreye karşı duyarlı girişimci ödülüne layık görülen üç kişiden biri oldu. Batı Brabant Ticaret Odası'nın düzenlediği 
yanşama da Aktürk, ikinci oldu. Mutlu olduğunu söyleyen Şerif Aktürk: "Brabanta bölgesinde çok sayıda firma arasından ilk üçe 
kalmak ve sonrasında ikinci olmak çok güzel bir duygu. Bizi buraya kimin aday gösterdiğini de bilmiyoruz. Birisi bizi önermiş. 
İkinci olduk. Önemli olan bir Türk firmasının ilk üçe kalmasıydı. Mutluyum, inşallah başka yarışmalarda birinci oluruz. | r ı ı • | \

Devam  Sayfaları
Sayfa 4

[ Başa Dön ]

AN N E

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

Tunaydin 30.12.2013 7500 Yerel Yayınlar 15 174

KARS (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen "Serhatta Kadın 
Olmak" temalı Kısa Film Yarışmasfnın birincilik ödülüne, Erbil Erkmen'in yönettiği ve eşini kaybeden bir 
kadın ve küçük kızının hikayesinin anlatıldığı "Anne" filmi layık görüldü. Yanşmada, Serpil Sonmez'in 
yönettiği "Serhafın Güçlü Kadınlan" ikinci ve Mehmet Emin Türküz'ün yönettiği "Hayat Ağacı" filmi 
üçüncü oldu. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl 
İkincisi düzenlenen ve film lere bu illerde çekilmesi şartı koşulan "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film 
Yarışması sonuçlandı. Pınar Şenel'in başkanlığını yaptığı ve Beyhan Büyükyıldız, Banu Bozdemir, Tülay 
Akça ve Murat Tolga Şen'den oluşan dördü kadın 5 kişilik jüri heyeti, "Sinema duygusunu sağlamaktaki 
başarısı, özgün müzik kullanımının filme katkısı ve güçlü sinematografisi neceniyle" Erbit Erkmen'in 
yönettiği "Anne" filmini oy çokluğuyla birincilik ödülüne layık gördü. Ardahan'ın Dama) ilçesinde çekilen 
"Anne" film inde eşini kaybeden bir kadın ve kıiçük kızının hikayesi ele alınıyor. Birinci olan "Anne" filmi 
10.300 TL'Sk ödülün sahibi oldu. Yanşmada ikincilik ödülü ise "Bölge kadınının yaşanmış hikayelerini 
samimi bir bçimde ve güçlü bir belgesel duygusuyla aktarması sebebiyle" Yönetmen Serpil Sönmez'in 
"Serhaf ın Güçlü Kadınlan" film ine verildi. Yine Ardahan'ın Damâl ilçesinde çekilen ve 7.000 TL ödül 
kazanan film, ilçede yaşayan kadınlarla yapılan söyleşilerden oluşuyor. "Serhatta Kadın Olmak" temalı 
2 .Kısa Film Yanşması'nın üçüncülük ödülünü, "Kadının kendine yetme çabasını yöreden örneklerle 
gösterebilme yetisi ve güçlü sinematografisi nedeniyle" Yönetmen Mehmet Emin Türküz'ün "Hayat 
Ağacı" filmi kazandı. Giresun'da kadına şiddet resim sergisi GİRESUN (İHA) - Giresun Halk Sağlığı 
Müdürlüğü İle Giresun Fotoğraf Sanatı Demeği'nin ortaklaşa düzenlediği "Ya Olmasaydı" fotoğraf sergisi
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bugün açıldı. Açılışa Vali Haşan Karahan, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Bal, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fazıl Özden, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü 
Mustafa Tosun, Valilik Basın Yayın Müdürü Cahit Akdoğan, sağlık çalışanlan ve vatandaşlar katıldı. Halk Sağlığı Müdürü Dr.Fazıl Özden, yaptığı 
konuşmada, kadınların sadece bir anne değil, hayatın tüm renklerini barındıran, neşeni ve sevginin temsilcisi birer sevgi pınarı olduğunu söyledi. Özden 
"Sağlık olmadan gelecekten, umuttan ve neşeden söz edilemez. Bu sebeple Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak burada olduğu gibi her platformda 'Sağlık 
Çalışanına ve Kadına Şiddete Hayır" diyoruz. Kazananlar belli oldu 2 kisa P1 Tvl 1 1 Uy *1 En iyi ANNE

[ Başa Dön ]

A A  SER K A İ

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

Ağrı Güncel 28.12.2013 600 Yerel Yayınlar 1 88

SERKA 2014 yılı içerisinde 3 Yeni Mali Destek Programı ile 12 Milyon TL hibe desteği sağlayacak. 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği destek programları 
kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile KOBİ'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL. 
tutarında hibe desteği sağladı. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan 
Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL. toplam bütçe tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin 
proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurdu. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette 
bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 
milyon TL. olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde 
tarıma dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecek. Programın amacı; Bölgeye özgü 
ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet 
gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat 

ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL.'yi ve toplam proje 
bütçesinin yüzde50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağla nacak.3'te Aa SERKA i £f£\KALKINMA AJANS h' \V\DEVELOPMENT AGENC> lenec erhat 
Kalkınma Ajansı kuruluşlar ile KOBİ'lere yaklaşık çağrısını 26.12.2013 tarihi Bölae hibe desteği sağlayacak

[ Başa Dön ]

A Â  SERKA5

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

Ağrı Güncel 28.12.2013 600 Yerel Yayınlar 3 200

SERKA hibe desteği sağlayacak 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek 
olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL. toplam bütçe tahsis edilen mali destek programlarına 
ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurdu. Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği destek programları kapsamında kar amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile KOBİ'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL. tutarında hibe desteği 
sağladı. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma 
Ajansı, 12 milyon TL. toplam bütçe tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin proje teklif 
çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurdu. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan 
girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon 
TL. olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde tarıma 
dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecek. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin 
ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün 
arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve 
markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan 
projelere, proje başına 500.000 TL.'yi ve toplam proje bütçesinin yüzdeSO'sini geçmeyecek şekilde 
mali destek sağlanacak. 2014 yılı içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL. toplam 

bütçe ile Örnek Büyükbaş Hayvancılık işletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil 
edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet 
edebilirliğinin geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve gerçek kişilerin başvuruda bulunabileceği program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına
300.000 TL.'yi ve toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanaca ktır. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından üçüncü olarak 
ise, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın 
amacı; TRA2 Bölgesi'nde tarım , turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım 
koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Söz konusu program çerçevesinde başarılı 
bulunan projelere, proje başına 750.000 TL.'yi ve toplam proje bütçesinin yüzde 75'ini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Söz konusu 
programlardan Bölgemiz aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, programlara ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak 
2014 Ocak ayı boyunca il ve ilçe düzeyinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılacaktır. Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden verimli ve etkin 
şekilde faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar için son başvuru tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programların amaç, öncelik, 
başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir. A Ajan Aâ SERKA 5 
lf£\KALKINMA AJANSI ;tjha n£\developmentagency V7 \TRA2 Bölç ve imalat Serhat Kalkınma Ajansı bütçesi 5 milyon TL. olan İktisadi Büyükbaş 
Hayvancılık duyduğu a (SERKA) 2010-2013 yılları Gelişme Mali Destek Programı-4 İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali si ve iyileş arasında gerçekleştirdiği ile 
Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı Destek Programı-3 uygulanacak- ma ve yatı H ûct"û 1/ nrnnramlarr L'ancamınHa illorin/Ho farıma HaValı carıaV i fır 
Drnnramın a m a /~ ı | TDÛ"5 iuiloci-irilm
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Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm
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Ağrı Memleket 28.12.2013 500 Yerel Yayınlar 1 90

SIRKA12 milyon TL hibe desteği sağlayacak Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 yılları 
arasında gerçekleştirdiği destek programlan kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar 
ile KOBİ'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL. tutarında hibe desteği sağladı. 2014 yılında da kamu ve 
özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL. toplam bütçe 
tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle 
kamuoyuna duyurdu. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden 
kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon TL. olan İktisadi Gelişme Mali 
Destek Programı-4 ile Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde tarıma dayalı sanayi, turizm ve imalat 
sektörü desteklenecek. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin Aâ SERKA Ş&nkalkinma AJANS 
\*\developmentagenci ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden 
sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların 
yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu 
program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL.'yi ve toplam proje 

bütçesinin yüzdeöO'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacak. 3'te

[ Başa Dön ]

S E R K A 12  M İLYO N  TL H İBE  DESTEĞİ S A Ğ LA Y A C A K

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

Ağrı Memleket 28.12.2013 500 Yerel Yayınlar 3 200

SERKA12 milyon TL hibe desteği sağlayacak A A DEVELOPMENT AGENC 2014 yılında da kamu ve 
özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL toplam bütçe 
tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle 
kamuoyuna duyurdu. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği 
destek programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile KOBİ'lere yaklaşık 
olarak 45 milyon TL. tutarında hibe desteği sağladı. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe 
desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL. toplam bütçe tahsis edilen mali 
destek programlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurdu. 
TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak 
tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon TL. olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Kars, 
Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde tarıma dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecek. 
Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme 
potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi 
uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz 
konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL.'yi ve toplam 
proje bütçesinin yüzde50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacak. 2014 yılı içerisinde yine 

özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL. toplam bütçe ile Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. 
Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe 
kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve gerçek kişilerin başvuruda bulunabileceği program 
çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 300.000 TL.'yi ve toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek 
sağlanacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından üçüncü olarak ise, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu 
altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya 
katkıda bulunmaktır. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 750.000 TL.'yi ve toplam proje bütçesinin yüzde 75'ini 
geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Söz konusu programlardan Bölgemiz aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, programlara 
ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak 2014 Ocak ayı boyunca il ve ilçe düzeyinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılacaktır. 
Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden verimli ve etkin şekilde faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar için son başvuru 
tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programların amaç, öncelik, başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi 
www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir.

[ Başa Dön ]

FRAN SA , H O LLAN D A  VE B E LÇ İK A ' Y A  T E K N İK  G EZİ

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

Erzurum Pusula 28.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 64

Fransa, Hollanda ve Belçika'ya teknik gezi \ Tacettin DÜRMÜŞ / KARS Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA 
heyetiyle birlikte, Fransa'da Courchevel Kayak Merkezi, Hollanda'da bir Türk'e ait Mnd Group Fabrikası 
Peynir Fabrikası ve Belçika'ya has Belçika Mavisi büyükbaş hayvan üzerinde incelemelerde bulundu. 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu üyeleri ve Ajans uzmanlarından oluşan 18 kişilik heyet 
Fransa, Belçika ve Hollanda ülkelerine gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi kapsamında, Mnd Group 
Fabrikası, Courchevel Turizm Ofisi, Özgazi Süt Fabrikası ve Hollanda Türk Iş Adamları Derneği temsilcileri 
ile görüşerek fik ir alışverişinde bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe 
başkanlığındaki heyete, Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi 
Ahmet Pek ile belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve 11 Genel Meclisi başkanları eşlik 
etti. Vali TepeMen açıklama Vali Tepe, heyet olarak Fransa'da Courchevel Kayak Merkezi, Hollanda'da 
Erzurum'un Oltu ilçesinden bir Türk'e ait peynir fabrikasını gezdiklerini ve son derece etkilendiklerini 
söyledi. Belçika'da ise yaklaşık bir ton civarında et veren Belçika Mavisi büyük baş C? * - - w BOsTİ 1 
rıiffl !*! in'riTn hayvanında SERKA illerinde yaşayıp yaşayamayacakları konusunda da bir çalışma 
başlatabileceklerini de belirten Vali Tepe, "Kalkınma ajanslarının temsil ettikleri bölgelere değişik 
aşanlarda katkılar sunmak amacıyla kurulmuşlardır. SERKA heyeti olarak bölgedeki imkanlar ve 
vatandaşların geçim kaynaklan ile bağlantılı bir program yapalım dedik ve bu kapsamda da I Iollanda, 
Belçika ve Fransa'ya bir gezi düzenledik. Vali Eyüp Tepe, gezilerinin Belçika ayağında ise Belçike Mavisi 
bir ton et verebilen büyükbaş hayvan üzerinde de incelemelerde bulunduklarını söyledi. Bı; hayvanın

SERKA 12 milyon TL hibe 
desteği sağlayacak
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yaklaşık bir ton et verer enteresan bir hayvan olduğu di açıklayan Vali Tepe, inceleme ve araştırmaların ardından bu hayvan; SERKA illerine 
getirebileceklerine de dikkat çekti. Bu hayvan ile ilgiL olarak ta yetkililerde brifing aldıklarını da belirten Vali Tepe, "Bı enstitünün genel sekreteri ile de 
tanışarak bu hayvanın Kars, Ardahan İğdır ve Ağrı da yaşar mı diye de çalışmalar yapacağız. Çünkü Belçika ile Kars ve çevresinin iklim özellikleri bir birine 
yakındır. Nasıl k Belçika'nın diğer büyükbaş hayvan; Simental ve Holanda'nın Hoştayr cinsi inekleri Kars'ta yaşayabiliyorsa neden Belçika mavisi de 
bölgemizde yaşamasın?"diye konuştu

[ Başa Dön ]

KU D U ZLA  M ÜCADELEYE BU YU K  DESTEK

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

Erzurum Pusula 28.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 24

/ ^ V  K u d u a la  m ü c a d e le y e  b ü y ü k  d e s te k
Kuduzla mücadeleye büyük destek \ PUSULA-IGDIR İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve SERKA"ya sunulan "Kuduz ve Brucella 
Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Sahiplerinin Bilinçlendirilmesi" proje adıyla 

j Gecici_TRA2/13/KUBES/ 0040 referans numarasıyla kabul edildi. Karakoyunlu Kaymakamı Elif
Canan Tuncer Ersöz, toplam 160.908,13 TL bütçeyle gerçekleştiren projeye SERKA'nın desteği
120.610,00 TL olup proje süresi 9 aydır. Projenin amacı, son yıllarda bölgemizde yaygın olarak 

görülen Kuduz ve Brucella vakaları ile vahşi hayvanlardan kaynaklanan, son bir yılda ülke gündemine oturan kuduz tehlikesinden hayvanları ve insanları 
korumaktır. Ayrıca, doğada serbest halde bulunan kuduz virüsünün, taşıyıcı durumda bulunan vahşi hayvanlardan evcil hayvanlara ve insanlara 
bulaşmasını minimize etmektir. Halkın bilinçlenip, hastalıklarla mücadele etmesi ile bölgenin hastalıktan arı olmasını sağlayarak, hastalık sonucu ölen ve 
mali değeri olan hayvanlar için ödenen tazminatın devletin kasasında kalması vesilesiyle milli gelirin korunması hedeflenmektedir" dedi. Kaymakam Elif 
Canan Tuncer Ersöz, Projeye güç veren ortağımız, Iğdr İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, İğdır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine ve 
projeye finansman anlamda destekleyen Serhat Kalkınma Ajası'na teşekkürü bir borç biliriz."şeklinde konuştu, -i \ PUSULA-IGDIR _  İğdır'ın Karakoyunlu 
nm ve Hayvancılık Müdüı hazırlanan ve SERKA"ya \ \  ve Brucella HastalıklarıyJ . vSEi Hayvan Sahiplerinin Bili , jlJT proje adıyla Gecici_TRA V S? %. | 
0040 referans numarasıy \ C' Karakoyunlu Kaymakar İl "Sji \ Tuncer Ersöz, toplam bütçeyle gerçekleştiren IIİMİIS KA'nın desteği 120.610,0(

[ Başa Dön ]

SERH AT  BÖ LGESİ, ÜRETİM  S A H A S I O LACAK

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

Erzurum Pusula 28.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 75

Serhat Bölgesi, üretim sahası olacak
S “

Serhat Bölgesi, üretim sahası olacak \ Tacettin DÜRMÜŞ / KARS Serhat Kalkınma Ajansı,
Amstcrdam Belediyesi ve Güvenilir, Sürdürülebilirve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) işbirliğiyle 
düzenlenen "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni imalat Bölgesi: tnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" 
projesinin tanıtımı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir toplantıyla İstanbul'da 
gerçekleştirildi. Ağrı, Ardahan, İğdır vc Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 
Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Demeği 
(GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme idare Başkanlığınca (KOSGEB), Türkiye ihracatçılar Meclisi (TÎM), Çalışma vc Iş Kurumu 
(IŞKUR), I lalkbank, Vakıfbank, Ağrı, Ardahan, İğdır vc Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı projenin 
tanıtım toplantısı TheRitzCarlton otelde düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleşti.Tanıtım

• toplantısına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel, bölge
illerinin milletvekilleri, Serhat kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, Genel 
Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, kalkınma ajansları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileri ile 4Û0'den fazla iş adamı katıldı. "Topyekün kalkınma seferberliği içinde olmalıyız" Serhat Kalkınma Ajansı'nın proje üretebilme kapasitesine 
işaret eden Kalkınma Bakam Cevdet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "2013 
yılsonu itibariyle, inşallah bu yıl ki ihracatımız 153 milyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi.Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerinden de değinen Bakan 
Yılmaz, "Hedeflenmez sadece Ankara, İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin enerjisini harekete geçirmek durumundayız. 
Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna kapsayıcı kalkınma diyoruz" 
şeklinde konuştu. Farklılaşma, markalaşma ve yenilikçiliğe vurgu yapan Yılmaz, Ajans uzmanlarının bölgelerinde sözü dinlenen kişiler olduklarını, özellikle 
yatmm destek ofisi uzmanlarının illerde yatırımcılara her türlü danışmanlık desteği verdiklerini vc doğru yönlendirmeler yaptıklarını söyledi. Yatırım teşvik 
belgelerindeki artışta büyük pay sahibi olan YDO uzmanlarının illerin kalkınmasında gizli aktörler olduklarını beliretn Yılmaz, "Herhangi bir ilimize giden 
yatırımcının ilk önce YDO uzmanları ile temasa geçmesi gerekiyor. Lisan bilen, analiz yapabilme gücü yüksek, sürekli sahada iş yapan, hem yerele hakim 
hem de stratejik bakış açısına sahip değerli YDO uzmanlarından sonuna kadar faydalanılmasını ve yerelin de bu uzmanlara sahip çıkması gerekiyor. 
Ülkenin her yerinde o bölgeye uygun bir sektörün iş yapabileceğini görüyoruz. İzmirli bir tekstil firmasının İğdır'a yatırım yapmasının bölge insanına da 
örnek olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe de, Serhat Bölgesinin göç veren bir bölge olarak 
göçü durdurması ve bunun için emek yoğun sektörlere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Markalaşmanın, yenilikçiliğin ve farklılaşmanın önemine dikkat 
çeken Tepe, SERKA ve GÜÇDER'in insana ve çevreye duyarlı üretim sahasının da bu amaçla hazırladıklarını ve yurt dışı ile bağlantı kurarak kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğini söyledi. Vali Tepe, yatırımcıları, Serhat bölgesine yatırım yapmaya davet etti, dar faydalanılmasını 
' ' manlara sahip çıkmas ı temsilcileri „ c«vrey« her yerinde o bölgeye tıldı. _  ® fuymi.üretimsohöii iş yapabileceğini gö: a sefer |y Üfc sının bölge insanına 
y l2  I \ If " düşünüyoruz" diye ın üre- Yönetim Kurulu Ba ;n Kalkınma Mf Eyüp Tepe Ser ııtıda yaptığı fi veren bir bölge olan :at rakamları f IVII ve bunun 
için emel : bulunarak, odaklanılması gerekti lah bu yıl ki Ww J M kalaşmanın, yenilikdli \r civarında A önemine dikkat çek nin kişi başı çirmeliyiz.
Topyekün bir kalkınma se- ve GÜÇDER'in ins

[ Başa Dön ]

SERKA , 12 M İLYO N  TL H İBE  DESTEĞİ SA Ğ LA Y A C A K
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Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Erzurum Pusula 28.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 42

SERKA, 12 milyon TL hibe desteği sağlayacak Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 yıllan arasında gerçekleştirdiği destek 
programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile KOBİ'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL. tutarında hibe 
desteği sağladı. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL. 
toplam bütçe tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurdu. 
TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 
milyon TL. olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde tarıma dayalı sanayi, turizm ve 
imalat sektörü desteklenecek. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme 
potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması 
yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, 
proje başına 500.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin yüzdeöO'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacak. 2014 yılı 
içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL. toplam bütçe ile Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık 
işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve gerçek kişilerin başvuruda bulunabileceği program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje 
başına 300.000 TL.'yi ve toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır.Serhat Kalkınma 
Ajansı tarafından üçüncü olarak ise, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç 
duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir 
ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, 
proje başına 750.000 TL.'yi ve toplam proje bütçesinin yüzde 75'ini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır.! İHA

[ Başa Dön ]

SE R K A  Y Ö N ET İC İLER İ H O LLAN D A ' DA

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

Hürses 28.12.2013 2132 Ulusal Gazeteler 5 22

SERKA yöneticileri Hollanda'da Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yöneticileri ve bölge milletvekilleri, Hollanda'da Türk işadamları ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa 
Bölge Komitesi Başkanı Turgut Torunoğulları'mn düzenlediği programa Ağrı milletvekilleri Fatma Salman ile Mehmet Kerim Yıldız'ın 
yanı sıra Kars, İğdır, Ardahan ve Ağrı valileri, belediye, il genel meclisi ve ticaret odaları başkanlan kaüldı.Temaslarla ilgili bilgi 
veren heyet başkam Kars Valisi Eyüp Tepe, Fransa, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan 5 günlük programın son derece verimli 
geçtiğini söyledi. Avrupa ülkelerindeki gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri yerinde görerek benzer tecrübeleri Doğu Anadolu 
Bölgesi'ne aktarmayı amaçladıklarını kaydeden Tepe, Fransa'nın kış turizm ini, Benelüx ülkelerinin ise tarım alanındaki çalışmalarını 
Temaslarla İlgili kendüerine rol modeli , , , almak istediklerini ifa- bilgi veren heyet de etti. 5AA başkanı Kars turizm i açısından 
cazibe Valisi Evıin merkezi haline getirme* A yi planladıklarını anlatan Tepe, Fransa, Tepe, "Bu konuda da teBelçika ve maşlarımız 
oldu. Kars, Hollanda'yı Ardahan ve Igd.r canh J hayvan varlığı açısından kapsayan çokönemlibirbölge.Biz 5 günlük bu potansiyelden 
yeterince yararlanamadığıprogramın son mızIdİsünüyoruz.Hol- derece verimli landa bu konuda Avru- geçtiğini Söyledi, 
pa'dabirnumarabuyüzden rol model olarak seçtiğim iz yerlerden birisi. Ayrıca Kars'ta özellikle peynir altı suyunun değerlendirilmesi 
konusunda çalışm alarda yapmak istiyoruz. Bununla ilgili b ilg ile rde edindik. Seyahatim iz inşallah önemli atılımlara yol açaf' diye 
konuştu. Avrupa'daki Türk toplumun her açıdan geliştiğine işaret eden DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkam Turgut Torunoğulları 
ise, Türk insanının Avrupa'da artık yönetilen konumundan yöneten konumuna yükseldiğini söyledi.Sayılan 140 bini aşan Türk 
işadamlarının AB genelinde yaklaşık 650 bin kişiye iş imkanı sağladığını vurgulayan Torunoğulları, şöyle konuştu: "Babalan işçi 
olarak buraya gelenlerin çocuklan şimdi büyük yatırımlara sahip işadamı konumunda. Türk girişimciler sadece Hollanda'da 65 bin 
kişiye iş imkanı sağlamakta. İşadamlarımızın Avrupa'da sahip olduklan ciro ise 50 milyar avro dolayında. 5 milyon Türk nüfusu var 
Avrupa'da bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin zaten AB'ye girdiğini de söyleyebiliriz." (Amsterdantaa)

[ Başa Dön ]

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

Türkiye Erzurum 28.12.2013 3450 Ulusal Gazete Ekleri 20 115

KOBİLEÜK 45 MtUTOM UBA SAÛIA13I
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği destek programları kapsamında 
kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile KOBİ'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL. tutarında hibe desteği 
sağladı. 2 Işık Çapanoğlu / KARS / İHA 014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan 
Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL. toplam bütçe tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin proje 
teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurdu. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan 
girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon TL. olan 
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde tarıma dayalı sanayi, 
turizm ve imalat sektörü desteklenecek. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye 
kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji

SERKA’DAN
HİBE DESTEĞİ

SERKA, 12 milyon T l
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kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde 
başarılı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL.'yi ve toplam proje bütçesinin yüzde50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacak. Söz konusu 
programlardan Bölgemiz aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, programlara ilişkin farkmdalık ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak 
2014 Ocak ayı boyunca il ve ilçe düzeyinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılacaktır. Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden verimli ve etkin 
şekilde faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar için son başvuru tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programların amaç, öncelik, 
başvuru koşullanna ilişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantılan takvimi www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir. Aaserka ?f>JAIKINMA 
AJANSI Vy.DEYUOHlEHT ASENCY KOBİLERE 45 MİLYON LİRA SAĞLADI. HİBEDESTEfil

[ Başa Dön ]

İH R A C A T  153 M İLY A R  D O LAR  C İV A R IN D A  G ERÇEKLEŞECEK

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

Ankara Belde 27.12.2013 12000 Yerel Yayınlar 6 27

İhracat 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek vı İSTANBUL - Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl- maz, Türkiye'nin bu yıl ki ihracatına ilişkin, 
"inşallah bu yılki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Yılma/., Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA). Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Arıısterdam Belediyesi iş birliğiyle hayata 
geçirilen. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdare Başkanlığı'ııca (KOSGF.B), Türkiye ihracatçılar Meclisi fTÎM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR). Halkbank. Vakıfbank.

* Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği. İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni imalat Bölgesi: İnsana ve 
Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtını toplantısına katıldı. Bakanlığın "10. 5 Yıllık Kalkınma Planı"na ve Türkiye'nin 2023 
hedeflerine ilişkin katılımcıları bilgilendiren Yılmaz. Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yıl sonu 
itibariyle, inşallah bu yılki ihracatımız ] 53 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Altın hariç ihracatla geçen yıla göre yüzde 6'ya 
yakın artış sağlandığının altını çizen Yılmaz,. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan liderliğinde Ekonomi Bakanlığı'nı ve TİM'i tebrik etti. Kalma 
değerin önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları anlattı: "Hedefleri, daha çok kilo daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, daha 
standartlara uygun, daha yüksek getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasalımla gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil 

îr.rçr^r konfeksiyon bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bıı hedeflere sadece Ankara, İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. Buralarda önemli ama 
bütün yörelerimizin enerjisini harekele geçirmek durumundayız. Biilün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün bir 
kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna kapsayıcı kalkınma diyoruz." Bölgesel boyutun önemine işaret eden Bakan Yılmaz. 
Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, içinde bulunan her bölge için, o yöreye uygun kalkınma stratejileri geliştirilmesi 
gerekliğini dile getirdi. Yılmaz, bölgesel politikada Türkiye'nin önemli bir yere geldiğini belirterek, yeni bölgesel politikanın kapsayıcı 
anlayışa sahip olduğunu söyledi. Geçmişte bölgesel politika denildiğinde sadece geri kalmış bölgelerin anlaşıldığını hatırlatan Yılmaz.

— • "Bugün öyle anlamıyoruz. İstanbul da Hakkari de bizim için bir bölge. Her bölgenin potansiyelini harekete geçirirken, bölgeler arası 
mesafeyi de ortadan kaldırmalıyız. Bülün bölgelerin rekabet gücünü artırıyoruz, ortalamanın altında kalmış bölgeleri de ortalamaya 
yaklaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Yılmaz, bir yandan verimliği artırmaya çalışırken bir yandan da hakkaniyetli davrandıklarını 
ifade ederek bunu hem bölgeler arası hem de bölgenin kendi içinde yaptıklarına dikkati çekti. Kalkınma ajanslarının hayata geçirilmesine 
yönelik de katılımcıları bilgilendiren Yılmaz. "Artık her bölgemizde bölgesel stratejiler yaptığı gibi bunları takip edebilecek, bununla ilgili 
yeni çalışmalar yapabilecek kurumsal yapılarımız var. Bunun birikimli etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz" dedi. Yılmaz, bakanlık 
kapsamında uygulanan yenilikçi uygulamalar hakkında da bilgi vererek, bu kapsamda hayata geçirilen program ve uygulamaların 
içeriklerine ilişkin detaylar paylaştı.(AA)

[ Başa Dön ]

BER KA 12  M İLYO N  H İBE  VER ECEK

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

Çağdaş Kars Haber 27.12.2013 600 Ulusal Gazeteler 1 160

BERKA12 MİLYON HİBE VERECEK 1 Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği, destek 
programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile KOBI'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL tutarında 
hibe desteği sağlamıştır. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 
12 milyon TL toplam bütçe tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi 
itibariyle kamuoyuna duyurmuştur. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere 
yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon TL olan İktisadi Gelişme Mail Destek Programı-4 ile Ağrı, Ardahan, 
İğdır ve Kars illerinde tarıma dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecektir. Programın amacı; Bölgeye özgü 
ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, 
teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla İhracat ve markalaşma potansiyelinin 
yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL'yi ve toplam 
proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. 2014 yılı içerisinde yine özel sektöre yönelik 
olarak, 2 milyon TL toplam bütçe ile örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi MİM Destek Programı-3 
uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin 
yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sek- töründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir. KOBI'ler ve gerçek kişilerin başvuruda bulunabileceği program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, 
proje başına 300.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Serhat 
Kalkınma Ajansı tarafından üçüncü olarak ise, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe 
İle Küçük ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde tarım, turizm ve 
imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının 
İyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Söz konusu program 
çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 750.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 75'ini geçmeyecek 
şekilde mali destek sağlanacaktır. Söz konusu programlardan Bölgemiz aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını 
sağlamak, programlara ilişkin farkmdalık ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak 2014 Ocak ayı boyunca II ve İlçe
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düzeyinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılacaktır. Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden verimli ve etkin şekilde faydalanılabllmesi 
açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar için son başvuru tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programların amaç, öncelik^ başvuru koşullarına ilişkin detaylı 
bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir. | W| | \ \ \ \ \ w | \ |"AYA IVKOPMENT*töENCY

[ Başa Dön ]

T EKST İLD E  21. Y Ü Z Y IL IN  YE N İ İM ALAT  BÖ LGESİ: İN S A N A  VE  ÇEVREYE  D U Y AR LI URETI

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

Denge (Kars) 27.12.2013 5000 Yerel Yayınlar 1 120

Tekstilde 2 1 . Y ü zy ılın  Yeni 
İm alat Bölgesi: İnsana ve Ç evreye 

Üretim  Sahası
® U m m b v*  U » n y *  . 

O tıvrjıiı Ur «İt m  S o h u u  S__ /
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Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: İnsana ve Çevreye II Duyarlı Üretim Sahası Kars Valisi 
Eyüp Tepe, Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı 
sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri olacak "Tekstilde 21. yüzyılın yeni imalat bölgesi. İnsana 

H ı ı u a r l ı  lİP A + ım  C a k a c ı  ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin hayata geçirilmesi için düzenlenen tanıtım toplantısına
U U y a r i l  U ru I l lT l  D d ild S I  katıldı. Kars Valiliğinin internet sitesinde yer alan habere göre; The Ritz Carlton Otelinde Kalkınma

Bakanı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği tanıtım toplantısına; Vali Eyüp Tepe, Amsterdam Belediye 
Başkanı Ebehard Van Der Laan f ile GÜÇDER/ FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, 
Ağrı, Ardahan ve İğdır Valileri, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, İl Genel Meclisi ve Ticaret Odaları 
Başkanları katıldı. DEVAMI SAYFA 6'DA ® İnsana ve Çevreye / \  A Duvarlı Üretim Sahası Tekstilde 
21. Yüzyılın Yeni ı ı İmalat Bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası Kars Valisi ve SERKA 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Tepe, toplantıda yaptığı konuşmada; yeşil üretim sahası ile 
Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinden oluşan Serhat Bölgesi'nin makûs talihini değiştirecek adımlar 
atıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere bölgemiz Türkiye'nin en fazla göç veren 
bölgelerinden birisidir. Bölgemiz insanının neden göç ettiği sorulduğunda bunun cevabını işsizlik, 
eğitim ve sağlık imkânları ile ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması, iklim gibi nedenlere bağlamak 
imkân dâhilindedir; ancak tüm bunları insanların geleceklerini bu topraklarda görmemek başlığı 
altında toplayabiliriz. Bölgemizin bu talihini değiştirmek yine bizlerin elindedir. Siz değerli 
işadamlarımıza şunu açıklıkla ifade ediyorum ki artık bölgemiz erişilemeyen bir yer olmaktan 
çıkmakla kalmamış büyük potansiyel vadeden bir gelişmenin de ortasında yer almıştır. Serhat 
Bölgesi tekrar ihtişamlı günlerine kavuşmak için gün saymaktadır. Özellikle Kars-Tiflis-Bakü 
demiryolu projesinin 2015 yılında tamamlanmasıyla birlikte Serhat Bölgesi'nin sadece çehresi değil 
iklim i de değişecektir. Bölgeye umut ve gelecek beklentisi hâkim olacaktır. Bu hedefe elbette ki 
sadece devletin çabalarıyla ulaşılamayacaktır. Burada özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına da 

büyük görevler düşmektedir." 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin 500 m ilyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatarak, bu rakamlafa ulaşmanın 
sadece İstanbul'un, Bursa'nın veya İzmir'in çabalarıyla mümkün olamayacağına, bu nedenle ülkemizdeki her ilimize, potansiyeli çerçevesinde büyük 
görevler düştüğüne dikkat çeken Vali Eyüp Tepe, "Hedeflerimize ulaşmak için olağanüstü çabalar ve stratejiler belirleyerek pazarlama yönümüzü 
güçlendirmemiz gerekmektedir. İşte İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası Serhat Bölgesi'ni markalaştırarak, hem işsizliği azaltacak hem de ihracata 
büyük katkıda bulunacaktır. Projemiz Avrupa veya ABD menşeli büyük markaların Asya ve Afrika'da yaptırdıkları üretimlerin A çoğunda insani değerlere 
aykırı bir şekilde üretim yapıldığının anlaşılması üzerine ortaya çıkmış bir fikirdir. Büyük markalar bir araya gelerek bazı stratejiler belirlemekte ve bunları 
uygulamaya koymaktadırlar. Bu stratejilerin başında kendi kontrollerinde gelişen insana ve çevreye duyarlı üretim sahaları kurmak gelmektedir. 
Bahsettiğimiz dünya devleri y ıllık yaklaşık 20 milyar Avro'luk bir alım gerçekleştirmektedirler. Bu alımlarını yavaş yavaş insana ve çevreye duyarlı üretim 
sahalarına kaydırmak istemektedirler. Belirledikleri strateji gereği yeni üretim sahalarının oluştuğu bu süreçte Türkiye'nin yeri ve önemi ise tartışılmazdır. 
Zira Türkiye, hem Avrupa Birliği mevzuatına uygun hukuk sistemine sahip olması, hem AB ile gümrük birliğinde yer alması, hem teslimatta hızlı 
davranması, hem işçilikte kaliteli olması, hem de marka çıkarabilme ve tasarım yönünün güçlü olması nedenleriyle tercih edilen bir ülkedir. Bu kıstasların 
tamamının bir arada bulunabildiği ülke sayısı ise oldukça sınırlıdır." şeklinde konuştu. Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya 
örnek bir üretim üssü olması hedeflenen proje; Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve 
Çevreci. Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından 
desteklenen proje, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı'nca (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Çalışma 
ve İş Kurumu (İŞKUR), Halkbank, Vakıfbank, Kars Valiliği, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği ve İğdır Valiliğini kapsıyor.

»  Devam Sayfaları
Sayfa 6

Tekstilde 2 1 .  Y ü zy ılın  Ye n i 
alat Bölgesi: İnsana ve Çevreye 

Duyarlı Ü re tim  Sahası
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[ Başa Dön ]

K A Y A K  M ER KEZİN E  Y A T IR IM  Y A P IL D I  A N C A K  K A R  Y AĞ M AD I
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Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Dokuz Sütun 27.12.2013 5824 Yerel Yayınlar 10 48

Kayak merkezine yatırım 
yapıldı ancak kar yağmadı

Kayak merkezine yatırım yapıldı ancak kar yağmadı Yalnızçam köyü mevkisindeki Uğurludağ 
eteklerinin Bakanlar Kurulu karannca turizm bölgesi ilan edilmesiyle bu bölgeye yatınm yaptıklarını 
belirten Vali Azizoğlu, "tesisimiz tamam, kar yağarsa kış daha da güzel geçecek. Biz çevre illerden 
de gelenlere ev sahipliği yapacağız" dedi Ardahan'da yeni yapılan kayak merkezine ilk etapta 
yaklaşık 4 bin lira yatırım yapıldı ancak henüz kar yağmadı. Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, 
yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Yalnızçam köyü mevkisindeki Uğurludağ eteklerinin Bakanlar 
Kurulu kararınca turizm bölgesi ilan edilmesiyle bu bölgeye yatırım yaptıklarını belirtti. Bölgede ilk 
etapta 6 kayak pistinin planlandığını, pistlerden birinin tamamlandığını ifade eden Azizoğlu, "Bu 
bölgenin kayak turizm i için imar planı hazırlandı. Ayrıca 70 yataklı bir de otel yapıldı. Bu otelin 
yaklaşık yüzde 90'ışu an tamamlandı. Artık bu bölgede turizmcilerimizin gelip yatırım yapmalarını 
bekliyoruz. Şu an bin 500 metrelik teleski sisteminin pistini tamamladık. Burası yüzde 12-14 bir 
eğimi olan bölge. 2014'te de hedefimiz iki pist daha bitirmektir. Sarıkamış ve Palandöken kayak 
merkezleri gibi adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Artık Ardahan da bu alanda olacak. Bölgemizin bu 
alanda da atılım yapmasını istiyoruz. Bu yatırım lar da buna yöneliktir" diye konuştu. Azizoğlu, 
bölgede altyapı çalışmalarının da sürdüğünü ifade ederek, "Ayrıca bu bölgenin altyapı çalışmalarının 

da ihalesini tamamladık. Yol, kanalizasyon, su ve arıtma tesisleri ile ilgili çalışmalara başlandı. Bu bölgeye yapacağım ız yatırım lar geleceğe yönelik 
yatırımlardır" dedi. Azizoğlu, altyapıya yönelik ilgili bakanlıklar dışında Serhat Kalkınma Ajansı'dan (SERKA) da kaynak elde ettiklerini ifade etti. SİSTEM 
TAMAM, KAR YOK Bin 500 metrelik teleski sisteminin tamamlandığını ancak kar yağışı beklediklerini belirten Azizoğlu, "Bölgede bu yıl kar gecikmeli geldi. 
Henüz kar yağmadı. Kar ortalama Ardahan'da 110 gün yerde kalıyor. Tesisim iz tamam, kar yağarsa kış daha da güzel geçecek. Bu sene gecikmeli kar 
yağacak gibi ama yağması halinde biz çevre illerde de gelenlere ev sahipliği yapacağız" dedi.AA

[ Başa Dön ]

SERH AT  K A LK IN M A  A JA N S I SER KA ) TL TO PLAM  BÜTÇE T A H SİS  ED İLEN  M ALİ

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

Gündem (Kars) 27.12.2013 500 Yerel Yayınlar 4 342

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) TL toplam bütçe tahsis edilen mali 2010-2013 yılları arasında 
gerçekleştirdiği destek programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile 
KOBİ'lere yaklaşık olarak 45 fnilyon TL tutarında hibe desteği Bağlamıştır. 2014 yılında da kamu ve 
destek programlannp ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna 
duyurmuştur. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere 
yönelik olarak tasarlanan, Özel sektöre hibe desteğini sürdürecek toplam bütçesi 5 milyon TL olan 
iktisadi Olan Serhat Kalkınma Ajansı. 12 milyon Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Ağrı, Ardahan, 
İğdır ve Kars illerinde tanma dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecektir. Programın 
amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede" kümelenme potansiyeli ar? eden 
sektörlerde rekabet gücünün arttınlması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamalann 
yşygınlaştınlması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu 
program çerçevesinde başanlı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL'yi ve toplam proje 
bütçesinin %.50'sini geçmeyecek şe kilde mali destek sağlanacaktır, t 2014 yılı, içerisinde yine özel 
sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL toplam bütçe ile Örnek Büyükbaş Hayvancılık işletmelerinin 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek 
teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştınlıtıası yoluyla süt sığırcılığı sektöründe 
kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve gerçek 
kişilerin başvuruda bulunabileceği program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına
300.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. 
Serhat Kalkınma Ajansı tarafından üçüncü olarak ise, kar amacı gütmeyen kurum ve. kuruluşlar için 
5 milyon TL toplam bütçe ile Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır.
Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde tanm, turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu 

altyapılann inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatınm koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya 
katkıda bulunmaktır. Söz konusu program çerçevesinde başanlı bulunan projelere, proje başına 750.000 TL'yj ve -toplam proje bütçesinin % 75'ini 
geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Söz konusu programlardan Bölgemiz aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, programlara 
ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak 2014 Ocak ayı boyunca il ve ilçe düzeyinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılacaktır. 
Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden verimli ve etkin şekilde faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar için son başvuru 
tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programlann amaç, öncelik, başvuru koşullarına İlişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi 
www.serka.gov.jtr adresinden temin edilebilir. KHA

[ Başa Dön ]

TEKSTİLD E  21. Y Ü Z Y IL IN  Y E N İ İM A LA T  BÖ LGESİ:

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

Hüryurt 27.12.2013 300 Yerel Yayınlar 9 279

Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni imalat Bölgesi: insana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası... Kars Valisi 
Eyüp Tepe, Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı 
sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri olacak "Tekstilde 21. yüzyılın yeni imalat bölgesi: insana 
ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin hayata geçirilmesi için düzenlenen tanıtım toplantısına 
katıldı. Kars Valiliğinin internet sitesinde yer alan habere göre; The Ritz Carlton Otelinde Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği tanıtım toplantısına; Vali Eyüp Tepe, Amsterdam Belediye 
Başkanı Ebehard Van Der Laan ile GÜÇDER/ FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, Ağrı, 
Ardahan ve İğdır Valileri, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, İl Genel Meclisi ve Ticaret Odaları 
Başkanları katıl dı. Kars Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Tepe, toplantıda

Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölge«): 
|İnsana ve Çevreye Duyarlı liretim Sahası...
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yaptığı konuşmada; yeşil üretim sahası ile Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinden oluşan Serhat Bölgesi'nin makûs talihini değiştirecek adım lar atıldığına 
dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere bölgemiz Türkiye'nin en fazla göç veren bölgelerinden birisidir. Bölgemiz insanının neden göç ettiği 
sorulduğunda bunun cevabını işsizlik, eğitim ve sağlık imkânları ile ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması, iklim gibi nedenlere bağlamak imkân dâhilindedir; 
ancak tüm bunları insanların geleceklerini bu topraklarda görmemek başlığı altında toplayabiliriz. Bölgemizin bu talihini değiştirmek yine bizlerin elindedir. 
Siz değerli işadamlanmıza şunu açıklıkla ifade ediyorum ki artık bölgemiz erişilemeyen bir yer olmaktan çıkmakla kalmamış büyük potansiyel vadeden bir 
gelişmenin de ortasında yer almıştır. Serhat Bölgesi tekrar ihtişamlı günlerine kavuşmak için gün saymaktadır. Özellikle Kars-Tifiis-Bakü demiryolu 
projesinin 2015 yılında tamamlanmasıyla birlikte Serhat Bölgesi'nin sadece çehresi değil iklimi de değişecektir. Bölgeye umut ve gelecek beklentisi hâkim 
olacaktır. Bu hedefe elbette ki sadece devletin çabalarıyla ulaşılamayacaktır. Burada özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler 
düşmektedir." 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin 500 m ilyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatarak, bu rakamlara ulaşmanın sadece 
İstanbul'un, Bursa'nın veya İzmir'in çabalarıyla mümkün olamayacağına, bu nedenle ülkemizdeki her ilimize, potansiyeli çerçevesinde büyük görevler 
düştüğüne dikkat çeken Vali Eyüp Tepe, "Hedeflerimize ulaşmak için olağanüstü çabalar ve stratejiler belirleyerek pazarlama yönümüzü güçlendirmemiz 
gerekmektedir, işte insana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası Serhat Bölgesi'ni markalaştırarak, hem işsizliği azaltacak hem de ihracata büyük katkıda 
bulunacaktır. Projemiz Avrupa veya ABD menşeli büyük markaların Asya ve Afrika'da yaptırdıkları üretimlerin çoğunda insani değerlere aykırı bir şekilde 
üretim yapıldığının anlaşılması üze rine ortaya çıkmış bir fikirdir. Büyük markalar bir araya gelerek bazı stratejiler belirlemekte ve bunları uygulamaya 
koymaktadırlar. Bu stratejilerin başında kendi kontrollerinde gelişen insana ve çevreye duyarlı üretim sahaları kurmak gelmektedir. Bahsettiğimiz dünya 
devleri y ıllık yaklaşık 20 milyar Avro'luk bil* alım gerçekleştirmektedirler. Bu alımlarını yavaş yavaş insana ve çevreye duyarlı üretim sahalarına 
kaydırmak istemektedirler. Belirledikleri strateji gereği yeni üretim sahalarının oluştuğu bu süreçte Türkiye'nin yeri ve önemi ise tartışılmazdır. Zira 
Türkiye, hem Avrupa Birliği mevzuatına uygun hukuk sistemine sahip olması, hem AB ite gümrük birliğinde yer alması, hem teslimatta hızlı davranması, 
hem işçilikte kaliteli olması, hem de marka çıkarabllme ve tasarım yönünün güçlü olması nedenleriyle tercih edilen bir ülkedir. Bu kıstasların tamamının 
bir arada bulunabildiği ülke sayısı ise oldukça sınırlıdır." şeklinde konuştu. Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir 
üretim üssü olması hedeflenen proje; Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim 
Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen 
proje, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı'nca (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Çalışma ve iş 
Kurumu (İŞKUR), Halkbank, Vakıfbânk, Kars Valiliği, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği ve İğdır Valiliğini kapsıyor.

[ Başa Dön ]

A İK S E R K A

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

Kars Manşet 27.12.2013 500 Ulusal Gazeteler 2 132

İM E ÎE D C IİB verecek

A Serhat Kalkınma Ajansı (SEHKA) 2010- 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği destek programlan
F e  1 % ,# %  kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile KOBİ'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL 

J  İ m i  ^W m  tutarında hibe desteği sağlamıştır. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan
A a j a n s i  Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL toplam bütçe tahsis edilen maii destek programlarına ilişkin proje 

x^DlVfiOfMfNT agincy teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurmuştur. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan 
girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon TL 
olan İktisadi Gelişme IViali Destek Programı-4 ile Ağrı, Ardahan, Iğd'r ve Kars illerinde tarıma dayalı 
sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecektir. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye 
kazandırılması, bölgede kümelenme botansiyeıi arz eden sektörlerde rekabef gücünün - rttırıİması, 
teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve ı.ıarkalaşma 
potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje 
başına 500.000' TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek 
sağlanacaktır. 2014 yılı içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL toplam bütçe ile Örnek 
Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın 
amacı; TRA2 Hölgesi'nde örnek teşkil edecek büyükbaş hayva- cılık işletmelerinin yaygınlaştırılması 
yoluyla c sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve gerçek kişilerin başvuruda, bulunabileceği program çerçevesinde başarılı 
bulunan projelere, proje başına 300.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek' şekilde 
mali destek sağlanacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından üçüncü olarak ise, kar amacı gütmeyen 
kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 
uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç 
duyduğu altyapıların İnşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının 
iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Söz 
konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 750.000 TL'yi ve toplam proje 
bütçesinin % 75'ini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Söz konusu programlardan Bölgemiz 
aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, programlara ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin 
artırılmasına yönelik olarak 2014 Ocak ayı boyunca il ve ilçe düzeyinde bilgilendirme ve eğitim 

toplantıları yapılacaktır. Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden verimli ve etkin şekilde faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm 
programlar için son başvuru tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programların amaç, öncelik, başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim 
toplantıları takvimi www.scrka.gnv.tr adresinden temin edilebilir. AikSERKA JiMSiKALKINMA AJANSİ -SA DEVEIOPMENT AGENCY

[ Başa Dön ]

S IH E İ H F ÎIT İ, FRAN SA , H O LLAN D A  VE B E LÇ İK A ' DA T E K N İK  İN CELEM ELERDE BULUNDU

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

Kars Önder 27.12.2013 450 Yerel Yayınlar 1 338

SIHEİ HFÎITİ, FRANSA, HOLLANDA VE BELÇİKA'DA TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNDU A teknik 
inceleme gezisi kapsamında, Mnd Group Fabrikası, Courchevel Turizm Ofisi Özgazİ Sût Fabrikası ve 
Holl&taa Tflrk iş Adamlan Derneği temsilcileri ile görüşerek s#rsii alışverişinde bulundu. SERKA 
Yönetim Kurulu İŞ Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki heyete, Ağrı Valisi Mehmet 
Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek İle Belediye Başkanları, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve il Genel Meclisi başkanları eşlik etti. Vali Eyüp Tepe, ziyaret 
ile ilgili gazetemize açt ki amalarda bulundu Vali Tepe, heyet olarak Fransa'da Courchevel Kayak 
Merkezi, Hollanda'da Oltu'lu bir Türk'e alt peynir Fabrikasını gezdik- Tacettin DURMUŞ / ÖLÇEK 
(SERKA) Yönetim Kurulu üyeleri ve kişilik heyet Fransa, Belçika ve lerini ve son derece

SEUA HEYETİ, FHANSA, HOLLANDA VE 
BELÇİKA'DA TUNİK İNCELEMELERDE HÜLÜNDU
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etkilendiklerini Serhat Kalkınma Ajansı Ajans uzmanlarından oluşan 18 Hollanda ülkelerine gerçekleştirdiği söyledi. Belçika'da ise yaklaşık bir ton civarında 
et veren Belçika Mavisi büyük baş hayvanında SERKA illerinde yaşayıp yaşayamayacakları konusunda da bir çalışma başlatabileceklerini de belirten Vali
Tepe, "Kalkınma ajanslarının temsil ettikleri bölgelere değişik aşanlarda katkılar sunmak amacıyla kurulmuşlardır. >>>Devamı Sayfa 6'da>>> (' . . __
Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA Heyeti olarak, Fransa'da Courchevel Kayak Merkezi, Hollanda'da bir Türk'e ait Mnd G roup__Fabrikası Peynir Fabrikası ve
Belçika'ya has Belçika Mavisi büyükbaş hayvan üzerinde incelemelerde bulundu, SERKA12 Milyon Lira Hibe Verecek Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
2010-2013 t  -y i 11 a 1 a-jua sın d a gerçekleştirdiği destek programlan kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar İle KOBİ'lere yaklaşık 
olarak 45 milyon TL tutarında hibe desteği sağlamıştır. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 
milyon TL toplam bütçe tahsis edilen mali destek KALKINMA AJANSİ DEVELOPMENT AGENCY 'A\ programlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 
tarihi itibariyle kamuoyuna duyurmuştur. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, 
toplam bütçesi 5 milytyı TL olan iktisadi Gelişene Mali' Destek Programı-4 ile Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde tartma dayalı sanayi, turizm ve imalat 
sektörü desteklenecektir. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde 
rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin 
yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başanlı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL*yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sinı 
geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. 2014 yılı içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL toplam bütçe ile Örnek Büyükbaş 
Hayvancılık işletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde ömek teşkil edecek "büyükbaş 
hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve gerçek kişilerin başvuruda bulunabileceği program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 300.000 TL'yi ve 
toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından üçüncü Olarak ise, kar amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile | | Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 
Bölgesi'nde tarım, turizm ve imalat • sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşaat edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının 
iyileştirilmesine vfe sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyşl kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Söz konuşu program çerçevesinde başarılı, bulupan 
projelere, proje başına 750.000 TL'j/Tve toplam" proje bütçesinin % 75'ini geçmeyecek şekilde mali destek sağtenac&ktır. Söz konusu programlardan 
Bölgeırflz aktörlerin en üst düzeyde yararlanrrrasını sağlamak, programlara ilişkin farkındajıjuye bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak 2DÎ4 Ocak ayı 
boyunca il ve İlçe dfiteyinde . bilgilendirme ve eğitim ' toplantıları yapılacaktır. Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden verimli ve etkin şekilde 
faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar İçin son başvuru tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programların amaç, öncelik, başvuru 
koşullanna ilişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvim i www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir.

»  Devam  Sayfaları
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SERKA 12 Milyon Lira Hibe Verecek

&
SERKA m  K S â
%İÜÎÎİ.«»,' == ‘—■̂ ---

[ Başa Dön ]

SE R K A  12 M İLYO N  H İB E  VER ECEK

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

Kars Postası 27.12.2013 750 Yerel Yayınlar 6 253

SERKA 12 Milyon Hibe verecek

[ ^ S E R K A  '
K B IC IH M *  AJ 4 H İI

SERKA 12 Milyon Hibe verecek -SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI İÇERİSİNDE 3 YENİ MALI 
DESTEK PROGRAMI İLE 12 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ SAĞLAYACAK Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği destek programları kapsamında kar amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile KOBİ'lere yaklaşık'olarak 45 milyon TL tutarında hibe desteği 
sağlamıştır. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma 
Ajansı, 12 milyon TL toplam bütçe tahsis edilen mali destek programlarına ilişkin proje teklif 
çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurmuştur. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan 
girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon 
TL olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde tarıma 
dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecektir. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin 
ekonomiyfe kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün 

arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu 
program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proie başına 500.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek 
sağlanacaktır. 2014 yılı içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL toplam bütçe ile Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi 
Malî Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil .edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması 
yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve gerçek kişilerin başvuruda 
bulunabileceği program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 300.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali 
destek sağlanacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından üçüncü olarak ise, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu 
altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile ı çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal 
kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 750.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 
75'ini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Söz konusu programlardan Bölgemiz aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, 
programlara ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin artınlmasına yönelik olarak 2014 Ocak ayı boyunca il ve ilçe düzeyinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları 
yapılacaktır. Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden verimli ve etkin şekilde faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar için 
son başvuru tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programların amaç, öncelik, başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi 
www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir. (KHA) KALKI-NHMA AJANSI A A JvDEVELOPMENT AGENCY

[ Başa Dön ]

S E R K A 12  M İLY I

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

Kars Serhat 27.12.2013 500 Yerel Yayınlar 1 70
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SERKA12 Milyı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 20102013 yılları arasında gerçekleştirdiği destek programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşlar ile KOBI'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL tutarında hibe desteği sağlamıştır. 2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek 
olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL toplam bütçe tahsis edilen mali destek progrlmlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle 
kamuoyuna duyurmuştur. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 
milyon TL olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde tarıma dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü 
desteklenecektir. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet 
gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygula- n Hibe verecek maların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin 
yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini 
geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. 2014 yılı içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL toplam bütçe ile örnek ¡. Büyükbaş 
Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil edecek büyükbaş 
hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir. KOBI'ler ve gerçek kişilerin başvuruda bulunabileceği program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 300.000 TL'yi ve 
toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. (D. Sayfa 4'de)

[ Başa Dön ]

SE R K A  12 M İLYO N  H İBE  YERECEK

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

Kars Siyaset 27.12.2013 500 Yerel Yayınlar 2 240

SERKA 12 Milyon Hibe yerecek j -SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI İÇERİSİNDE 3 YENİ MALİ DESTEK 
PROGRAMI İLE 12 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ SAĞLAYACAK Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 
yılları arasında gerçekleştirdiği destek programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar 
ile KOBI'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL tutarında hibe desteği sağlamıştır. 2014 yılında da kamu ve özel 
sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL toplam bütçe tahsis edilen 
mali destek programlarına ilişkin proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna 
duyurmuştur. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik 
olarak tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon TL olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 ile Ağrı, 
Ardahan, İğdır ve Kars illerinde tarıma dayalı sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecektir. Programın 
amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden 
sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması 
yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Söz konusu program çerçevesinde başarılı 
bulunan projelere, proje başına 500.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde 
mali destek sağlanacaktır. 2014 yılı içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon TL toplam bütçe 
ile ûmek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 uygulanacaktır. 
Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin 
yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet 
edebilirliğinin geliştirilmesidir. KOBI'ler ve gerçek kişilerin başvuruda bulunabileceği program çerçevesinde 
başarılı bulunan projelere, proje başına 300.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek 
şekilde mali destek sağlanacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından üçüncü olarak ise, kar amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı-3 uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinin 
ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım  koşullarının 
iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Söz 
konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 750.000 TL'yi ve toplam proje 
bütçesinin % 75'ini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Söz konusu programlardan Bölgemiz 
aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, programlara ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin 

artırılmasına yönelik olarak 2014 Ocak ayı boyunca il ve ilçe düzeyinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılacaktır. Söz konusu toplantılara katılım, 
desteklerden verimli ve etkin şekilde faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar için son başvuru tarihi 21 Şubat 2014'dür. 
Programların amaç, öncelik, başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi www.serka.gov.tr adresinden temin 
edilebilir. . Hayv Progı Jjft I jB  k Im| U m m yoluy \t\oevelopmeni ma S \A a\ geçm 1 Şerhi -SERHAT KALKINMA AJANSI olarak tasarlanan, toplam bütçesi 
dan ü

[ Başa Dön ]

ERHAT K A LK IN M A  A JA N S I SER K A ) 2 0 1 0 20 1 3  Y IL L A R I  A R A S IN D A  G ER Ç EKLEŞT İR D İĞ İ DES

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

Karsta Bora 27.12.2013 450 Yerel Yayınlar 3 185

1 %erhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği destek programları kapsamında kar 
amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar île KOBI'lere yaklaşık olarak 45 milyon TL tutarında hibe desteği sağlamıştır. 
2014 yılında da kamu ve özel sektöre hibe desteğini sürdürecek olan Serhat Kalkınma Ajansı, 12 milyon TL toplam 
bütçe tahsis edilen mali destek programlarına ilişkih proje teklif çağrısını 26.12.2013 tarihi itibariyle kamuoyuna 
duyurmuştur. TRA2 Bölgesi'nde faaliyette bulunan girişimcilere ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik olarak 
tasarlanan, toplam bütçesi 5 milyon TL olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4 İle Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars 
illerinde tarıma dayalf sanayi, turizm ve imalat sektörü desteklenecektir. Programın amacı; Bölgeye özgü ürünlerin 
ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji 
kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. 
Sö2 konusu program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 500.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 
50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. . 2014 yılı içerisinde yine özel sektöre yönelik olarak, 2 milyon 
TL toplam bütçfe ile Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı- 3 uygulanacaktır. 
Programın amacı; TRA2 Bölgesi'nde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla 
süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve 
gerçek kişilerin* başvuruda bulunabileceği program çerçevesinde bulunan projelere, proje TL'yi v.e toplam başarılı 
başına 300.000 proje bütçesinin % 50'sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı
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tarafından üçüncü olarak ise, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 5 milyon TL toplam bütçe ile Küçük Ölçekli Altyapı Mâli Destek Programı-3 
uygulanacaktır. Programın amacı; TRA2 Böhgesi'nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu 
ile çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Söz konusu program 
çerçevesinde başarılı bulunan projelere, proje başına 750.000 TL'yi ve toplam proje bütçesinin % 75'ini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır. 
Söz konusu programlardan Bölgemiz aktörlerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, program lara ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin artırılmasına 
yönelik olarak 2014 Ocak ayı boyunca il ve ilçe düzeyinde bilgilendirme, ve eğitim toplantıları yapılacaktır. Söz konusu toplantılara katılım, desteklerden 
verimli ve etkin şekilde faydalanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Tüm programlar İçin son başvuru tarihi 21 Şubat 2014'dür. Programladın 
amaç, öncelik, başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir.

[ Başa Dön ]

Ö Ğ RETM EN İN ' AN N E ' F İLM İ B İR İN C İ OLDU

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

İstanbul Gazetesi 26.12.2013 12000 Ulusal Gazeteler 12 18

Öğretmenin'Anne'filmi birinci oldu KARS'taki Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından 
düzenlenen 'Serhatta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışmasında, Ardahan'da öğretmenlik yapan 
Erbil Erkmen, Anne' adlı film iyle birinci seçildi. Ailesinde yaşanan olaylardan etkilenerek öğretmen 
arkadaşı ile birlikte senaryosunu yazdığı filmi çeken Erkmen, "Filmde anne rolünü meslektaşım, 
çocuğunu ise öğrencimiz canlandırdı. Filmde eşini kaybeden kadının yaşadığı zorluklar konu ediliyor" 
dedi. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karsta faaliyet yürüten SERKA, bölge illerinde yaşayan kadının 
ekonomik yaşamdaki yerine ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekmek amacıyla ikinci kez Serhatta 
Kadın Olmak' temalı kısa film yarışması düzenledi. Pınar Şenel'in başkanlığını yaptığı Beyhan 
Büyükyıldız, Banu Bozdemir, Tülay Akça ve Murat Tolga Şen den otuşan 4'ü kadın 5 kişilik jüri, oy 
çokluğuyla birinciliği Erbii Erkmen'in Anne', ikinciliği Serpil Sönmez in 'Serhat'ın Güçlü Kadınları', 

üçüncülüğü ise Mehmet Emin Türküz'ün Hayat Ağacı' film lerine verdi.

[ Başa Dön ]

SE R K A  N IN  2 K IS A  FİLM  Y A R IS M A Ş İN A D A  B İR İN C İL İK  Ö DÜLÜNÜ AN N E  A LD I

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

İstanbul Son An 26.12.2013 8000 Yerel Yayınlar 5 90

2. KIS?, FİLM MaM KARS (IHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından bu yıl İkincisi 
düzenlenen "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması nın birincilik ödülüne, Erbil 
Erkmen'in yönettiği ve eşfti kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesinin anlatıldığı "Anne" filmi 
layık görüldü. Yarışmada, Serpil Sönmez'in yönettiği "Serhat'ın Güçlü Kadınları" ikinci ve Mehmet 
Emin Türküz'ün yönettiği "Hayat Ağacı" filmi üçüncü oldu. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet 
yürüten Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen ve filmlere bu illerde çekilmesi 
şartı koşulan "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması sonuçlandı. Pınar Şenel'in 
başkanlığını yaptığı ve Beyhan Büyükyıldız, Banu Bozdemir, Tülay Akça ve Murat Tolga Şen'den 
oluşan dördü kadın 5 kişilik jüri heyeti, "Sinema duygusunu sağlamaktaki başarısı, özgün müzik 
kullanımının filme katkısı ve güçlü sinematografisi nedeniyle" Erbil Erkmen'in yönettiği "Anne" 
film ini oy çokluğuyla birincilik ödülüne layık gördü. Ardahan'ın Damal ilçesinde çekilen "Anne" 
film inde eşini kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesi ele alınıyor. Birinci olan "Anne" filmi
10.000 TL'iik ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikincilik ödülü ise "Bölge kadınının yaşanmış hikayelerini 
samimi bir biçimde ve güçlü bir belgesel duygusuyla aktarması sebebiyle" Yönetmen Serpil 
Sönmez'in "Serhat'ın Güçlü Kadınları" film ine verildi. Yine Ardahan'ın Damal ilçesinde çekilen ve
7.000 TL ödül kazanan film, ilçede yaşayan kadınlarla yapılan söyleşilerden oluşuyor. "Serhat'ta 

Kadın Olmak" temalı 2.Kısa Film Yarışması'nın üçüncülük ödülünü, "Kadının kendine yetme çabasını yöreden örneklerle gösterebilme yetisi ve güçlü 
sinematografisi nedeniyle" Yönetmen Mehmet Emin Türküz'ün "Hayat Ağacı" filmi kazandı. İğdır'da çekilen ve 5.000 TL ödül alan filmde, bu ilde yaşayan 
kadınların günlük yaşamı, kadının ekonomiye katkısı ve problemleri ele alınıyor. Yanşmaya başvuran iki film de mansiyon ödülüne layık görüldü.
Yönetmen Gülçin Balta Tezcan'ın "Bir Küçücük Çocuktum" filmi ile Yönetmen Yusuf Yurdigül'ün "Elif" adlı filmi 1.000'er TL'iik mansiyon ödülü kazandı.

[ Başa Dön ]

Ö ĞRETM ENE ÖDÜL

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

Posta 26.12.2013 484044 Ulusal Gazeteler 6 4

ÖĞRETMENE ÖDÜL Kars'taki Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafındın düzenlenen 'Serhatta Kadın Olmak' 
konulu kısa film yanşmasmda Ardahan'da öğretmenlik yapan Erbil Erkmen (26), 'Anne' adlı film iyle birinci 
seçildi, arkadaşı ile birlikte senaryosunu yazdığı filmi çeken Erkmen, "Eilmde anne rolünü meslektaşım, 
çocuğunu ise öğrencimiz canlandırdı. Filmde eşini kaybeden kadının yaşadığı zorluklar konu ediliyor" dedi. • 
Hümeyra PARDEIİ/DHA

S ER K A ’ mn 2 . K b b
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[ Başa Dön ]

JM R

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

Ağrı Güncel 25.12.2013 600 Yerel Yayınlar 1 13

SERKA’mn 2. Kısa Film 
Yarışması'nda birincilik 
ödiiliinii ‘Anne’ aldı

2. KB* flLM

Sf-n .it  » ¿ Ik ın m a  A  p in t i (S c R K A j  
Jam fırtfon b u  vO «ktnem cku  e n 

lenen “Se rh e T ta  Kad ın  O lm ak* 
tem alı K ısa  Ftfm Y any ru K iV t ın  bmr>- 
etlik Ödülüne, Ert)*l ErJın>en'ın vdnet- 
ImJi v e  e y n ı ka ybe d en  b ir kad ın  ve  
ku çuk  V»finin hiUoveuirv.fi anM Iıld ı^ ı 
'A n n e *  filmi tey ık flO ru Jd a .S le

SERKA'nın 2. Kısa Film Yarışması'nda birincilik ödülünü 'Anne' aldı t ¡"*» FİM jm r S* ıK Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması'nın birincilik ödülüne, Erbil 
Erkmen'in yönettiği ve eşini kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesinin anlatıldığı "Anne" filmi layık görüldü.5'te 
SERKA'nın Kısa Film Yarışmasında birincilik ödülünü 'Anne' aldı I Kadın ¡kJMmak I* A Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta 
faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen ve film lere bu illerde çekilmesi şartı koşulan 
"Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması sonuçlandı. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından bu yıl İkincisi 
düzenlenen "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması'nın birincilik ödülüne, Erbil Erkmen'in yönettiği ve eşini 
kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesinin anlatıldığı "Anne" filmi layık görüldü. Yarışmada, Serpil Sönmez'in 
yönettiği "Serhat'ın Güçlü Kadınları" ikinci ve Mehmet Emin Türküz'ün yönettiği "Hayat Ağacı" filmi üçüncü oldu. Ağrı, 
Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen ve film lere bu 
illerde çekilmesi şartı koşulan "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması sonuçlandı. Pınar Şenel'in başkanlığını 
yaptığı ve Beyhan Büyükyıldız, Banu Bozdemir, Tülay Akça ve Murat Tolga Şen'den oluşan dördü kadın 5 kişilik jüri 
heyeti, "Sinema duygusunu sağlamaktaki başarısı, özgün müzik kullanımının filme katkısı ve güçlü sinematografisi 
nedeniyle" Erbil Erkmen'in yönettiği "Anne" film ini oy çokluğuyla birincilik Ödülüne layık gördü. Ardahan'ın Damal 
ilçesinde çekilen "Anne" filminde eşini kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesi ele alınıyor. Birinci olan "Anne" filmi
10.000 TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikincilik ödülü ise "Bölge kadınının yaşanmış hikayelerini samimi bir biçimde 
ve güçlü bir belgesel duygusuyla aktarması sebebiyle" Yönetmen Serpil Sönmez'in "Serhat'ın Güçlü Kadınları" filmine 
verildi. Yine Ardahan'ın Damal ilçesinde çekilen ve 7.000 TL ödül kazanan film, ilçede yaşayan kadınlarla yapılan 
söyleşilerden oluşuyor. "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı 2.Kısa Film Yarışması'nın üçüncülük ödülünü, "Kadının kendine 
yetme çabasını yöreden örneklerle gösterebilme yetisi ve güçlü sinematografisi nedeniyle" Yönetmen Mehmet Emin 
Türküz'ün "Hayat Ağacı" filmi kazandı. İğdır'da çekilen ve 5.000 TL ödül alan filmde, bu ilde yaşayan kadınların günlük 
yaşamı, kadının ekonomiye katkısı ve problemleri ele alınıyor. Yarışmaya başvuran iki film de mansiyon ödülüne layık 
görüldü. Yönetmen Gülçin Balta Tezcan'ın "Bir Küçücük Çocuktum" filmi ile Yönetmen Yusuf Yurdigül'ün "Elif" adlı filmi 
1.000'er TL'lik mansiyon ödülü kazandı.

»  Devam  Sayfaları
Sayfa 5

SERKA’nın 2. Kısa Film 
Yarışması’nda birincilik 
ödü llin ü  ‘A n ne’ aldı

A*rv to U h a n  I£tfc> v* lU n 'U  rajüiy« yûrut*n Sertut 
■jUiiivtui Ajan* larahndan  bu yıl iUnctv duiM tenen  
w» torılm * bu Utente çeh llm nı J jm  kapılan ‘Serhat "u 
KjM *  O lm ak' temalı K ıu  Film Y akm an  tortu*UndL

[ Başa Dön ]

SER K A ' N IN  K IS A  FİLM  Y A R IŞ M A S I ' NDA B İR İN C İL İK  Ö DÜLÜNÜ A N N E ' A LD I

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

Ağrı Memleket 25.12.2013 500 Yerel Yayınlar 1 48

SERKA'nın 2.Kısa Film Yarışması nda
SERKA'nın 2 .Kısa Film Yarışması'nda Birincilik ödülünü 'Anne' aldı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
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tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması'nın birincilik ödülüne, Erbil Erkmen'in yönettiği ve eşini kaybeden 
bir kadın ve küçük kızının hikayesinin anlatıldığı "Anne" filmi layık görüldü. Yarışmada, Serpil Sönmez'in yönettiği "Serhat'ın Güçlü Kadınları" ikinci ve 
Mehmet Emin Türküz'ün yönettiği "Hayat Ağacı" filmi üçüncü oldu. 4'te Birincilik odun I Z. KIS» FİLM Sfs bu yıl 1 temalı 1 n&lılA Yanşr 1 ödülüt ısmL 
lllmak yonetl £3? "21 VjBteftS?. den bi SERKAnın 2.Kısa Film Yarışması'nda Birincilik ödülünü 'Anne' aldı 1 Kadın -4wBlmA irka.gov.tr I: Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması'nın birincilik ödülüne, Erbil Erkmen'in yönettiği ve 
eşini kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesinin anlatıldığı "Anne" filmi layık görüldü. İm 2013 Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından bu yıl 
İkincisi düzenlenen "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması'nın birincilik ve eşini kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesinin anlatıldığı 
"Anne" filmi layık görüldü. Yarışmada, Serpil Sönmez'in yönettiği "Serhat'ın ödülüne, Erbil Erkmen'in yönettiği Güçlü Kadınları" ikinci ve Mehmet Emin 
Türküz'ün yönettiği "Hayat Ağacı" filmi üçüncü oldu. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl İkincisi 
düzenlenen ve film lere bu illerde çekilmesi şartı koşulan "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması sonuçlandı. Pınar Şenel'in başkanlığını yaptığı 
ve Beyhan Büyükyıldız, Banu Bozdemir, Tülay Akça ve Murat Tolga Şen'den oluşan dördü kadın 5 kişilik jüri heyeti, "Sinema duygusunu sağlamaktaki 
başarısı, özgün müzik kullanımının filme katkısı ve güçlü sinematografisi nedeniyle" Erbil Erkmen'in yönettiği "Anne" film ini oy çokluğuyla birincilik 
ödülüne layık gördü. Ardahan'ın Damal ilçesinde çekilen "Anne" filminde eşini kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesi ele alınıyor. Birinci olan "Anne" 
filmi 10.000 TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikincilik ödülü ise "Bölge kadınının yaşanmış hikayelerini samimi bir biçimde ve güçlü bir belgesel 
duygusuyla aktarması sebebiyle" Yönetmen Serpil Sönmez'in "Serhat'ın Güçlü Kadınları" film ine verildi. Yine Ardahan'ın Damal ilçesinde çekilen ve 7.000 
TL ödül kazanan film, ilçede yaşayan kadınlarla yapılan söyleşilerden oluşuyor. "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı 2.Kısa Film Yarışması'nın üçüncülük 
ödülünü, "Kadının kendine yetme çabasını yöreden örneklerle gösterebilme yetisi ve güçlü sinematografisi nedeniyle" Yönetmen Mehmet Emin Türküz'ün 
"Hayat Ağacı" filmi kazandı. İğdır'da çekilen ve 5.000 TL ödül alan filmde, bu ilde yaşayan kadınların günlük yaşamı, kadının ekonomiye katkısı ve 
problemleri ele alınıyor. Yarışmaya başvuran iki film de mansiyon ödülüne layık görüldü. Yönetmen Gülçin Balta Tezcan'ın "Bir Küçücük Çocuktum" filmi 
ile Yönetmen Yusuf Yurdigül'ün "Elif" adlı filmi 1.000'er TL'lik mansiyon ödülü kazandı.

»  Devam  Sayfaları
Sayfa 4

SERKAnın 2.Kısa Film 
Yarışması nda Birincilik 
ödülünü Anne’ aldı
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[ Başa Dön ]
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FLTL IR  İM ZA  D A N IŞM A N L IK  Y E T K İL İS İ  ESAT B İN D İK , A Ğ R I D AĞ I' N IN  T İC A R İ, KÜLTÜ

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

Erzurum Pusula 25.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 1 16

•fltlır İmza Danışmanlık Yetkilisi Esat Bindik, Ağrı Dağı'nın ticari, \ kültüre! ve turizm yönünden 
'ğdır'a tescil'enmesi jç,n p* Patent Çfisfitüsü'ne ı marka başvurusu yaptı. »13'te A 0an"ma!îhk J - 
••»- Yetkilisi Esat f:f «r#f (p * Bindik, Ağrı , Aağı'nmticari, * kültürel ve tu- A \ . 1 A SdırA a tescil- j- 
tıı -jadsll ijA üA Nazlıhilal UNSAL/PUSULA İğdır İmza Danışmanlık Yetkilisi Esat Bindik, Ağn Dağı'nın 
ticari, kültürel ve turizm yönünden İğdır'a tescillenmesi için marka başvurusu yaptı. Bindik, 1 Aralık 
tarihinde 530755 Tescil Nolu belge ile Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduklarını ifade eden Bindik, 
"Serhat Kalkınma Ajansı'nın son yayınladığı Ağn Dağı İğdır Turizm rotası koordinatör Burak 
Aydoğdu tarafından hediye edildiğinde kitabı incelerken gördükki Ağn Dağı hem yüz ölçümü 
bakımından yüzde 68 İğdır il sınırları içinde olup gerçekten İğdır'a ait olduğunu belirtmek ve Turizm 
yönünden İğdır için büyük bir eksikliği gidermek için marka tescili başvurusu yaptık. Aynca ilerleyen 
yıllarda Ermenistan sınır kapısının açılması ile birlikte Ağn Dağı'nın bölgemiz için bir turizm cenneti 
olacağını düşündüğümüzden Ağn Dağı'nın önemi bir kez daha vurgulamak hem de bölgemiz için 
önemi bir daha anlatmak amacı ile Türkiye'de ve dünyada tanınan Ağrı Dağı olarak tescilledikten 
sonra bu marka patent hakkını gerçek sahipleri olan İğdır Va-j liliği'netüm haklannı 
devredeceğiz"deŞİ}j 4 ülkeden görülüyor 4 Bindik, İğdır Ovası'ndan 4000 ıtıeşt reyi geçen bir kot 
farkıyla yükselen Ağrı Dağı'nın özelliklerini ise şöyle sıraladı: 'Türkiye ve Avrupa kıtasının en yükseği 
ve dünyanın da ikinci en büyük volkanik dağı unvanına sahiptir. Düşük nem miktanna sahip ve açık 
havalarda Ermenistan, Nahçıvan, Azerbeycan ve İran topraklan ile Van, Kars, Bitlis yörelerinden 

görülebilen bir büyüklüktedir. Ağn veya Eğri Dağ olarak isimlendirilen bu vplkan, yabancı kaynaklarda ise Arafat olarak geçer. Urartulardan beri farktı 
isim ler ile adlandınlan Ağrı Dağı'naî Ermeniler Masis, İran coğrafyacılarının da kullandığı gibi Farsça olarak kûh-î Nuh, Arap dağcılar ise Cebel-el Hâris, 
Küçük Ağrı'ya da Cebel-el Havayris deıier. Dinî kitaplarda ismi Nuh Tufanı ile geçer ve Ararat isminin Nuh efsânesinden geldiği belirtilir. Bizlerde bu güzel 
ve dünyaca ünlü ve marka haline gelen Ağrı Dağı markasını İğdır'a kazandırmaktan çok mutluyum."

»  Devam Sayfaları
Sayfa 13

A ğ n  D a ğ ı’ na tescil ba şvu ru su

[ Başa Dön ]

SERH AT  İLLER İN E  İN S A N A  S A Y G IL I  ÜRETİM  ÜSSÜ

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

Hürses 25.12.2013 2132 Ulusal Gazeteler 3 138

SERHAT İLLERİ OLARAK BİLİNEN KARS, ARDAHAN, İĞDIR VE AĞRIYI KAPSAYAN PROJE, 4 BİN 500 
KİŞİYE İS İMKANI SAĞLAYACAK Serhat illerine insana saygılı üretim üssü Tekstilde 21. Yüzyılın yeni 
imalat bölgesi: insana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası' Projesi, Anadolu'yu tekstil sektöründe 
dünyanın önde gelen sürdürülebilir üretim bölgesi haline getirecek. Mehmet Emirı AVCI Ekonomi 
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve 
Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi işbirliğiyle hayaca geçen "Tekstilde 21. 
Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" Projesi, Anadolu'yu tekstil 
sektöründe dünyanın önde gelen sürdürülebilir üretim bölgesi haline getirecek. Yapılan yatırımlarla, 
'Made in Turkey eşittir insana ve çevreye duyarlı üretim' olacak. Türkiye'nin, devlet ve özel sektör 
işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri 
olacak'Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesini 
hayata geçirmek üzere Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), FG 
Group önderliğinde kurulan GüvenilirSürdürülebilirve ÇevreciÜretim Derneği (GÜÇDER) ve 
Amsterdam Belediyesi bir araya geldi. "Sürdürülebilir yaşam" sorumluluğu bilinciyle hayata geçirilen 
Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde 
gelen insana ve çevreye saygılı üretimin üssü konumuna getirmeyi hedefliyor. Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve KOSGEB, TİM, İŞKUR, Halkbank, 
Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı 
"Tekstilde 21. yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesi 
düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı 

jm. İnsana ve Çevreye /. ™ Duvarlı Üretim Sahası j vr ey!3A A ffilffî' mS " Proje, kadınların istihdama katılım ı artacak Projenin Türkiye'nin en büyük 
devlet ve özel sektör isbirliklerinden biri olacağını söyleyen Gözaçan, projenin bir diğer görevinin de sosyal sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Gozacan, 
"Kadınlarımızın ekonomiye ve üretime katkı sağlamaları bölgenin kalkınmasına destek verirken, sürdürülebilirlik standartları ilecagdas şartlarda çalışacak 
insanlarımız ekonomiye ve barışa destek olacak. Ayrıca örneğin denim sektörünün yaşadığı tehlikeli hastalıkların da önüne geçilecek. Getireceğimiz 
standartlarla tek bir isletmede, yüzde 48 sudan, yüzde 68 buhardan, yüzde 57 elektrikten ve yüzde 57 zamandan tasarruf edilecek. Bu tasarruflar 
sayesinde "yeşil" üretimi mümkün kıldığımız gibi, aynı zamanda sürdürülebilir olmanın da kapılarını acmıs oluyoruz" dedi. Müsteşar Vekili İbrahim Şenel, 
AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, SERHAT Kalkınma Ajansı Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe, HollandalI Fronteer Strateji Yetkilisi James 
Veenhoff ile GÜÇDER/ FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan katıldı. Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir 
üretim üssü olmasının hedeflendiği projeyle, 'Made in Turkey'nin global çapta prestijine de katkı sağlanacak. Toplantıda söz alan GÜÇDER ve FG Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, günümüzde sürdürülebilirliğin sadece şirketlerin değil tüketicinin de satın almalarında önemle üzerinde durduğu 
biryaklaşım haline geldiğine dikkat çekerek, "Artık insanlar satın aldıkları ürünlerin üretim aşamalarındaki çevre ve insan faktörlerine büyük önem 
vermektedir. Buna bağlı olarak global markalarda prestij artık " İnsan ve Çevre" odaklı olmaktır. "Sürdürülebilir Moda" ve "Sürdürülebilir Tekstil" sektörün 
en önemli gündemidir" diye konuştu. Gözaçan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye bütün alanlarda markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu 
ilerlemenin sonucunda Türkiye tekstil sektöründe "Made in Turkey" ibaresinin değerini arttırma imkanını yakalarken, diğer taraftan dünyanın ilk "İnsana 
ve Çevreye Duyarlı Üretim" ülkesi olma fırsatını elinde bulundurduğunu görüyoruz. Dünyanın prestijli markaları için "İnsan ve Çevre" faktörü, diğer tüm 
öğelerin önüne geçmiş durumda. Aranan bu özelliğin yanına biz artık "Made in Turkey" ibaresini ekliyoruz. Proje hem hayata geçirelecek iller için hem de
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sektör için dönüm noktası olacak İnanıyoruz ki projemizle birlikte "Made in Turkey", yakın bir gelecekte "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim" ile eşanlamlı 
hale gelecek. Böylece Türkiye'nin varolan moda ve lojistik avantajının yanına sürdürülebilirliği de ekleyerek, rakip ülkelere karşı elimizi 
kuvvetlendireceğiz" dedi. 4 bin 500kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor Projenin ilk etapta ana illerinin İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan olduğunu belirten 
Gözaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim merkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Her bir şehrin farklı bir ürün 
grubunun ana merkezi olacağını belirten GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, "İğdır - Denim, Kars - NonDenim, Ardahan- Örme, 
Ağrı- Penye ve Triko üretiminin merkezi olacak. Bu illerde yatırım yapacakları desteklemek amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi 
indirimi uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı yapılması planlanıyor. Bu kapsamda İğdır'daki ilk yatırım ı FG Group olarak hayata geçirdik. Şimdi de diğer 
illerim iz olan; Kars, Ardahan ve Ağrı'ya tekstil yatırımcılarını yatırım yapmaları için bekliyoruz." dedi. HollandalI Fronteer Strateji adına konuşan James 
Veenhoff, moda endüstrisinin insanların hayatına pek çok güzellik getirdiğini söyleyerek, " Denim ve moda Amsterdam'da ciddi bir iş kolu. BizlerTommy 
Hilfiger, Gstar, Scotch & Soda gibi markalarla birlikte sektörde bir değişim yaratmamız gerektiğini anladık Lider markalar ve NGOlarm katkısıyla gelecek
10 yıl içerisinde moda sektörünü daha şeffaf, daha adil bir hale getirmek için işbirliği içine girdik. Mayıs ajanda sektörün geleceğini planlamak ve yeni 
fikirler yaratmak amacıyla 55 m ilyar Eurolukmoda endüstrisinin liderleri 'Denim Günleri'nde bir araya gelecek. Hep birlikte endüstrimizin işleyişini 
değiştirebilir, yeni bir gelecek inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.

[ Başa Dön ]

OÍM  KÎ

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

Erzurum Pusula 24.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 20 48

Birincilik odulu — ıSîl 'Anne'niriâ *j** Oİm kî Serhat Kal- f ftj ' * j. jjy- i kınma Ajansı *3-A A S (SERKA) tarafın- ] dan
bu yıl ikin- itAKA J cisi düzenlenen "Serhat'ta Ka- din Olmak" te- malı Kısa Film Yarışma- sı'nın birincilik ödülüne, Erbil Erkmen'in 
yönettiği ve eşini kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesinin anlatıldığı "Anne" filmi layık görüldü. Yanşmada, Serpil 
Sönmez'in yönettiği "Serhat'ın Güçlü Kadınlan" ikinci ve Mehmet Emin Türküz'ün yönettiği "Hayat Ağacı" filmi üçüncü oldu. Kars, 
Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen ve film lere bu illerde 
çekilmesi şartı koşulan "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı Kısa Film Yarışması sonuçlandı. Pınar Şenel'in başkanlığını yaptığı ve 
Beyhan Büyükyıldız, Banu Bozdemir, Tülay Akça ve Murat Tolga Şen'den oluşan dördü kadın 5 kişilik jüri heyeti, "Sinema 
duygusunu sağlamaktaki başarısı, özgün müzik kullanımının filme katkısı ve güçlü sinematografisi nedeniyle" Erbil Erkmen'in 
yönettiği "Anne" filmini oy çokluğuyla birincilik ödülüne layık gördü. Ardahan'ın Damal ilçesinde çekilen "Anne" film inde eşini 
kaybeden bir kadın ve küçük kızının hikayesi ele alınıyor. Birinci olan "Anne" filmi 10.000 TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada 
ikincilik ödülü ise "Bölge kadınının yaşanmış hikayelerini samimi bir biçimde ve güçlü bir belgesel duygusuyla aktarması sebebiyle" 
Yönetmen Serpil Sönmez'in "Serhat'ın Güçlü Kadınları" film ine verildi. Yine Ardahan'ın Damal ilçesinde çekilen ve 7.000 TL ödül 
kazanan film, ilçede yaşayan kadınlarla yapılan söyleşilerden oluşuyor. "Serhat'ta Kadın Olmak" temalı 2.Kısa Film Yarışması'nın 
üçüncülük ödülünü, "Kadının kendine yetme çabasını yöreden örneklerle gösterebilme yetisi ve güçlü sinematografisi nedeniyle" 
Yönetmen Mehmet Emin Türküz'ün "Hayat Ağacı" filmi kazandı. İğdır'da çekilen ve 5.000 TL ödül alan filmde, bu ilde yaşayan 
kadınların günlük yaşamı, kadının ekonomiye katkısı ve problemleri ele alınıyor. Yarışmaya başvuran iki film de mansiyon ödülüne 
layık görüldü. Yönetmen Gülçin Balta Tezcan'ın "Bir Küçücük Çocuktum" filmi ile Yönetmen Yusuf Yurdigül'ün "Elif" adlı filmi 
1.000'er TL'lik mansiyon ödülü kazandı.

[ Başa Dön ] 

T A H M İN İ 153 M İLY A R  DO LAR

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

Günboyu 22.12.2013 10847 Ulusal Gazeteler 7 84

YIL SONU İHRACAT
tahmini 153 milyar dolar

Xj*«r-vı9»jR i yî»«b. > « M iO ı^ * > m ıu a m r  i S n t y r  OuHr.-Mftt» ornı**>

YIL SONU İHRACAT tahmini 153 milyar dolar Kalkınma Bakanı Yılmaz, "İnşallah bu yılki ihracatımız 
153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek. "Hedefleri daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla 
gerçekleştireceğiz" dedi Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu yılki ihracatına ilişkin, 
"İnşallah bu yılki ihracatımız 153 m ilyar dola r civarında, gerçekleşecek" dedi. Yılmaz, Ekonomi 
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat Kalkınma. Ajansı (SE11KA), Güvenilir Sürdürülebilir ve 
Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen, 
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta, 
ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığınca (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Halkbank, Vakılbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, 
İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: 
İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Bakanlığın "10. 5 
Yıllık Kalkınma Planı" na, ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilişkin katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, 
Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yıl sonu itibariyle, 
inşallah bu yılki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Altın hariç ihracatta 
geçen yıla göre yüzde 6'ya yakın artış sağlandığının altını çizen Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan liderliğinde Ekonomi Bakaniığı'nı ve TIM'i tebrik etti. Yılmaz, şunları anlattı: "Hedefleri, 
daha çok kilo daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, daha standartlara, uygun, daha yüksek 
getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla gerçekleştireceğiz, Burada da 
tekstil konfeksiyon bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu hedeflere sadece Ankara, 
İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin enerjisini harekete 
geçirmek durumundayız, Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün bir 
kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna, kapsayıcı kalkınma, diyoruz," Bölgesel 
boyutun önemine işaret eden Bakan Yılmaz, Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, 

içinde bulunan her bölge için, o yöreye uygun kalkınma stratejileri geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, bölgesel politikada Türkiye'nin önemli bir 
yere geldiğini belirterek, yeni bölgesel politikanın kapsayıcı anlayışa sahip olduğunu söyledi. Geçmişte bölgesel politika denildiğinde sadece geri kalmış 
bölgelerin anlaşıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bugün öyle anlamryoruz, İstanbul da Hakkari de bizim için bir bölge. Her bölgenin potansiyelini harekete
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geçirirken, bölgeler arasr mesafeyi de ortadan kaldırmalıyız. Bütün bölgelerin rekabet gücünü artırıyoruz, ortalamanın altında kalmış bölgeleri de 
ortalamaya, yaklaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kalkınma ajanslarının hayata geçirilmesine yönelik de katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, "Aı*tık her 
bölgemizde bölgesel stratejiler yaptığı gibi bunları takip edebilecek, bununla ilgili yeni çalışmalar yapabilecek kurumsal yapılarım ız var" dedi, yeni bölgesel 
politika:apsayıcı anlayışa sahip politika denildiğinde ce geri kalmış bölgelerin ?ıldığını hatırlatan Yıl- | , "Bugün öyle anlamıyo- V İP İstanbul da Hakkari de 
1' • CSSı i için bir bölge. Her böl- 4 K: i potansiyelini harekete . • * 'irken, bölgeler arasr me- J . # 4 de ortadan kaldırma- \ Bütün böl- A 1 /', i
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BEDAVAYA 1$ KURUN Bölaesel Kalkınma Ajansları fikri olan herkese karsılıksız 357 milvon TL 
dağıtacak Girişimciler, KOBI'ler, üniversiteler, © Hibe verecek ajansların irtibat bilgileri kooperatifler, 
belediyeler kısaca herkes bu paradan © Projesi olanlara faydalanabilir çok özel öneriler £ | ı ı * y vrty 
% Ekonomide neler olabilir? $ 101 yıllık \  İtalyan şirkete j talip olan Türk firması j En r cazip r 15 
kampanya A ;jfon0aj zamşm fmfıvattansotf evlen Süper iş fikirleri *• Genç girişimciler, KOBİ 
sahipleri, yatırımcılar için onlarca orijinal iş önerisi ve detaylı analizler BORSADA KAZANÇ HESAPURİ 
Yeni yılın 357 milyon TL'lik İLK HİBE PAKETİ Bölgesel kalkınma ajansları 2014 yılı için kesenin ağzını 
açmaya başladı. Halen 26 ajanstan 11% 38 yeni mali destek programı açıkladı. Bu programlarla 
şirketlerden üniversitelere, kooperatiflerden belediyelere birçok kuruluşa 357 milyon TL hibe 
dağitllacak... RAHÎME BAŞ UÇAR / rahime.bas@paradergi.com.tr BÖLGESEL kalkınma ajansları 
hayatımıza gireli yedi yıl oldu. Halen Türkiye genelindeki 26 ajans, sorumlu oldukları bölgelerin 
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için çalışıyor. Ajanslar verdikleri hibelerle 'bölgesel 
kalkınmada1 lokomotif görevi görüyor. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, 2008-2013 yılları arasında 
kalkınma ajansları mali destek programlarına 1.6 m ilyar TL yani yaklaşık 700 milyon euro ayırdı. Bu 
kaynağın önemli bölümü de KOBHerden sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden üniversitelere 
kadar birçok kurum ve kuruluşun projelerine hibe olarak aktarıldı. 2013 un son demlerini yaşadığımız 
şu günlerde ajanslar 2014 yılı için kesenin ağzını şimdiden açtılar ve yılın son çeyreğinde 2014 yılı 
mali destek programlarını birer birer açıklamaya başladılar. Yaptığımız araştırmaya göre, 11 bölgesel 
kalkınma ajansı 38 yeni mali destek programı açıklamış durumda. Bu programlarla toplamda 357 
milyon TL hibe verilecek. Projelerin yüzde 25-75 oranında desteklendiği bu programlardan, 20 bin ile 
1.5 milyon TL arasında hibe almak mümkün. Bu arada önümüzdeki günlerde 10'a yakın ajansın daha 
yeni mali destek programlarını açıklamasının beklediğini belirtelim. Kalkınma ajanslarının mali destek 

programların amaç ve öncelikleri her sene değişiklik gösteriyor. Bu yıl yeni teknolojiler, Ar-Ge, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, çevresel konular, temiz 
üretim, turizm gibi konularda birçok programın oluşturulduğu görülüyor. İşte 11 bölgesel kalkınma ajansının 2014 yılı yeni mali destek programlarının 
detayları... PARA KAPAK , v » ** * "W-7 * .% x 4 A ? -S. . 4 • \ ' • » A -'1 m ' t v A m- • *** v* t; . 4 \ t. i i M . ¡'* t • u BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK 
KALKINMA AJANSI çevreci üretimleri destekliyor Bursa. Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), beş yeni mali destek programı için 25 Kasım'da proje 
teklif çağrısına çıktı. Ajansın 2014 yılı mali destek programlarının toplam bütçesi 50 milyon TL düzeyinde. Proje başvurularının 14 Şubat 2014 günü saat 
17:00'ye kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'na şirketler dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivü toplum kuruluşları başvurabiliyor. Toplam 10 milyon TL bütçeli bir program. Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı'nın 
bütçesi ise 11 milyon TL. Yapılacak hibe ve yardım larla, kırsal alanda tarım ve sanayiye yönelik işbirliklerinin güçlendirilmesini ve tarım dışı faaliyetlerle 
ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması amaçlanıyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşların başvurabileceği program kapsamında proje 
başına 250 bin ila 1 milyon TL arasında destek veriliyor. Ajans, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile bölgede çevre kirliliğinin azaltılmasına 
yönelik projeleri destekleyecek. 9 milyon TL bütçeli programdan şirketler yararlanamazken, sanayi ve ticaret odaları faydalanıyor. BEBKA'nın açıkladığı 
mali destek programlarından şirketlerin direkt yararlanması açık olan ise Çevre Dostu Üretim (KOBÎ) Mali Destek Programı. 10 milyon TL bütçeli program 
tamamıyla KOBİ'lerin çevre dostu üretimlerinin desteklenmesine ayrılmış. Atıkları kaynağında azaltan üretimler, çevre dostu teknoloji geliştiren KOBİ'ler, 
üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar destekten öncelikle yararlanabilecek. Projelere, yüzde 25-50 oranında hibe veren 
programdan en az 200 bin. en fazla 400 bin TL hibe almak mümkün. BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, "BEBKA'nın kuruluşundan bu yana en 
büyük mali destek verilecek. Bugüne kadar değişik başlıklarda üç proje teklif çağrısı ve yedi ayrı başlıkta 48 milyon TL hibe verilirken, bu yıl beş ayrı mali 
destek programı için 50 milyon TL bütçe ayırdık. KOBt'lere verilecek azami destek Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde en üst lim it olarak 
belirlenen 400 bin TL olacak" diyor. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 40 milyon TL hibe dağıtacak Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Adana ve Mersin'den 
sorumlu. 2014 yılı için üç mali destek programı oluşturan ajans, 40 milyon TL hibe dağıtacak. Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı en çok 
bütçesi olan program olarak dikkat çekiyor. KOBİ'lerin ürün, süreç, pazarlama gibi alanlarda yenilikçi projeleriyle başvurabildiği programın toplam bütçesi 
25 milyon TL. Asgari 75 bin, azami 500 bin TL hibenin verileceği programdan projelerin yüzde 50'si oranında hibe alınabiliyor. ÇKA'nın Üretim ve Çevre 
Altyapısının iyileştirilmesi Mali Destek Programı ise, üniversitelerden üretici birliklerine, küçük sanayi sitelerinden ticaret ve sanayi odalarına kadar geniş 
bir kesimin yararlanması mümkün. 10 milyon TL bütçeli program tamamıyla çevre ve üretimle ilgili altyapının iyileştirilmesi amacına hizmet eden 
projelere verilecek. Ajansın, 2014 yılı için oluşturduğu üçüncü program ise Kırsal Ortak Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı adını 
taşıyor. 5 milyon TL bütçesi olan bu programa da tek başına özel işletmelerin başvurması mümkün değil. Teknoloji geliştirme bölgeleri, üretici birlikleri, 
kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri gibi geniş bir yelpazedeki kurum ve kuruluşlardan başvuru kabul ediliyor. Üretim verimliliğinin 
artırılması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal alanda yoğunlaşan sektörlerin teknoloji altyapısının güçlendirilmesi gibi öncelikli amaçları olan prog- 
Çukurova Kalkınma Ajansı Hibe programının adı Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Prograrr Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali 
Destek Programı İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek 
Programı Toplam destek Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bütçe Son başvuru Hibe programının adı (Milyon TL) Hibe miktarı tarihi Sosyal 
Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 10 milyon TL 250 bin-3-5 milyon TL 14 Şubat Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek 
Programı 11 milyon TL 250 bin-1 milyon TL 14 Şubat İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı mBEBKA 10 milyon TL 250 bin-1.5 milyon TL 14 Şubat 
Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 9 milyon TL 250 bin-1.5 milyon TL 14 Şubat Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı ' 10 
milyon TL 200-400 bin TL 14 Şubat Toplam destek 50 Milyon TL BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK milyon TL bütçeli program tamamlyla ÇUKUROVA KALKINMA 
AJANSI KOBİ'lerin çevre dostu üretimlerinin KALKINMA AJANSI çevreci üretimleri destekliyor desteklenmesine ayrılmış. Atıkları kayna- 40 milyon TL hibe 
dağıtacak Bursa. Eskişehir. Bilecik Kalkınma ğında azaltan üretimler, çevre dostu tek- Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Ajansı (BEBKA), beş yeni mali 
destek noloji geliştiren KOBİ'ler, üretim faali- Adana ve Mersin'den sorumlu. 2014 yılı programı için 25 Kasım'da proje teklif yetlerinde enerji verimliliğini 
artıran uy- için üç mali destek programı oluşturan çağrısına çıktı. Ajansın 2014 yılı mali des- gulamalar destekten öncelikle yararlana- ajans, 40 milyon TL 
hibe dağıtacak. Bölge- tek programlarının toplam bütçesi 50 bilecek. Projelere, yüzde 25-50 oranında sel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Prog- milyon TL 
düzeyinde. Proje başvuruları- hibe veren programdan en az 200 bin. en ramı en çok bütçesi olan program olarak nın 14 Şubat 2014 günü saat 17:00'ye 
ka- fazla 400 bin TL hibe almak mümkün, dikkat çekiyor. KOBİ'lerin ürün, süreç, pa- dar yapılması gerekiyor. | 1 zarlama gibi alanlarda yenilikçi 
projeleriy- Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Öl- le başvurabildiği programın toplam bütçesi çekli Altyapı Mali Destek Programı'na Â 25 milyon TL. Asgari 
75 bin, azami 500 bin şirketler dışındaki kamu kurum ve kuru- TL hibenin verileceği programdan projele- luşları ile sivil toplum kuruluşları başvu- rjn 
yüzde 50'si oranında hibe alınabiliyor, rabiliyor. Toplam 10 milyon TL bütçeli ÇKA'nın Üretim ve Çevre Altyapısının bir program. Kırsalda Ekonomik Gelişim 
iyileştirilmesi Mali Destek Programı ise, Mali Destek Programı'nın bütçesi ise 11 üniversitelerden üretici birliklerine, küçük milyon TL. sanayi sitelerinden
ticaret ve sanayi odala- Yapılacak hibe ve yardımlarla, kırsal rina kadar geniş bir kesimin yararlanması alanda tarım ve sanayiye yönelik işbirlik- M __
mümkün, 10 milyon TL bütçeli program lerinin güçlendirilmesini ve tarım dışı fa- Wr tamamıyla çevre ve üretimle ilgili altyapı- aliyetlerle ekonomik 
çeşitliliğin sağlana- ' nın iyileştirilmesi amacına hizmet eden rak gelir artışına katkı sağlanması amaç- mT projelere verilecek, lanıyor. Kar amacı gütmeyen 
kuruluşların p "" - 7Ajansın, 2014 yılı için oluşturduğu üçün- başvurabileceği program kapsamında cü program ise Kırsal Ortak Üretim Altya- proje başına 
250 bin ila 1 milyon TL ara—  pisinin Geliştirilmesi Mali Destek Progra- sında destek veriliyor. Ajans, Çevre Kü- BEBKA Genel Sekreteri Tamer De- mı 
adını taşıyor. 5 milyon TL bütçesi olan çük Ölçekli Altyapı Mali Destek Progra- ğirmenci, "BEBKA'nın kuruluşundan bu bu programa da tek başına özel
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işletmele- mı ile bölgede çevre kirliliğinin azaltılma- yana en büyük mali destek verilecek. Bu- rin başvurması mümkün değil. Teknoloji sına yönelik 
projeleri destekleyecek. 9 güne kadar değişik başlıklarda üç proje geliştirme bölgeleri, üretici birlikleri, kamu milyon TL bütçeli programdan şirketler ...
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[ Başa Dön ]

H O LLA N D A LI İŞ A D A M LA R I K A R S 'A  Y A T IR IM  YA P A C A K

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

Sabah Avrupa 22.12.2013 13000 Ulusal Gazeteler 18 108

HollandalI işadamları m Kars'a yatırım yapacak Serhat İlleri Kalkınma Ajansı (SERKA) dönem başkanlığı görevini 
yürüten Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki heyetin Hollanda temasları olumlu sonuçlar verdi SERHAT İlleri 
Kalkınma Ajansı (SERKA) dönem başkanı olan Kars Valisi Eyüp Tepe ve beraberindeki heyetin Hollanda'da yaptığı 
temaslar olumlu sonuç verdi. DEİK- DTİK Avrupa Konseyi Başkanı Turgut Torunoğulları'nın yanı sıra Özgazi 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Aktürk ve HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ile bir araya gelen heyet, 
Hollanda ile Türkiye arasında ekonomik köprünün temellerini attı. Hollanda temasları kapsamında ilk önce Etten- 
Leur şehrinde Özgazi Holding bünyesinde bulunan beyaz peynir üretim tesislerini gezen heyet, Yönetim Kurulu 
Başkanı Şerif Aktürk ile bir araya geldi. Aktürk, Türkiye'den gelen heyete verdiği bilgide, "Avrupa'nın en büyük 
beyaz peynir üreticisi bir firmasıyız. Günde 60 ton el değemeden makineler ile beyaz peynir üretiyoruz. Bunun 
küçük bir benzeri Türkiye'de yapılabilir. Ben şahsen böyle bir durum düşünülüyorsa gönüllü olarak bu teknolojik 
bilgi ve birikimi aktarmaya hazırım. Benim hayalim odur. Benim amacım sadece para kazanmak değil, 
memleketime faydalı olmak maksadıyla yapmak isterim" dedi. HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ise kalkınmakta 
olan doğu illerinin |WL — ¡"HTiraa; yetkililerini Hollanda'da ağırlamaktan son derece memnun olduklarını söyledi. 
Gürcüoğlu, "SERKA bünyesinde gelen heyet kendi bölgelerine yönelik yatırım lar konusunda bilgiler verdiler. Biz de 
Hollanda Türk İşadamları Demeği olarak, bölgenin insanını bir araya getirerek tanışmalarını sağladık" diye 
konuştu. "VEFA BORCU " Kars Valisi Eyüp Tepe ve beraberindeki heyeti Amsterdam DEİK- DTİK Avrupa Konseyi 
Başkam Turgut Torunoğulları'nın onurlarına verdiği yemekte Hollanda'daki hemşerileri iş adamları ile bir araya 
geldiler. Torunoğulları, daha öncede Türkiye'nin değişik illerinden farklı kalkınma ajanslarının geldiğini SERKA'nm 
ilk defa büyük bir grupla burada olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Torunoğulları" SERKA'nm benim 
için bir ayrı anlamı var. Çünkü ben de Kars kökenli bir işadamıyım. Biliyorsunuz kendim de daha önce Kars'a okul 
açmıştım. Bunların devamı gelecek. Bu açıdan bu ziyareti son derece önemli buluyorum. Bizleri bu günlere getiren 
Kars'a bir yönü ile vefa borcumuzu ödememiz gerekiyor" dedi. Torunoğulları Kars'a bir kız yurdu yapacaklarını 
söyledi. Yalçın ÇAKIR/AMSTERDAM Turgut Torunoğulları

[ Başa Dön ]

U K R A Y N A  VE  RUS TU R İSTLERD EN  K A R  ÜSTÜNDE RAFT İN G  KEYFİ

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

Türkiye Erzurum 22.12.2013 3450 Ulusal Gazete Ekleri 17 28
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Turizm Tanıtım Organizasyonu kapsamında Erzurum'a gelen UkraynalI ve Rus turistler Erzurum'da kar 
üzerinde rafting ve kayak yaparak doyasıya eğlendi. TURİZM TANITIM ORGANİZASYONU Ukrayna ve Rus 
turistlerden kar üstünde rafting keyfi | Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) koordinasyonunda düzenlenen Turizm Tanıtım Organizasyonu kapsamında Erzurum'a gelen 
UkraynalI ve Rus turistlerin kar üzerinde rafting keyfi renkli görüntülere sahne oldu. Ukrayna ve Rusya'dan 
gelen turistler kış sporları tesislerini gezdi. Konaklı Kayak Merkezinde kar raftingi yapan turistler, zirveden 
aşağıya hızlı bir şekilde inerken adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Aynı gün kent merkezindeki tarihi ve 
turistik mekanların tanıtımı kapsamında Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Rüstem Paşa Bedesteni ve 
Yakutiye Medresesi'ni ziyaret eden yabancı turistler, günün yorgunluğunu atlama kuleleri, buz pateni pisti 
ve curling salonunda attı. Erzurum / İHA
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[ Başa Dön ]

Y ILM A Z; BU Y IL K İ  İH R A C A T IM IZ  153 M İLY A R  D O LAR  C İV A R IN D A  G ERÇEKLEŞECEK '

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

Ağrı Güncel 21.12.2013 600 Yerel Yayınlar 1 8

Yılmaz; ‘ Bu yılki ihra- Yılmaz; 'Bu yılki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek' Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,

işadamları 
yatırım yapacak
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Türkiye'nin bu yılki ihracatına ilişkin, "İnşallah bu yılki ihracatımız 153 milyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi.5'te Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; 'Bıı 
yılki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek* Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu yılki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında 
gerçekleşecek" "Hedefleri, daha çok kilo daha çok ton ihracat- M r—T H jı la değil, daha kaliteli, daha standartlara uygun, daha yüksek getirişi olan 
ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla gerçekleştireceğiz" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu yılki ihracatına ilişkin, 
"İnşallah bu yılki ihracatımız 153 milyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı'nca (KOSGEB), Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde 
yer aldığı "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Bakanlığın "10. 5 
Yıllık Kalkınma Planı"na ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilişkin katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde 
bulunarak, "2013 yıl sonu itibariyle, inşallah bu yılki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Altın hariç ihracatta geçen yıla göre yüzde 
6'ya yakın artış sağlandığının altını çizen Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan liderliğinde Ekonomi Bakanlığı'nı ve TİM'i tebrik etti. Katma değerin 
önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları anlattı: "Hedefleri, daha çok kilo daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, daha standartlara uygun, daha yüksek 
getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil konfeksiyon bu hedefe ulaşılmasına katkıda 
bulunacak. Bu hedeflere sadece Ankara, İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin enerjisini harekete geçirmek 
durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna kapsayıcı 
kalkınma diyoruz." Bölgesel boyutun önemine işaret eden Bakan Yılmaz, Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, içinde bulunan her bölge 
için, o yöreye uygun kalkınma stratejileri geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, bölgesel politikada Türkiye'nin önemli bir yere geldiğini belirterek, 
yeni bölgesel politikanın kapsayıcı anlayışa sahip olduğunu söyledi. Geçmişte bölgesel politika denildiğinde sadece geri kalmış bölgelerin anlaşıldığını 
hatırlatan Yılmaz, "Bugün öyle anlamıyoruz, İstanbul da Hakkari de bizim için bir bölge. Her bölgenin potansiyelini harekete geçirirken, bölgeler arası 
mesafeyi de ortadan kaldırmalıyız. Bütün bölgelerin rekabet gücünü artırıyoruz, ortalamanın altında kalmış bölgeleri de ortalamaya yaklaştırmaya 
çalışıyoruz" diye konuştu. Yılmaz, bir yandan verimliği artırmaya çalışırken bir yandan da hakkaniyetli davrandıklarını ifade ederek, bunu hem bölgeler 
arası hem de bölgenin kendi içinde yaptıklarına dikkati çekti. Kalkınma ajanslarının hayata geçirilmesine yönelik de katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, "Artık 
her bölgemizde bölgesel stratejiler yaptığı gibi bunları takip edebilecek, bununla ilgili yeni çalışmalar yapabilecek kurumsal yapılarımız var. Bunun birikimli 
etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz" dedi. Yılmaz, bakanlık kapsamında uygulanan yenilikçi uygulamalar hakkında da bilgi vererek, bu kapsamda 
hayata geçirilen program ve uygulamaların içeriklerine ilişkin detaylar paylaştı. Teşvik belgeleri ve yatırım lar konusunda yapılan iyileştirmelere de değinen 
Bakan Yılmaz, Türkiye'nin doğu bölgelerine ilişkin insanların zihinlerinde soru işareti olduğunu, bunun araştırılarak giderilmesi gerektiğini söyledi. 
Sermayenin kıt olduğu yere gittiğinde daha değerli olduğu değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, "Doğu bölgelerimize daha fazla yatırımcının gitmesini 
bekliyoruz. 6. Bölgede, hiç bir dönemde sağlanmamış teşvikleri şu an sağlıyoruz, bundan yararlanılmasını istiyoruz. Büyük yatırımcılarımıza da bir 
sitemim var, keşke onlar da bu bölgelere gelip bir analiz etseler. Bütün bölgelerimizde çok karlı işlerin olduğunu bilmemiz lazım" diye konuştu.

Devam  Sayfaları
Sayfa 5

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; 
‘Bu yılki ihracatımız 153 milyar 
dolar civarında gerçekleşecek'

[ Başa Dön ]

R U SYA  VE U K R A Y N A L I T U R İZM C İLER  KA R S ' TA  BULUŞTU

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

Erzurum Pusula 21.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 12 36

Rusya ve UkraynalI turizmciler Kars'ta buluştu | Tacettin DÜRMÜŞ / KARS Kars Valisi Eyüp Tepe, 
Rusya ve Ukrayna'dan Gelen Seyahat Acentesi Temsilcileriyle Yemekli Toplantıda bir araya geldi. 
Çeltikov Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Vali Tepe, Türkiye'nin en doğusunda bulunan ve 
güneşin ilk doğduğu topraklar olan Serhat Şehri Kars'ta seyahat acentesi temsilcililerini misafir 
etmekten dolayı mutlu olduğun söyledi. Kars'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında konuklara 
bilgi veren Vali Tepe, turizm çeşitliliği açısından çok zengin bir tarihi kent olan Kars'ın aynca kış 
turizm inin ve kış sporlarının da merkezi sayılabilecek Sarıkamış hakkında da bilgiler verdi. 
Sarıkam ış'ı kış turizm i ve kış sporları merkezi haline getirmek için kısa ve uzun vadede yapılacak 
çalışmalar olduğuna da dikkat çeken Tepe: "Bu kapsamda Serhat Kalkınma Ajansı yönetim kurulu 
üyeleri olarak geçtiğimiz hafta Avrupa ülkelerine yaptığım ız temas ve incelemeler çerçevesinde 
Fransa'da kış turizm merkezlerinde incelemelerde bulunduk. Önümüzdeki yıl ihalesi tamamlanacak 
olan telesiyej sistemi devreye girecek. Pistlerin aydınlatılması, kafeteryaların hizmete girmesi ve 3 
bin 400 metre uzunluğundaki kabinli telesiyejin hizmete girmesi ile Sarıkamış, pist uzunluğunu ve 
hizmet kalitesi bakımından da Avrupa standartları seviyesine çıkacak. Ayrıca inşaatı devam eden ve 
kısa vadede yapımı tamamlanacak olan 6 otel ile de yatak kapasitemizi 2 bin 500' e çıkarmayı da 
hedefliyoruz." dedi. T» T Tl 1 _

Rusya ve Ukraynalı 
turizmciler Kars'ta buluştu
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[ Başa Dön ]

EKO N O M İ

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

İstanbul Ekonomi 21.12.2013 12000 Yerel Yayınlar 1 36

V M ü k m o a  B akanı Cevdet Yılma«. Ekonom i B akanhfe  ve 
K  K alkınm a B akanlığı ile  S e rh a t K alk ınm a A Jaraı (SERKA). 

JL  V iö v e n ü l r  S ü rdü rü leb ilir ve Çevreci ü re tim  D e n e g t (GOÇDEJÇ 
v c A m sterdam  B elediyesi 1> h ü li^ ty lc  h ay a ta  geçirilen . B aşbakanlık  
Türkiye Y atın ın  Destek «e Tam um  AJahm ta ra fın d an  d e te k lc r ım  ve 
Küçük »e O rta  ö lç e k li Iç ic tm d c ıl  G e ttf iin n e  » e D estek lem e İdare  
U a$ kan lı* ınca  (KOSGKB). Türkiye ih ra c a tç ıla r  M eclisi (TİM), 
Çalığına ve 1$ K urum u (IŞKUK), l la lk b an k . V alolbank. A $n V alili# , 
A rdahan  V alili# , I jd ır  Valiilfti ve Kara Valiliği'nin d e  iç inde yer alcfa^ı 
T ek s tild e  j u  Yüzyılın Yeni Im otat B SIgoi: i n a n a  ve (¿v rey r D uyariı 
0 re tim  S ah a« *  p ro jesin in  tan ıtım  to p lan  tısına katıld ı.__________

Fknnomi Ekonomi 3 Kalkınma Bakam Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat
ufVUlfUlill Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve

Amsterdam Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye Yatinm Destek ve Tanıtlın 
Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme îdare 
Başkanlığınca (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), 
Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer 
aldığı "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" 
projesinin tanıtım toplantısına katıldı, v valkuıma K Bakam XVCevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı ve 
Kalkınma Bakanlığı Ue Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim 
Derneği (GÜÇDER) veAmsterdam Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığınca (KDSGEB), Türkiye ihracatçılar Meclisi flIM), Çalışma 
ve tş Kurumu (IŞKUR), Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valiliği ve Kars 
Valiliğinin de içinde yer aldığı "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni tinalat Bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı 
Üretim Sahası" projesinin tanıtım toplantısına katüdı. 2014jpcat tahminini söyledi - Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu yılkı ihracatına ilişkin, "İnşallah bu yılki ihracatınız 153 milyar dolar 
civarında gerçekleşecek" dedi. Bakanlığın "10.5 Yıllık Kalkınma Plam"na ve Türkiye'nin 2023 
hedeflerine ilişkin katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında 
değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yıl sonu itibariyle, inşallah bu yılki ihracatımız 153 milyar 
dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Altın hariç İhracatta geçen yıla göre yüzde 6'ya yalan artış 
sağlandığının altını çizen Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan liderliğinde Ekonomi Bakanlıgı'm 
ve TİM'i tebrik etti. Katma değerin önemine vurgu yapan Yılmaz, şunlan anlattı: "Hedefleri, daha 
çok kilo daha çok ton ihracatla değü, daha kaliteli, daha standartlara uygun, daha yüksek getirişi 
olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil

------------------------------------------ —  ----------  konfeksiyon bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu hedeflere sadece Ankara, İstanbul,
İzmir'le ıılaşılamaE. Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin enerjisini harekete geçirmek 

durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna kapsayıcı 
kalkınma diyoruz." Bölgesel boyutun önemine işaret eden Bakan Yılmaz, Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, içinde bulunan her bölge 
için, o yöreye uygun kalkınma stratejileri geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, bölgesel politikada Türkiye'nin önemli bir yere geldiğini belirterek, 
yeni bölgesel politikanın kapsayıcı anlayışa sahip olduğunu söyledi.Geçmişte bölgesel politika denildiğinde sadece geri kalm ış bölgelerin anlaşıldığını 
hatırlatan Yılmaz, "Bugün öyle anlamıyoruz, İstanbul da Hakkari de bizim için bir bölge. Her bölgenin potansiyelini harekete geçirirken, bölgeler arası 
mesafeyi de ortadan kaldırmalıyız. Bütün bölgelerin rekabet gücünü arhnyoruz, ortalamanın altında kalmış bölgeleri de ortalamaya yaklaştırmaya 
çalışıyoruz" diye konuştu. Yılmaz, bir yandan verimliği artırmaya çalışırken bir yandan da hakkaniyetli davrandıklarını ifade ederek, bunu hem bölgeler 
arası hem de bölgenin kendi içinde yaptıklarına dikkati çekti. Kalkınma ajanslarının hayata geçirilmesine yönelik de katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, "Artık 
her bölgemizde bölgesel stratejiler yaptığı gibi bunları takip edebilecek, bununla ilgili yeni çalışmalar yapabilecek kurumsal yapılarımız var. Bunun birikimli 
etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz" dedi. Yılmaz, bakanlık kapsamında uygulanan yenilikçi uygulamalar hakkında da bilgi vererek, bu kapsamda 
hayata geçirilen program ve uygulamaların içeriklerine ilişkin detaylar paylaştı. Teşvik belgeleri ve yatırım lar konusunda yapılan iyileştirmelere de değinen 
Bakan Yılmaz, Türkiye'nin doğu bölgelerine ilişkin insanların zihinlerinde soru işareti olduğunu, bunun araştırılarak giderilmesi gerektiğini söyledi. CİHAN

[ Başa Dön ]

KALKINM A BAKANI CEVDET YILM AZ AÇIKLAM ASI

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

Ağrı Memleket 20.12.2013 500 Yerel Yayınlar 1 16

Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz açıklaması

Kalkınma Bakanı Cevdet Y ılm az Türkiye’nin 
bu yılki ınracatma İlişkin. ‘ İnşallah bu yılkı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz açıklaması Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu yılki 
ihracatına ilişkin, "İnşallah bu yılki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. 3'te ı 
m ilat ayımaıııaoı v x  | A ( k : l Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu yılki ihracatına ilişkin, 
"İnşallah bu yılki kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz açıklaması İnşallah bu yılki ihracatımız 153 milyar 
dolar civarında gerçekleşecek" "Hedefleri, daha çok kilo daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, 
daha standartlara uygun, daha yüksek getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, 
tasarımla gerçekleştireceğiz" Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu yılki ihracatına ilişkin, 
"İnşallah bu yılki ihracatımız 153 milyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Yılmaz, Ekonomi 
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve 
Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen, 
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı'nca (Kosgeb), Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, 
İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: 
İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Bakanlığın "10. 5 
Yıllık Kalkınma Planf'na ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilişkin katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, 
Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yıl sonu itibariyle, 
inşallah bu yılki ihracatımız 153 milyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Altın hariç ihracatta
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geçen yıla göre yüzde 6'ya yakın artış sağlandığının altını çizen Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan liderliğinde Ekonomi Bakanlığı'nı ve TİM'i tebrik 
etti. Katma değerin önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları anlattı: "Hedefleri, daha çok kilo daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, daha standartlara 
uygun, daha yüksek getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil konfeksiyon bu hedefe 
ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu hedeflere sadece Ankara, İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin enerjisini harekete 
geçirmek durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna 
kapsayıcı kalkınma diyoruz." Bölgesel boyutun önemine işaret eden Bakan Yılmaz, Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, içinde bulunan 
her bölge için, o yöreye uygun kalkınma stratejileri geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, bölgesel politikada Türkiye'nin önemli bir yere geldiğini 
belirterek, yeni bölgesel politikanın kapsayıcı anlayışa sahip olduğunu söyledi. Geçmişte bölgesel politika s • fi denildiğinde sadece geri kalmış bölgelerin 
anlaşıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bugün öyle anlamıyoruz, İstanbul da Hakkari de bizim için bir bölge. Her bölgenin potansiyelini harekete geçirirken, 
bölgeler arası mesafeyi de ortadan kaldırmalıyız. Bütün bölgelerin rekabet gücünü artırıyoruz, ortalamanın altında kalmış bölgeleri de ortalamaya 
yaklaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Yılmaz, bir yandan verimiiği artırmaya çalışırken bir yandan da hakkaniyetli davrandıklarını ifade ederek, bunu 
hem bölgeler arası hem de bölgenin kendi içinde yaptıklarına dikkati çekti. Kalkınma ajanslarının hayata geçirilmesine yönelik de katılımcıları bilgilendiren 
Yılmaz, "Artık her bölgemizde bölgesel stratejiler yaptığı gibi bunları takip edebilecek, bununla ilgili yeni çalışmalar yapabilecek kurumsal yapılarımız var. 
Bunun birikimli etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz" dedi. Yılmaz, bakanlık kapsamında uygulanan yenilikçi uygulamalar hakkında da bilgi vererek, bu 
kapsamda hayata geçirilen program ve uygulamaların içeriklerine ilişkin detaylar paylaştı. Teşvik belgeleri ve yatırım lar konusunda yapılan iyileştirmelere 
de değinen Bakan Yılmaz, Türkiye'nin doğu bölgelerine ilişkin insanların zihinlerinde soru işareti olduğunu, bunun araştırılarak giderilmesi gerektiğini 
söyledi. Sermayenin kıt olduğu yere gittiğinde daha değerli olduğu değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, "Doğu bölgelerimize daha fazla yatırımcının 
gitmesini bekliyoruz. 6. Bölgede, hiç bir dönemde sağlanmamış teşvikleri şu an sağlıyoruz, bundan yararlanılmasını istiyoruz. Büyük yatırımcılarımıza da 
bir sitemim var, keşke onlar da bu bölgelere gelip bir analiz etseler. Bütün bölgelerimizde çok karlı işlerin olduğunu bilmemiz lazım" diye konuştu.
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İğdır, K a r s , A rd a h a n  v e  Â ğ n  d ü n y a d a  “ İnsana
v e  Ç e v re y e  S a y g ılı" üre tim in  m e rk e zi o la ca k  İğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı dünyada "İnsana ve Çevreye Saygılı" üretimin merkezi olacak Türkiye'nin,

devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden 
biri olacak "Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesini 

E===r hayata geçirmek üzere T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C Kalkınma Bakanlığı, Serhat KalkınmaAjansı (SERKA), FG 
Group önderliğinde kurulan Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam 
Belediyesi bir araya geldi. "Sürdürülebilir yaşam" sorumluluğu bilinciyle hayata geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, 
Kars ve Ardahan illerinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye 
saygılı üretimin üssü konumuna getirmeyi hedefliyor. T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı tarafından desteklenen ve KOSGEB, TİM, İŞKUR, Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, 
İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı "Tekstilde 21. yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve 
Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesi için 18 Aralık 2013, Çarşamba günü bir lansman gerçekleştirildi. 
Toplantıya, T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel, AK Parti 
Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, SERHAT Kalkınma Ajansı Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe, HollandalI 
Fronteer Strateji Yetkilisi James Veenhoff ile GÜÇDER / FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan 
katıldı. 'MADE İN TURKEY' EŞİTTİR İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM OLACAK Türkiye'nin insana ve 
çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir üretim üssü olmasının hedeflendiği projeyle, 'Made in 
Turkey'nin global çapta prestijine de katkı sağlanacak. Toplantıda söz alan GÜÇDER ve FG Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, günümüzde sürdürülebilirliğin sadece şirketlerin değil tüketicinin de satın 
almalarında önemle üzerinde durduğu bir yaklaşım haline geldiğine dikkat çekerek, "Artık insanlar satın 
aldıkları ürünlerin üretim aşamalarındaki çevre ve insan faktörlerine büyük önem vermektedir. Buna bağlı 
olarak global markalarda prestij artık " İnsan ve Çevre" odaklı olmaktır. "Sürdürülebilir Moda" ve 
"Sürdürülebilir Tekstil" sektörün en önemli gündemidir" diye konuştu. Gözaçan, sözlerine şöyle devam etti: 
"Türkiye bütün alanlarda markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu ilerlemenin sonucunda Türkiye 
tekstil sektöründe "Made in Turkey" ibaresinin değerini arttırma imkanını yakalarken, diğer taraftan 
dünyanın ilk "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim" ülkesi olma fırsatını elinde bulundurduğunu görüyoruz. 
Dünyanın prestijli markaları için "İnsan ve Çevre" faktörü, diğer tüm öğelerin önüne geçmiş durumda. 
Aranan bu özelliğin yanına biz artık "Made in Turkey" ibaresini ekliyoruz. Proje hem hayata geçirelecek iller 

için hem de sektör için dönüm noktası olacak. İnanıyoruz ki projemizle birlikte "Made in Turkey", yakın bir gelecekte "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim" 
ile eşanlamlı hale gelecek. Böylece Türkiye'nin varolan moda ve lojistik avantajının yanına sürdürülebilirliği de ekleyerek, rakip ülkelere karşı elimizi 
kuvvetlendireceğiz" dedi, "insana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası Projesinin Ağrı, Kars, İğdır, Ardahan illerinde bulunan tekstil yatırımcılarını aynı çatı 
altında toplayarak, bu bölgede evrey ® İnsana ve Çevreye / \ Duvarlı Üretim Sahası -IîkV"* r. * jS i î i î& i l l  BCSI standartlarına uygun çevreye duyarlı, 
insan sağlığına uygun, güvenli bir üretim sahası yaratmayı amaçlayan bir üretim projesi olduğunun altını çizen Gözaçan, konuya ilişkin olarak şunları 
söyledi: "Bu proje ile Serhat illerinin ve Türkiye Devleti'nin desteğini arkamıza alarak, söz konusu bölgenin kalkınmasına ve dünya markalarının aradığı 
'güvenilir ve sürdürülebilir üretim'in adresinin Türkiye olmasına katkıda bulunacağız. 'İnsan ve çevre" faktörünü çok önemseyen dünyanın en prestijli
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markalarını, bölgemizde üretim yapmaları ve ürün satın almaları için teşvik edeceğiz. GÜÇDER olarak, Amsterdam Belediyesi'nin de desteğini alarak 
'İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Bölgesi'nin avantajıyla "Made in Turkey" markasını dünya devlerine pazarlama ve tanıtım için çalışacağız. Mayıs 
2014'te yine Grubumuzun ve Amsterdam Belediyesi'nin desteği ile Amsterdam'da gerçekleşecek sürdürülebilirlik temalı Kingpins Fuar'ında yaklaşık 120 
m ilyar Euro'luk dünya tekstil sektörünü GÜÇDER üyeleri ile bir araya getirmek üzere çalışmalara başladık. Böylelikle projenin dünya lansmanını da 
Amsterdam'da yapmış olacağız." Gözaçan, "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası'nda üretilen ürünlerin birim fiyatları, hem bölgenin teşvik yardımları 
sayesinde, hem de işçiliğin ve devletin çeşitli organlarının maddimanevi destekleri nedeniyle, sektörün ucuz üretici ülkeleri PakistanÇin ile yarışır hale 
gelecek. Bu sayede markaların Uzakdoğu bütçelerinden bir bölümünü de Türkiye'ye kaydırma fırsatı yakalanmış olacak" dedi. 4 bin 500 kişiye istihdam 
sağlanması hedefleniyor Projenin ilk etapta ana illerinin İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan olduğunu belirten Gözaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim 
merkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Her bir şehrin farklı bir ürün grubunun ana merkezi olacağını belirten GÜÇDER 
ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, "İğdırDenim, Kars - NonDenim, Ardahan Örme, Ağrı Penye ve Triko üretiminin merkezi olacak. Bu 
illerde yatırım yapacakları desteklemek amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı 
yapılması planlanıyor, Bu kapsamda İğdır'daki ilk yatırım ı FG Group olarak hayata geçirdik. Şimdi de diğer illerimiz olan; Kars, Ardahan ve Ağrı'ya tekstil 
yatırımcılarını yatırım  yapmaları için bekliyoruz." dedi. KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI ARTACAK Projenin Türkiye'nin en büyük devlet ve özel sektör 
işbirliklerinden biri olacağını söyleyen Gözaçan, projenin bir diğer görevinin de sosyal sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Gözaçan, "Kadınlarımızın 
ekonomiye ve üretime katkı sağlamaları bölgenin kalkınmasına destek verirken, sürdürülebilirlik standartları ile çağdaş şartlarda çalışacak insanlarımız 
ekonomiye ve barışa destek olacak. Ayrıca örneğin denim sektörünün yaşadığı tehlikeli hastalıkların da önüne geçilecek. Getireceğimiz standartlarla tek 
bir işletmede, %48 sudan, %68 buhardan, %57 elektrikten ve %57 zamandan tasarruf edilecek. Bu tasarruflar sayesinde "yeşil" üretimi mümkün 
kıldığımız gibi, aynı zamanda sürdürülebilir olmanın da kapılarını açmış oluyoruz" dedi. FG TEKSTİLİN İĞDIR'DAKİ FABRİKASI PROJEYE ÖRNEK OLUYOR 
FG Group bünyesinde yer alan FG Tekstilin 2013 yılı Haziran ayında faaliyete geçirdiği İğdır'daki denim üretim tesisi, "Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat 
bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" Projesine öncülük ediyor. FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, İğdır'daki Fabrika'dan aldığı 
güçle diğer iller olan; Kars, Ağrı ve Ardahan'a yeni yatırımcılar çekmek için gerek ulusal gerekse uluslar arası platformlarda görüşmelerini sürdürüyor. 
Proje kapsamında ilk olarak hayata geçen İğdır'daki Fabrika'da toplam 1000 kişi istihdam edilirken, Tesis, FG Group'un dünyaya açılacağı üs olarak da 
yerini alacak. Grup; Avrupa, İskandinavya, Rusya ve Japonya'ya ihraç ettiği Fuga markasını İğdır'daki teşvikler sayesinde Hindistan ve Amerika'dan sonra 
Çin pazarına da sokacak. Aynı şekilde Grubun Tiger Hill markası da İğdır'dan dünyaya ihraç edilecek. Öte yandan, FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Gözaçan'ın öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, Dünya Denim Şehirleri Projesi kapsamına İğdır'ın da girmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor. SERKA 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe, yeşil üretim sahası ile Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinden oluşan Serhat Bölgesi'nin makûs talihini 
değiştirecek adımlar atıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere bölgemiz Türkiye'nin en fazla göç veren bölgelerinden birisidir. Bölgemiz 
insanının neden göç ettiği sorulduğunda bunun cevabını işsizlik, eğitim ve sağlık imkânları ile ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması, iklim gibi nedenlere 
bağlamak imkân dâhilindedir; ancak tüm bunları insanların geleceklerini bu topraklarda görmemek başlığı altında toplayabiliriz. "Bölgemizin bu talihini 
değiştirmek yine bizlerin elindedir. S iz değerli işadamlarımıza şunu açıklıkla ifade ediyorum ki artık bölgemiz erişiiemeyen bir yer olmaktan çıkmakla 
kalmamış büyük potansiyel vadeden bir gelişmenin de ortasında yer almıştır. Serhat Bölgesi tekrar ihtişamlı günlerine kavuşmak için gün saymaktadır. 
Özellikle KarsTiflisBakü demiryolu projesinin 2015 yılındatamamlanmasıyla birlikte Serhat Bölgesi'nin sadece çehresi değil iklimi de değişecektir. Bölgeye 
umut ve gelecek beklentisi hâkim olacaktır. Bu hedefe elbette ki sadece devletin çabalarıyla ulaşılamayacaktır. Burada özel sektöre ve sivil toplum 
kuruluşlarına da büyük görevler düşmektedir." Tepe, 2023 hedefleri doğrultusundaTürkiye'nin 500 m ilyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatarak, bu 
rakamlara ulaşmanın sadece İstanbul'un, Bursa'nın veya İzmir'in çabalarıyla mümkün olamayacağına, bu nedenle ülkemizdeki her ilimize, potansiyeli 
çerçevesinde büyük görevler düştüğüne dikkat çekti. Tepe, şunları söyledi: "Hedeflerimize ulaşmak için olağanüstü çabalar ve stratejiler belirleyerek 
pazarlama yönümüzü güçlendirmemiz gerekmektedir. İşte İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası Serhat Bölgesi'ni markalaştırarak, hem işsizliği 
azaltacak hem de ihracata büyük katkıda bulunacaktır. Projemiz Avrupa veya ABD menşeili büyük markaların Asya ve Afrika'da yaptırdıkları üretimlerin 
çoğunda insani değerlere aykırı bir şekilde üretim yapıldığının anlaşılması üzerine ortaya çıkmış bir fikirdir. Büyük markalar bir araya gelerek bazı 
stratejiler belirlemekte ve bunları uygulamaya koymaktadırlar. Bu stratejilerin başında kendi kontrollerinde gelişen insana ve çevreye duyarlı üretim 
sahaları kurmak gelmektedir. Bahsettiğimiz dünya devleri y ıllık yaklaşık 20 milyar Avro'luk bir alım gerçekleştirmektedirler. Bu alımlarını yavaş yavaş 
insana ve çevreye duyarlı üretim sahalarına kaydırmak istemektedirler. Belirledikleri strateji gereği yeni üretim sahalarının oluştuğu bu süreçte 
Türkiye'nin yeri ve önemi ise tartışılmazdır. Zira Türkiye, hem Avrupa Birliği mevzuatına uygun hukuk sistemine sahip olması, hem AB ile gümrük 
birliğinde yer alması, hem teslimatta hızlı davranması, hem işçilikte kaliteli olması, hem de marka çıkarabilme ve tasarım yönünün güçlü olması 
nedenleriyle tercih edilen bir ülkedir. Bu kıstasların tamamının bir arada bulunabildiği ülke sayısı ise oldukça sınırlıdır." FRONTEER STRATEJİ'DEN JAMES 
VEENHOFF: "Hep birlikte endüstrimizin işleyişini değiştirebilir, yeni bir gelecek inşa edebiliriz" HollandalI Fronteer Strateji adına konuşan James Veenhoff, 
moda endüstrisinin insanların hayatına pek çok güzellik getirdiğini söyleyerek," Denim ve moda Amsterdam'da ciddi bir iş kolu. B izlerTomm y Hilfiger, 
Gstar, Scotcfı & Soda gibi markalarla birlikte sektörde bir değişim yaratmamız gerektiğini anladık. Lider markalar ve NGO'ların katkısıyla gelecek 10 yıl 
içerisinde moda sektörünü daha şeffaf, daha adil bir hale getirmek için işbirliği içine girdik. Mayıs ayında sektörün geleceğini planlamak ve yeni fikirler ...
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İhracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek İSTANBUL (IHA) - Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, "İnşallah bu yıl ki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim 
Sahası" projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA), Cüvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve 
Amsterdam Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare 
Başkanlığınca (KOSGEB),Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), 
Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer 
aldığı projenin tanıtım toplantısı The Ritz Carlton otelde düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleşti. 
Tanıtım toplantısına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel, AK 
Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Serhat kalkınma Ajansı Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe 
katıldı. Bakan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında 
değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yılsonu itibariyle, inşallah bu yıl ki ihracatımız 153 milyar 
dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerinden de değinen Bakan 
Yılmaz, "Hedefleri, daha çok kilo daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, daha standartlara 
uygun, daha yüksek getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla 
gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil konfeksiyon bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu 
hedeflere sadece Ankara, İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin 
enerjisini harekete geçirmek durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete 
geçirmeliyiz. Topyekün bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna kapsayıcı 
kalkınma diyoruz" şeklinde konuştu.

İLK ELER İN D E  E IZU N M 'U  T A N ITA C A K LA R

ı---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
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II İlkelerinde Eızunm'u tanıtacaklar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Serhat 
Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) işbirliği kapsamında Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'dan gelerek 
Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapan basın mensupları ile tur operatörleri, Erzurum'u 
ülkelerinde tanıtacak. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Serhat Kalkınma Ajansı'nın 
(SBRKA) işbirliği kapsamında Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'dan gelerek Palandöken Kayak 
Merkezi'nde kayak yapan basın mensupları ile lur operatörleri, Erzurum'u ülkelerinde tanıtacak.
Türk Hava Yollan'nın (THY) desteği ile kente gelen yabancı ziyaretçiler, buz paten salonları, Türk 
Telckom Atlama Kuleleri ve tarihi mekanlan gezdi. KUDAKA Tanıtım ve İşbirliği Uzmanı Emre Akdağ, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı misafirlerin, bölgenin tanıtım ve kış turizmindeki 
potansiyelin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ErzurumDa ağırlandığını söyledi. 
Proje kapsamında, Erzurum'a daha önce hiç gelmeyen tur operatörlerinin ve ülkelerinde önemli bir 
potansiyele sahip medya kuruluşlarının temsilcilerinin şehre davet edildiğim belirten Akdağ, şöyle 
devam etti: 'Tanıtım ve işbirliği projeleri kapsamında her yıl şehrimizde yabancı tur operatörlerim 
ve basın mensuplarım ağırlıyoruz. Amacımız bölgenin potansiyelini uluslararası düzeyde artırmak.
Bu tür çalışmaların dönüşü büyük oluyor ve bu dönüşleri yıl içerisinde geçtiğimiz yıl yaşadık. 
Amacımız gelecek yıllarda da bu tü r organizasyonların devamını sağlayarak bilinirlik potansiyelini 
artırmaktır. Gelen misafirlerin arasında daha önce Erzurum'a hiç gelmeyen kayak yapmayanlarvar. 
Burada ilk kez kayak yaparak, kayağm ve karnı tadım yaşadüar. Tarihi mekanları kış sporlan için 
yapılan tesisleri gezdiler. Medya kuruluşlarının temsilcileri buradan gittikten sonra kendi ülkelerinde 
yapacakları haberlerle bölgenin tanıtımı için önemli bir rol oynayacak, tur operatörleri de yine aynı 

şekilde buradaki doğal güzelliği görünce karşılaştıkları manzaraya adeta büyülendi. Böylesine bir ortam beklemediklerini dile getirdiler. Tabi bu kadar 
güzellik arasında tanıtım yapmak bizleri sevindiriyor." Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapan ve aralarında ilk kez 1 Erzurum'a gelerek kayak yapma 
imkanı bulan tu r operatörlerinden UkraynalI Anna Levchenko da Türkiye'de turizm denilince sadece akla denizin geldiğini ifade etti. Türkiye'ye daha önce 
bir kez geldiğini fakat Palandöken'i hiç görmediğini dile getiren Levchenko, "Burası gerçekten çok güzel. Palandöken'i gittiğim her yerde anlatacağım ve 
kış sezonunda tatile çıkacak olan misafirlerimizi buraya yönlendireceğim. Ayrıca, gezilerimizin önemli bir kısmını da buraya yapmayı planlıyoruz. Burada 
doğal manzara, kayak ve Palandöken harika. Türkiye'nin ismi sadece denizle ön plana çıkıyor. Oysa burada daha muhteşem güzellikler var. Bütün 
insanların Palandöken'de kayak yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuşlu. UkraynalI gazctcci Tatiana Stetscnko ise hayatında ilk kez kayak 
Palandöken'de kayak yaptığını ve kayağın çok hoşuna gittiğini söyledi.

[ Başa Dön ]
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Serhat illerinde insana ve çevreye saygılı' üretim bölgesi ır, Kars, Ardahan ve Ağrı'yı kapsayan 
"Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin 
tanıtımı yapıldı. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "Büyük yatırımcılarımıza sitemim var, keşke bu 
bölgelere gelip analiz etseler. Çok karlı işlerin olduğunu bilmemiz lazım" dedi. İŞ'İN İÇİNDEN 
İbrahim EKİNCİ rahim, ekincitpdunya.com |r \ —"fj İbrahim V J EKİNCİ A - 
A lA rahim.ekincitŞdunya.com İlk tanıtım toplantısına ilişkin haberi, gazetemizde, "4 ilin kaderini 
değiştirecek proje" olarak vermiştik. İğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'yı kapsayan bir proje... Umulur ki 
gerçekleşir ve umulur ki yatırıma aç bu bölgelerin kalkınmasına da katkısı olur. Aslında imkan var. 
Bu kirlenmemiş bölgelerde 'sıfırdan' başlarken, insana ve doğaya saygılı bir üretim sistemi kurma 
imkanı var. Kuzeydoğu komşulara açılan bir kapı. Azerbaycan, Gürcistan, İran, Nahcivan ve 
bölgedeki diğer ülkelerle ticaret, ilişkiler canlanıyor. Türkiye'nin üretim deseni, bu söz konusu 
ülkelerin ihtiyaçlarıyla çok örtüşüyor. Projenin yönü Doğu'dan çokBatı'ya dönük... Batı'dan, Batılı 
tüketiciden yükselen çevreye ve insan haklarına duyarlı üretim talebine dönük... Batılı şirketler bu 
talebi giderek daha fazla sahipleniyor. Bunu görmek doğru bir yaklaşım, Devlet ve özel sektör 
işbirliğiyle başlatılan "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim 
Sahası" projesi, bu talebe odaklanıyor. Projenin tanıtımı dün, İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda 
konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, işadamlarını bölgeye yatırıma çağırdı. Bakan Yılmaz, 
"Büyük yatırımcılarımıza sitemim var, keşke onlar da bu bölgelere gelip bir analiz etseler. Bütün 
bölgelerimizde çok karlı işlerin olduğunu bilmemiz lazım" diye konuştu. Projede Ekonomi ve 
Kalkınma bakanlıkları, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim 

Derneği (GUÇDER) ve Amsterdam Belediyesi işbirliği var. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı destekliyor. KOSGEB, TİM, İŞKUR, Halkbank, 
VakıfBank, bu dört ilin valilikleri içinde. Bakan Cevdet Yılmaz, projenin, bakanlığın kalkınma anlayışıyla örtüştüğünü anlatırken, "Hedeflerimize sadece 
Ankara, İstanbul, İzmir'le ulaşamayız. Bütün yörelerimizin enerjisini harekete geçirmek durumundayız. Topyekün bir kalkınma seferberliği içinde bunu 
yapmalıyız. Sermaye kıt olduğu yere gittiğinde daha değerli olur. Doğu bölgelerimize daha fazla yatırımcının gitmesini bekliyoruz. 6. Bölgede, hiçbir 
dönemde sağlanmamış teşvikleri şu an sağlıyoruz, bundan yararlanılmasını istiyoruz. Büyük yatırımcılarımıza da bir sitemim var, A Duyarlı Üretim Sahası 
keşke on larda bu bölgelere gelip bir analiz etseler. Bütün bölgelerimizde çok kârlı işlerin olduğunu bilmemiz lazım" diye konuştu. SERKA Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe, yeşil üretim sahası ile Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinden oluşan Serhat Bölgesi'nin makûs talihini değiştirecek 
adımlar atıldığına dikkat çekti. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel de projeye desteklerini açıkladı. BCSI standartlarında üretim GÜÇDER ve 
FG Group Yönetim Kurulu Başkam Fuat Gözaçan, aynı zamanda projenin içindeki en aktif isim. Toplantıda yaptığı konuşmada, artık tüketicinin satın aldığı 
ürünlerin üretim aşamalarında çevre ve insan faktörlerine büyük önem verdiğine dikkat çekti. Gözaçan, "Buna bağlı olarak global markalarda prestij artık 
İnsan ve Çevre odaklı olmaktır. Sürdürülebilir Moda ve Sürdürülebilir Tekstil, sektörün en önemli gündemidir. Ağrı, Kars, İğdır, Ardahan illerinde bulunan 
tekstil yatırımcılarını aynı çan altında toplayarak, bu bölgede BCSI standartlarına uygun çevreye duyarlı, insan sağlığına uygun, güvenli bir üretim sahası 
yaratmayı amaçlıyoruz. GÜÇDER olarak, Amsterdam Belediyesi'nin de desteğini alarak 'İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Bölgesi'nin avantajıyla "Made in 
Turkey" markasını dünya devlerine pazarlama ve tanıtım için çalışacağız. Mayıs 2014'te yine grubumuzun ve Amsterdam Belediyesi'nin desteği ile 
Amsterdam'da gerçekleşecek sürdürülebilirlik temalı Kingpins Fuar'ın da yaklaşık 120 milyar euroluk dünya tekstil sektörünü GÜÇDER üyeleri ile bir araya 
getirmek üzere çalışmalara başladık. Böylelikle projenin dünya lansmanını da Amsterdam'da yapmış olacağız" dedi. Moda devleri değişime kararlı 
Toplantıya Hollanda adına katılan Fronteer Stratcji'den James Veenhoff, moda endüstrisinin insanların hayatına pek çok güzellik getirdiğini söyleyerek, 
"Denim ve moda Amsterdam'da ciddi bir iş kolu. Bizler Tommy Hilfigcr, Gstar, Scotch & Soda gibi markalarla birlikte sektörde bir değişim yaratmamız 
gerektiğini anladık. Lider markalar ve NGO'ların katkısıyla gelecek 10 yıl içerisinde moda sektörünü daha şeffaf, daha adil bir hale getirmek için işbirliği 
içine girdik. Mayıs ayında sektörün geleceğini planlamak ve yeni fikirler yaratmak amacıyla 55 m ilyar euroluk moda endüstrisinin liderleri 'Denim 
Günleri'nde bir araya gelecek. 'Amsterdam Jean Okulu' aracılığıyla birlikte yeni bir jenerasyon yetiştirebiliriz. Şimdi projelerimizi hayata geçirmek için 
daha büyük bir tutkuyla çalışıyoruz, Amsterdam markaları ve Türk üreticileri birlik olarak endüstriyi değiştirebiliriz" dedi.

¡Serhat ıılenıulc insana ve 
¡çevreye saygılı’ üretim bölgesi

Ülkelerinde Erzurum’u tanıtacaklar
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./ ® İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası HV 9 _  'insana ve Çevreye Saygılı 'üretim atağı İğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı dünyada 'İnsana 
ve Çevreye Saygılı' üretimin merkezi olacak. Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı sürdürülebilir 
ekonomi hareketlerinden biri olacak "Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesini hayata 
geçirmek üzere T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), FG Group önderliğinde kurulan Güvenilir 
Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Demeği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi bir araya geldi. "Sürdürülebilir yaşam" sorum-' luluğu bilinciyle 
hayata geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye 
saygılı üretimin üssü konumuna getirmeyi hedefliyor. T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve 
KOSGEB, TÎM, İŞKUR, Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı "Tekstilde 21. 
yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesi için 18 Aralık 2013, Çarşamba günü bir lansman 
gerçekleştirildi. Toplantıya, T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel, AK Parti Ardahan 
Milletvekili Orhan Atalay, SERHAT Kalkınma Ajansı Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe, HollandalI Fronteer Strateji Yetkilisi James Veenhoff ile 
GÜÇDER / FG Group Yönetim Kurulu Başkartı Fuat Gözaçan katıldı. 'MADE İN TURKEY' EŞİTTİR İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM 
OLACAK Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir üretim üssü olmasının hedeflendiği projeyle, 'Made in 
Turkey'nin global çapta prestijine de katkı sağlanacak Toplantıda söz alan GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, 
günümüzde sürdürülebilirliğin sadece şirketlerin değil tüketicinin de satın almalarında önemle üzerinde durduğu bir yaklaşım haline geldiğine 
dikkat çekerek, "Artık insanlar satın aldıkları ürünlerin üretim aşamalarındaki çevre ve insan faktörlerine büyük önem vermektedir. Buna bağlı 
olarak global markalarda prestij artık " İnsan ve Çevre" odaklı olmaktır. "Sürdürülebilir Moda" ve "Sürdürülebilir Tekstil" sektörün en önemli 
gündemidir" diye konuştu. 4 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR Projenin ilk etapta ana illerinin İğdır, Ağrı, Kars ye 
Ardahan olduğunu belirten Gözaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim merkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini 
söyledi. Her bir şehrin farklı bir ürün grubunun ana merkezi olacağını belirten GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, 
"İğdır -Denim, Kars - Non-Denim, Ardahan- Örme, Ağrı- Penye ve Triko üretiminin merkezi olacak. Bu illerde yatırım yapacaktan desteklemek 
amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı yapılması planlanıyor. Bu 
kapsamda İğdır'daki ilk yatırım ı FG Group olarak hayata geçirdik. Şimdi de diğer illerim iz olan; Kars, Ardahan ve Ağrı'ya tekstil yatırımcılarını 
yatırım yapmaları için bekliyoruz" dedi. KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI ARTACAK Projenin Türkiye'nin en büyük devlet ve özel sektör 

j|g: işbirliklerinderv biri olacağını söyleyen Gözaçan, projenin bir diğer görevinin de sosyal sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Gözaçan,
"Kadınlarımızın ekonomiye ve üretime katkı sağlamaları bölgenin kalkınmasına destek verirken, sürdürülebilirlik standartları ile çağdaş 
şartlarda çalışacak insanlarımız ekonomiye ve barışa destek olacak. Ayrıca örneğin denim sektörünün yaşadığı tehlikeli hastalıkların da önüne 

geçilecek. Getireceğimiz standartlarla tek bir işletmede, yüzde 48 sudan, yüzde 68 buhardan, yüzde 57 elektrikten ve yüzde 57 zamandan tasarruf 
edilecek. Bu tasarruflar sayesinde "yeşil" üretimi mümkün kıldığımız gibi, aynı zamanda sürdürülebilir olmanın da kapılarını açmış oluyoruz" diye konuştu. 
(HABER MERKEZİ)
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KAISIAD "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" Tanıtım Toplantısına Katıldı KAisiAD'dan İstanbul 
çıkarması Kars, Ardahan, İğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAİSİAD), tekstilde 21. yüzyılın yeni 
imalat bölgesi "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Önceki 
gün Taksim The Ritz Charlton otelinde düzenlenen toplantıya, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz başta 
olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, "Bölgelerin 
enerjilerini harekete geçirerek, topyekun bir kalkınma seferberliği içinde bulunarak hedeflere
ulaşmalıyız" dedi. A "A b mı ***' u" i---------ARDAHAN V» fA \ A AYar" ' İtim " A A A mbH \ «— A -
W ıAvlEA BIA HIHA OT 11 Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 
Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi işbirliğiyle 
hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığınca (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır 
Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı projenin tanıtım toplantısı The Ritz Carlton otelde 
düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleşti. "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtım 
toplantısına Gebze KAİSİAD Başkanı Nasrettin Bavaş ve bir önceki başkan Ufuk Ekinci başta olmak 
olmak üzere yaklaşık 30 kişiden oluşan çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. Yoğun bir katılımın 
olduğu tanıtım toplantısına, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Vekili İbrahim Şenel, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan 
Özbilen, Serhat kalkınma Ajansı Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe, HollandalI Fronteer Strateji Yetkilisi 
James Veenhoff ile GÜÇDER/FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan katıldı. SÜRDÜRÜLEBİLİR 
MODA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİDİR Sürdürülebilir yaşam 
sorumluluğu bilinciyle hayata geçirilen "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası", İğdır, Ağrı, Kars ve 
Ardahan illerinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı 
üretimin üssü konumuna getirmeyi hedefliyor. Toplantıda söz alan GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Gözaçan, günümüzde sürdürülebilirliğin sadece şirketlerin değil tüketicinin de satın 
almalarında önemle üzerinde durduğu bir yaklaşım haline geldiğine dikkat çekerek, "Artık insanlar satın 
aldıkları ürünlerin üretim aşamalarındaki çevre ve insan faktörlerine büyük önem vermektedir. Buna 

bağlı olarak global markalarda prestij artık "insan ve Çevre'^ odaklı olmaktır. "Sürdürülebilir Moda" ve "Sürdürülebilir Tekstil" sektörün en önemli 
gündemidir" diye konuştu. 4 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR Projenin ilk etapta ana illerinin İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan 
olduğunu belirten Gözaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim merkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Her bir şehrin 
farklı bir ürün grubunun ana merkezi olacağını belirten GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, "Iğdır-Denim, Kars-Non-Denim, 
Ardahan- Örme, AğrıPenye ve Triko üretiminin merkezi olacak. Bu illerde yatırım yapacakları desteklemek amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, 
yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı yapılması planlanıyor. Bu kapsamda İğdır'daki ilk yatırımı FG Group olarak hayata geçirdik. 
Şimdi de diğer illerimiz olan; Kars, Ardahan ve Ağrı'ya tekstil yatırımcılarını yatırım yapmaları için bekliyoruz." dedi. SERHAT BÖLGESİ İHTİŞAMLI 
GÜNLERİNE KAVUŞACAK SERKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe, yeşil üretim sahası ile Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinden oluşan 
Serhat Bölgesi'nin makûs talihini değiştirecek adım lar atıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bölgemizin bu talihini değiştirmek yine bizlerin elindedir. 
Siz değerli işadamlanmıza şunu açıklıkla ifade ediyorum ki artık bölgemiz erişilemeyen bir yer olmaktan çıkmakla kalmamış büyük potansiyel vadeden bir 
gelişmenin de ortasında yer almıştır. Serhat Bölgesi tekrar ihtişamlı günlerine kavuşmak için gün saymaktadır. Özellikle Kars-Tiflis-Bakü demiryolu 
projesinin 2015 yılında tamamlanmasıyla birlikte Serhat Bölgesi'nin sadece çehresi değil iklim i de değişecektir. Bölgeye umut ve gelecek beklentisi hâkim 
olacaktır. Bu hedefe elbette ki sadece devletin çabalarıyla ulaşılamayacaktır. Burada özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler 
düşmektedir" dedi. BÖLGELERİN ENERJİSİNİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 
ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yılsonu itibariyle, inşallah bu yıl ki ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" 
dedi. Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerinden de değinen Bakan Yılmaz, "Hedefleri, daha çok kilo daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, daha
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standartlara uygun, daha yüksek getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil konfeksiyon bu 
hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu hedeflere sadece Ankara, İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin enerjisini 
harekete geçirmek durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz 
buna kapsayıcı kalkınma diyoruz" şeklinde konuştu. HEDEFİMİZ 2023 VİZYONUNDA 5 YILLIK KALKINMA PLANI Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: 
"Türkiye'de son 10 yılda önemli mesafeler kat ettik. Kişi başına düşen gelir 3 kat, ihracatımız 4 kat artarak önemli reformlar yapmış bir ülkeyiz. Bunlarla 
sınırlı kalmayacağız. Fledefımiz 2023 vizyonumuzda 10. 5 yıllık kalkınma planıdır. Milli gelirimizin 800 milyon doları aşacağına inanıyoruz. Ekonomi 
Bakanlığı'nın da katkılarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu projede desteklerinden dolayı Zafer Çağlayan'a teşekkür ediyorum. Ülkemiz olarak zengin bir 
coğrafyaya sahibiz. Bunun değeri- Um v i/f \w 'y:- m_ Sn. I not A  © V' GA ÇD: ~ hn* frakı Maa DM V ni bilerek kalkınma stratejilerini gerçekleştirmeliyiz. 
Bölgesel politikalarımızı önemsiyoruz. GAP, DAP, DOGAP VE Konya Ovası projelerini hayat geçirdik. Bunları hayata geçirirken kaynağım ız hep insan 
olmuştur. 81 ilimizde yatırım destek ofislerimiz var. Yatırımcılarım ız bir ile gittiğinde ona rehberlik edecek kişiler bulunuyor. Kalkınmada kurumsal 
kimliğimizi tamamladık" şeklinde konuştu. Bakan Yılmaz, Serhat Bölgesi'ne ilginin arttırılması gerektiğini söyleyerek, bakanlık olarak destek verdiklerini 
söyledi. BAVAŞ TOPLANTIYI DEĞERLENDİRDİ Toplantının sonunda bir açıklama yapan Gebze KAISİAD Başkanı Nasrettin Bavaş, faydalı bir proje olduğunu 
söyleyerek, katılımlarının önemli olduğunu söyledi. Bavaş yaptığı açıklamada; "Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın önemli konulara değindiği bu toplantı 
çok önemliydi. İleride önemli yatırım lara vesile olacağını düşünüyorum. Kars-Bakü-Tiflis projesi bölgeyi ticari anlamda canlandıracaktır. Bu yatırımın 
herkese hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Tanıtım toplantısı, verilen kokteylle son bulurken katılımcı iş adamlarına "Karbon Dengeleme 
Sertifikası" verildi.

[ Başa Dön ]
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K A LK IN M A  B A K AN I CEVDET Y ILM A Z , T Ü R K İY E ' N İN  BU Y IL K İ  İH R A C A T IN A  İL İŞ K İN , İN

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

İstanbul Ekonomi 20.12.2013 12000 Yerel Yayınlar 16 168

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu yılki ihracatına ilişkin, "İnşallah bu yıl ki ihracatımız 
153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı 
ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci 
Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığınca (KOSGF.B), Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Halkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır 
Valiliği ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni imalat Bölgesi: İnsana ve 
Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Bakanlığın "10. 5 Yıllık 
Kalkınma Planı"na ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilişkin katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, 
Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yıl sonu itibariyle, 
inşallah bu yılki ihracatımız 153 milyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi.Altın hariç ihracatta 
geçen yıla göre yüzde 6'ya yakın artış sağlandığının altını çizen Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan liderliğinde Ekonomi Bakanlığı'nı ve TİM'i tebrik etti. Katma değerin önemine vurgu yapan 
Yılmaz, şunları anlattı: "Hedefleri, daha çok kilo daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, daha 
standartlara uygun, daha yüksek getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla 

gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil konfeksiyon bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu hedeflere sadece Ankara, İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. 
Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin enerjisini harekete geçirmek durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün 
bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna kapsayıcı kalkınma diyoruz."Bölgesel boyutun önemine işaret eden Bakan Yılmaz, Türkiye'nin 
çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, içinde bulunan her bölge için, o yöreye uygun kalkınma stratejileri geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, 
bölgesel politikada Türkiye'nin önemli bir yere geldiğini belirterek, yeni bölgesel politikanın kapsayıcı anlayışa sahip olduğunu söyledi.Geçmişte bölgesel 
politika denildiğinde sadece geri kalmış bölgelerin anlaşıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bugün öyle anlamıyoruz, İstanbul da Hakkari de bizim için bir bölge. Her 
bölgenin potansiyelini harekete geçirirken, bölgeler arası mesafeyi de ortadan kaldırmalıyız. Bütün bölgelerin rekabet gücünü artırıyoruz, ortalamanın 
altında kalmış bölgeleri de ortalamaya yaklaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Yılmaz, bir yandan verimliği artırmaya çalışırken bir yandan da 
hakkaniyetli davrandıklarını ifade ederek, bunu hem bölgeler arası hem de bölgenin kendi içinde yaptıklarına dikkati çekti. Kalkınma ajanslarının hayata 
geçirilmesine yönelik de katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, "Artık her bölgemizde bölgesel stratejiler yaptığı gibi bunları takip edebilecek, bununla ilgili yeni 
çalışmalar yapabilecek kurumsal yapılarım ız var. Bunun birikimli etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz" dedi.Yılmaz, bakanlık kapsamında uygulanan 
yenilikçi uygulamalar hakkında da bilgi vererek, bu kapsamda hayata geçirilen program ve uygulamaların içeriklerine ilişkin detaylar paylaştı. Teşvik 
belgeleri ve yatırım lar konusunda yapılan iyileştirmelere de değinen Bakan Yılmaz, Türkiye'nin doğu bölgelerine ilişkin insanların zihinlerinde soru işareti 
olduğunu, bunun araştırılarak giderilmesi gerektiğini söyledi.Sermayenin kıt olduğu yere gittiğinde daha değerli olduğu değerlendirmesinde bulunan 
Yılmaz, "Doğu bölgelerimize daha fazla yatırımcının gitmesini bekliyoruz. 6. Bölgede, hiç bir dönemde sağlanmamış teşvikleri şu an sağlıyoruz, bundan 
yararlanılmasını istiyoruz. Yaşanan olumlu gelişmelerin yanı sıra bu yıl içinde orman izinleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar, yatırımcılara zor günler yaşattı ve 
yaşatmaya devam ediyor. Yılın 8 ayını orman izinlerinin aşılması için harcadık ama sonuç alamadık. Kapasite artışlarıyla beraber yaklaşık 1200 MW santral 
projesi, izin engelini aşamadığı için bekletiliyor. Bir kısım projeler de inşaat izin süreçlerine takılm ış durumda. Şu anda sektörün önündeki en büyük 
sıkıntılar bunlar. En kısa zamanda ormanla ilgili konunun çözüme kavuşturulmasını ve inşaat izinlerinin üç ay içinde sonlandırılabiliyor olmasını diliyoruz. 
İleriye yönelik bağlanma kapasiteleri rüzgâr yatırım ları için ne anlama geliyor? Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelindeki yeni rüzgâr kapasiteleri açıklandı. 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirkeü'nin (TEİAŞ) 3000 MVV'lik yeni bir kapasite açıklaması, sektörün yüzünü güldürdü. Çünkü 2007 yılından bu yana 
herhangi bir yeni bağlanma kapasitesi arttırımında bulunulmamışü. Bu arttırırnla birlikte, yeni proje sahalarının geliştirilmesinin önü açıldı. Bu sayede 
piyasadaki lisans darlığının önüne geçilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte de her yıl yeni başvuruların alınacak olması, rüzgâr yatırım larının önünün 
geçmişe göre daha çok açıldığının göstergesi aslında. İşletmedeki rüzgâr santralleri de TEİAŞ'tan ek kapasite alıp, kurulu güçlerini büyütebiliyorlar. Bunlar 
da sevindirici gelişmeler. Yeni bağlanma kapasiteleri ile kapasite artırım larını da dikkate alarak, 2014 yılında neler bekliyorsunuz? Bütün bu gelişmelerin 
ışığı altında 2014 yılı ve sonrasında rüzgârın daha hızlı eseceğini söylemek mümkün. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin, yeni müracaatlara hazırlık için 
ölçümlerle geçeceğini öngörüyoruz. Lisans sahibi olanlar izin süreçlerini tamamlamaya çalışacaklar. Bir taraftan inşa halindeki santraller işletmeye 
alınacak. Eğer izin süreçleri aşılırsa 750-800 MW civarında santralin hayata geçmesini bekliyoruz. 2014 sonlannda 3.800 MW'ı görebiliriz. Bu rakama, 
işletmedeki santrallerin kapasite arttırımları da dahil. Bu yatırım ların geri dönüş süreleri nasıl? Avrupa'daki rüzgâr yatırımlarında karasal pazar doygunluğa 
ulaştığı için gerileme başladı. Avrupa'daki santrallerin geri dönüşleri 15-20 yılı bulurken, ülkemizdeki geri dönüş süreleri 10-12 yıl. Çünkü bizim rüzgâr 
potansiyelimiz Avrupa'ya göre daha verimli. Yatırım ları daha cazip hale getirmek için bundan daha uygun bir dönem bulamayız. 2023 yılında 20 bin 
MVV'lik kurulu güç hedefine ulaşabilmek için sadece en verimli yerlere değil, orta ve düşük düzeyde verim li yerlere de rüzgâr santrali yatırım ı yapılmasını 
cazip kılmamız lazım. O zaman bugünkü 7.3 dolar/cent'lik yenilenebilir enerji desteğinin, bu tip bölgelerde biraz daha yüksek tutulması gerekiyor. Yani 
bölgesel fiyat uygulamaları yapılabilir. Orta ve düşük verim lilikteki yerler için daha yüksek bir fiyat düşünülebilir. Bunun dışında şu an yatırımcıların 
önündeki en büyük engel inşaat ve orman izinleri. İzin süreçlerini kısaltabilir ve orman izinleri ile ilgili yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturabilirsek; verilen 
kapasite artışları ve yeni başvurularla birlikte önümüzdeki yıllarda rüzgârda büyük hız kazanılır. Rüzgâr santrali yatırım larının avantajı nedir? Rüzgâr 
yatırım larında, enerjinin kaynağına para ödemediğimiz için bir artım ız var. Paramız cebimizde kalıyor. Ekipmanları şimdilik ülkemizde üretemiyoruz. İşte 
tesis kurulumları sırasındaki yerli katkı oranı bu açıdan çok önemli. Verilen yerli katkı teşvikiyle rüzgâr sanayisi de gelişecek, istihdam yaratılacak.
Ekipman için de yurtdışına para ödemek zorunda kalmayacağız. Yani neredeyse tam bağımsız bir enerji kaynağımız olacak ve çifte kazanç sağlamış 
olacağız. Rüzgâr santrallerinde yerli katkı teşviki, yatırımları cazip kılmak için yeterli mi? Yerli teşvik yönetmeliği vardı ama uygulanamı yordu. Geçmişte 
komponentlerin yüzde 100 olması koşuluyla teşvik ödeniyordu. Bu durum yüzde 55 alt smırı getirilerek revize edildi.Sertifika sorunu vardı. Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü geçüğimiz aylarda yönetmelikte değişiklik yaptı ve yerli katkıyı uygulanabilir hale getirdi. Bu arada yerli katkı teşviki 2015 yılının 
sonuna kadar işletmeye alman santraller için geçerli olduğundan, yabancı ve yerli yatırımcılar, tesis yatırım ına giremiyordu. Süre 2020'ye uzatılınca bu 
yatırımcılar da tesislerini kurabilecekler. Sanayiye büyük bir yatırım olacağmı düşünüyoruz. Faaliyetteki tesisler de yerli koşulunu yerine getirdiğinde bu 
teşvikten yararlanacak. TÜREB olarak sektörün önünde engel olan konulan sektör toplantıları, kongreler yaparak masaya yatırıyor, kamu ile köprü 
oluşturmaya çalışıyoruz. Kademe kademe sorunlar çözülüyor. Sektör geliştikçe, neye ihtiyaç duyduğumuz ortaya çıkıyor ve çözüm üretiliyor. Rüzgârın 
gücü elektrik fiyatlarım aşağı çeker 2013 sonu itibariyle 2.940 MW civarında işletmede olan rüzgâr santralimiz var. Orman ve inşaat izinlerinde sıkıntılar 
yaşamasaydık bu rakamı 3.200-3.300 MW civarında görebilirdik. Üretim miktarı, piyasadaki elektrik fiyatlarını dönemsel olarak etkiliyor. Kimi zaman 
fiyatları aşağıya çekiyor. Rüzgâr santralleri arttıkça, yoğunlaştıkça tüketiciye yansıyacak elektrik fiyatlarında da azalma olacak. Bu nedenle yatırımların 
artması ve rüzgârdan üretilen elektriğin yaygınlaşması için çaba harcıyoruz.

[ Başa Dön ]

BAKAN  Y ILM AZ: BU Y IL  İH R A C A T IM IZ  153 M İLY A R  D O LAR  C İV A R IN D A  G ERÇEKLEŞECEK

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

İstanbul Gazetesi 20.12.2013 12000 Yerel Yayınlar 8 0

Bakan Yılmaz: Bu yıl ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek (ÎHA) - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "inşallah bu yü ki 
İhracatımız 153 milyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 'Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi 
İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin lamum toplan üs ma katıklı. Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı İle Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsteıdam Belediyesi işbirliğiyle hayata 
geçirilen. Başbakanlık Türkiye Yatının Destek ve Tarutım Ajansı tara» ftndan desKklenen ve Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri 
Geliştirme vç Destekleme İdare Başkanlığıl™ * (KOSGEfl), Türkiye İhracatçılar Meclisi fltM), Çalışma ve iş Kurumu (İŞKURj, llalkbaıık. 
Vakıfbank. Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valiliği ve Kars ValiUğTnİn de İçinde yer aldığı pcujenin tanıom toplantısı The Ritz 
Carlton otelde düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleşti. Tanıtım toplantısına Bakan Yılmaz'ınA aru sıra Ekonomi Bakanlığı Müsteşur 
Vekili İbrahim Şerci, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Serhat kalkınma Ajansı Başkaru ve Kars Valisi Eyüp Tepe katıldı.
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Bakan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İhracat rakaınlan hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yılsonu itibariyle, inşallah bu yıl 
ki İhracatımı? 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerinden de değinen Bakan Yılmaz, "Hedefleri daha çok kilo 
daha çok ton İhracatla değil, daha kaliteli, daha standartlara uygun, daha yüksek getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla 
gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil konfeksiyon bu bedele ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu hedeflere sadece Ankara. İstanbul, İzmir'le ulaşılamaz. 
Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin eneıA m î ha» rekeae geçirmek durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz,
Topyekıin bir kalkınma seferberliği İçinde bunu yapmalıyı?, Bİ7 buna kapsayıcı kalkınma diyoruz" şeklinde konuştu.

[ Başa Dön ]

İH R A C A T IM IZ  153 M İLY A R  D O LAR

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

Tunaydin 20.12.2013 7500 Yerel Yayınlar 6 40

İhracatımız 153 m ilyar dolar İSTANBUL (İHA) - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu yıl ki 
ihracatımız 153 m ilyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
'Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin 
tanıtım toplantısına katıldı. Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınna Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Demeği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi 
işbirliğiyle hayata geçirilen, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından 
desteklenen ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı'nca 
(KOSGEB), Türkye İhracatçılar Meclisi (TİM), Çalışma V3 İş Kurumu (İŞKUR), Halkbank, Vakıftank, 
Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valliği ve . f i w / Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı projenin 
tanıtım toplantısı The Ritz Carlton otelde düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleşti. Tanıtım 
toplantısına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel, AK Parti 
Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Serhat kalkınma Ajansı Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe katıldı. 

Bakan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "2013 yılsonu itibariyle, inşallah bu yıl 
ki ihracatımız 153 milyar dolar civarında gerçekleşecek" dedi. Türkiye'nin kişi başı gelir hedeflerinden de değinen Bakan Yılmaz, "Hedefleri, daha çok kik) 
daha çok ton ihracatla değil, daha kaliteli, daha standartlara uygun, daha yüksek getirişi olan ürünlerle, daha fazla yenilikçilik, markayla, tasarımla 
gerçekleştireceğiz. Burada da tekstil konfeksiyon bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu hedeflere sadece Ankara, İstanbul, İzmirle ulaşılamaz. 
Buralarda önemli ama bütün yörelerimizin enerjisini harekete geçirmek durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete geçirmeliyiz. Topyekün 
bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna kapsayıcı kalkınma diyoruz" şeklinde konuştu.

[ Başa Dön ]

SERKA , H O LLAN D A ' DA T EM ASLAR D A  BULUNDU

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

Sabah Avrupa 19.12.2013 13000 Ulusal Gazeteler 5 24

İhracatım ız 15 3  m ilyar dolar

4 »

SERKA, Hollanda’da 
temaslarda bulundu

SERKA, Hollanda'da temaslarda bulundu SERHAT İlleri Kalkınma Ajansı (SERKA) heyeti, çalışma ziyareti 
kapsamında Fransa ve Belçika'nın ardından Hollanda'da temaslarda bulundu. SERKA heyeti Hollanda temasları 
kapsamında bir Türk beyaz peynir üreticisinin tesislerini gezdi, ardından da kendileri için verilen akşam yemeğine 
katıldı. 18 kişilik heyet, SERKA dönem başkanlığı görevini yürüten Kars Valisi Eyüp Tepe ve yönetim kurulu 
üyelerinden Ağrı-ArdahanKars-Iğdır İl Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ve İl Sanayi ve 
Ticaret Odası Başkanları AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız ve Fatma Sarman'dan oluşuyor. Yalcın 
ÇAKIR/ AMSTERDAM

SKRİIAT İlleri Kalkıurau A|am ı 
(SEKKA) boyotı. çalıcım ı cl yan'(i kııpou* 
muıda Frumuı ve I M u U 'm u  .ınlmıltut 
HnlIamİa'ılu tnuunlaniu bu lundu SKKkA 
bcvntl Mollam la tnmnslnn lui|ı«aııunıla 
b lr T ı i r i  hıry** poynir ıım tle ıun in  fnab- 
Inrtnl f.ı>r.<ll anİuulun Un ki'n ıh lırri İçin 
vrrtbtn «İtfam )vmrr£lno kn lılılı 10 k ij i i lk  
lıvyi't. SKRKA dum-ın ItaoUnlıftl »v«miııi 
yiirütım K a rı V«hs» Ky ıip  vh yötta* 
tin i kurulu ü)nledn<J<*xı Agn-Arıüdınn 
Kufv İRtlır II V<alllnri İMmUy* Bkj katiları, 
tl Gnıınl M uclis Ba*kwılan \v II Sanayi tv  
Tlcar**ı O ık ı ı  Ha^kanUn A K  Parti A|İn 
M U lc tve iili M«thm«1 Km im  Y ılılır, w  
Fatma Santum'duu oluyu yur 
Yalçın ÇAKIR /  AMSTYR0AV
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[ Başa Dön ]

KAR S  G R A V YER İ VE K A Ş A R IN IN  KÖ KEN LER İ A R A Ş T IR IL IY O R

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

Star Ek 19.12.2013 145591 Ulusal Gazete Ekleri 6 11

Kars gravyeri ve kaşannın 
kökenleri araştınlıyor
So$fcc* Cev* vr iayam Oerne î ile 
■fatih '¿Alı fırt 2013 yk Wo,c  a fw» 
dart b u o t s l h p o  
f\viol«3r*r fcrffam Attnimlıt» «*•
Sun» 8c »̂un FktC iIv
tnijmutn Oofctantm*' pç>* 
«m>'.c*r;nokoı ( x v v  Maıto'dD a> 
AV7 blth VWi f*İ3>yçpıbı opib 
no,q gâw Sn̂ ol <alm> A*3to 

öıu fcn ia » desktontt* p * q r  

bceb *ou -f bfcnb/'İ3 jhak 
ûaH. Artlj v>? iiixvfa >dh>k 6 a/' 
<if >opbn çoBfirob'rfa x n j  vcMat^

, 6  f t c f ?  k a p M fl in J a  b x b  

' D  *apûı o ^ n a k u lim  Ko n  t )  _rr*irr*

ptfywifW »* Kfl*y6e»nd*
[ *? peynmİJ* fcİLfurvjn 1J  o tn  o y n  
j b a i ^ r  O t o  d o "  * u » y  A « f  

•t»o ye  k j ı j '  ıta n a n  o n U  «ciM irı 

| or ;̂ ırn«)lc|ı x n o .  okV* ı bu«>*
| b in  4<ro M î  gdMkreye
I ; t ı ^ v j  $rı»j> .o  kerinf 4 Q  l$ M *

! « i ;  ör** gcnorrıdEfl yaplA

Kars gravyeri ve kaşarının kökenleri araştırılıyor Boğatepe Çevre ve Yaşam Demeği ile Tarih Vakfı'nın 2013 yılı Mayıs 
ayından bu yana ortaklaşa yürüttüğü "Kars Peynirciliğinin Tarihinin Araştırılması ve Yazımı Aracılığıyla Bölgenin Eko-Kültür 
Turizminin Desteklenmesi" başlıklı projenin çalışmaları, Kars ve İstanbul'da sünjyor Tarih Vakfı'ndan yapılan açıklamaya 
göre, Serhat Kalkınma Ajansı ISERKA) tarafından desteklenen projede, başta Kars ve İstanbul'da olmak üzere, yurt içi ve 
dışında yaklaşık 6 ay dıryapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Proje kapsamında, başta gravyer ve kaşar olmak üzere 
Kars'ta üretilen peynirlerin ve Kars yöresinde sütçülük ve peynircilik kültürünün 1,5 asrı aşan bağlan, Orta Avrupa'dan 
Kuzey Amerika'ya kadar uzanan tarihi, yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulguların işlenmesiyle kalıcı hale 
getirilmeye çalışılıyor Şimdiye kadar 40 kişiyle sözlü tarih görüşmeleri yapıldı.

[ Başa Dön ]
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SERH AT  K A LK IN M A  A JA N S I HEYETİ, H O LLAN D A ' DA TEM A SLA R D A  BULUNDU

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

Ağrı Güncel 18.12.2013 600 Yerel Yayınlar 1 20

Serhat Kalkınma Ajansı Heyeti, Hollanda'da temaslarda bulundu Serhat İlleri Kalkınma Ajansı (SERKA) 
Fransa ve Belçika'nın ardından Hollanda'da temaslarda bulundular. Heyete başkanlık eden Kars Valisi 
Eyüp Tepe, Etten-Leur şehrinde bulunan Özgazi Holding, Fransa'da kayak merkezini ziyaret ettiklerini, 
Hollanda'da ise Erzurumlu Türk işadamı Şerif Aktürk'ün süt ürünleri fabrikasında incelemelerde 
bulunduklarını dile getirdi.3'te Serhat Kalkınma Ajansı Heyeti, Hollanda'da temaslarda bulundu B iiim 
gBA A H Serhat İlleri Kalkınma Ajansı (SERKA) Fransa ve Belçika'nın ardından Hollanda'da temaslarda 
bulundular. Heyete başkanlık eden Kars Valisi Eyüp Tepe, Etten-Leur şehrinde bulunan Özgazi Holding, 
Fransa'da kayak merkezini ziyaret ettiklerini, Hollanda'da ise Erzurumlu Türk işadamı Şerif Aktürk'ün 
süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulunduklarını dile getirdi. AK Parti Ağrı Milletvekili Fatma 
Sarman ise "Hollanda'da süt ve peynirin uzmanı bir Türk ile tanışmaktan son derece gururlandık" dedi. 
Özgazi Holding BV Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Aktürk, ise Avrupa'nın en büyük beyaz peynir Serhat 
İlleri Kalkınma Ajansı (SERKA) Heyeteine başkanlık eden Kars Valisi Eyüp Tepe, Etten-Leur şehrinde 
bulunan Özgazi Holding, Fransa'da kayak merkezini ziyaret ettiklerini, Hollanda'da ise Erzurumlu Türk 
işadamı Şerif Aktürk'ün süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulunduklarını dile getirdi, üreticisi 
firması olduklarını, günde 60 ton peynir ürettiklerini dile getirdi. Aktürk, Türkiye'nin Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde kurulacak bir fabrika için teknoloji ve tecrübe paylaşımına hazır olduklarını dile getirdi.

»  Devam  Sayfaları
Sayfa 3

Serhat Kalkınma Ajansı 
Heyetir Hollanda’da 
temaslarda bulundu

Ajan« ISnmAl

[ Başa Dön ]

Ü LKELER İN D E  ERZURUM 'U  T A N ITA C A K LA R

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

İstanbul Yeni Gün 18.12.2013 7000 Yerel Yayınlar 6 80

M Ülkelerinde Erzurum'u tanıtacaklar ERZURUM (AA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUDAKA) ile Serhat Kalkınma Ajansı'mn (SERKA) işbirliği kapsamında Ukrayna, Rusya ve 
Gürcistan'dan gelerek Palandöken Kayak Merkezimde kayak yapan basın mensupları ile tur 
operatörleri, Erzurum'u ülkelerinde tanıtacak. Türk Hava Yollan'mn (THY) desteği ile kente gelen 
yabancı ziyaretçiler, buz paten salonları, Türk Tblekom Atlama Kuleleri ve tarihi mekanları gezdi. 
KUDAKA Ibnıtım ve İşbirliği Uzmanı Emre Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı 
misafirlerin, bölgenin tanıtım ve kış turizmindeki potansiyelin artırılmasına yönelik yapılan 
çalışmalar kapsamında ErzurumDa ağırlandığını söyledi. Proje kapsamında, Erzurum'a daha önce 
hiç gelmeyen tur operatörlerinin ve ülkelerinde önemli bir potansiyele sahip medya kuruluşlarının 
temsilcilerinin şehre davet edildiğini belirten Akdağ, şöyle devam etti: Tbnıtım ve işbirliği projeleri 
kapsamında her yıl şehrimizde yabancı tur operatörlerini ve basın mensuplarım ağırlıyoruz. 
Amacımız bölgenin potansiyelini uluslararası düzeyde artır* m ak. Bu tür çalışmaların dönüşü büyük 
oluyor ve bu dönüşleri yıl içerisinde geçtiğimiz yıl yaşadık. Amacımız gelecek yıllarda da bu tür 
organizasyonların devamını sağlayarak bilinirlik potansiyelini artırmaktır. Gelen misafirlerin arasında 
daha önce Erzurum'a hiç gelmeyen kayak yapmayanlar var. Burada ilk kez kayak yaparak, kayağın 
ve karın tadım yaşadılar. Tarihi mekanları kış sporian için yapılan tesisleri gezdiler. Medya 
kuruluşlarının temsilcileri buradan gittikten sonra kendi ülkelerinde yapacaklan haberlerle bölgenin 

tanıtımı için önemli bir rol oynayacak, tur operatörleri de yine aynı şekilde buradaki doğal güzelliği görünce karşılaştıkları manzaraya adeta büyülendi. 
Böylesine bir ortam beklemediklerim dile getirdiler. Tbbi bu kadar güzellik arasında tanıtım yapmak bizleri sevindiriyor." Palandöken Kayak Merkezi'nde 
kayak yapan ve aralarında ilk kez Erzurum'a gelerek kayak yapma imkanı bulan tur operatörlerinden UkraynalI Anna Levchenko da Türkiye'de turizm 
denilince sadece akla denizin geldiğini ifade etti. Türkiye'ye daha önce bir kez geldiğini fakat Palandöken'i hiç görmediğini dile getiren Levchenko, "Burası 
gerçekten çok güzel Palandöken'i gittiğim her yerde anlatacağım ve kış sezonunda tatile çıkacak olan misafirlerimizi buraya yönlendireceğim. Aynca, 
gezilerimizin önemli bir kısmım da buraya yapmayı planlıyoruz. Burada doğal manzara, kayak ve Palandöken harika. Türkiye'nin ismi sadece denizle ön 
plana çıkıyor. Oysa burada daha muhteşem güzellikler var. Bütün insanların Palandöken'de kayak yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu. UkraynalI 
gazeteci Ihtiana Stetsenko ise hayalında ilk kez kayak Palandöken'de kayak yaptığım ve kayağın çok hoşuna gittiğini söyledi.

Serhat Kalkınma Ajansı 
Heyeti, Hollanda’da 
temaslarda bulundu

Serhat {İlen Kalkınma Ajana (SERKA) Fransa 
ve Belçika'nın anlından Hollanda’da 

temaslarda bulundular. Heyete başkanlık eden 
Kars Valisi Eyııp Tepe, Etten-Leur şehrinde 
bulunan Oigatı Holdınş, Fransa'da kayak 
merkezini ziyaret ettiklerini, Hollanda’da ise 
Erzurumlu Turk işadamı Şeni Aktürk'ün sut 
urunlen fabrikasında incelemelerde bulunduk
larını dile getireO'te
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[ Başa Dön ]

BA ŞKA N  V E K İL İ  M USTAFA  YA K U T  KAR  Ç A L IŞ M A LA R IN I DENETLEDİ

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

Ayrıntılı Haber 17.12.2013 7250 Yerel Yayınlar 10 32

. =r> -JhrV* Başkan Vekili Mustafa Yakut kar çalışmalarını denetledi AĞRI Belediye Başkan Vekili Mustafa Yakut, şehir 
merkezinde kar temizleme çalışmalarını yerinde denetledi. Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan'ın Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) tarafından düzenlenen 4 ilin vali ve belediye başkanlarının katıldığı yurt dışı inceleme gezisine katılmasından 
dolayı Ağrı Belediye Başkanlığına vekalet eden Mustafa Yakut, kar temizleme çalışmalarını yerinde denetleyerek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Yakut, yaptığı açıklamada, "Ağrı Belediye Başkanlığı olarak çalışmalarımıza gece gündüz 
demeden devam ediyoruz. Ağrı da yoğun yağan kar sonrası Ağrı Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettik. Ağrı halkı 
bunu iyi bilsin ki belediye çalışmalarımız mahalle, cadde ve sokak demeden devam ediyor." dedi.

[ Başa Dön ]

KAR S  G R A V Y E R İN İN  KÖ KEN LER İ A R A Ş T IR IL IY O R

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

Barış (Ankara) 16.12.2013 3135 Yerel Yayınlar 8 56

Kars gravyerinin kökenleri araştırılıyor Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile Tarih Vakfı'nın 2013 
yılı A mayıs ayından bu yana ortaklaşa yürüttüğü "Kars Peynirciliğinin Tarihinin Araştırılması ve 
Yazımı Aracılığıyla Bölgenin Eko-Kültür Turizminin Desteklenmesi" başlıklı projenin çalışmaları, Kars 
ve İstanbul'da sürüyor. Tarih Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından desteklenen ve İlhan Koçulu'nun koordinatörlüğünü, Tarih Vakfı ve Boğatepe Çevre ve 
Yaşam Derneği'nden uzman bir kadronun saha ve arşiv araştırmalarını sürdürdüğü projede, başta 
Kars ve İstanbul'da olmak üzere, yurtiçi ve dışında yaklaşık 6 aydıryapılan çalışmalarda sona 
yaklaşıldı. Proje kapsamında, başta gravyer ve kaşar olmak üzere Kars'ta üretilen peynirlerin ve 
Kars yöresinde sütçülük ve peynircilik kültürünün 1,5 asrı aşan bağları, Orta Avrupa'dan Kuzey 
Amerika'ya kadar uzanan tarihi, yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulguların işlenmesiyle 
kalıcı hale getirilmeye çalışılıyor. Proje sonunda basılacak kitapçık, açılacak sergiler, hazırlanacak 
Kars bibliyografyası, oluşturulacak sözlü tarih ve belge arşivi ile içeriği geliştirilecek olan Türkiye'nin 
ilk ve tek peynir müzesi EkoMüze Zavot sayesinde, hem bu yerel, kültürel ve tarihi değerler kalıcı 
hale getirilerek gelecek kuşaklara aktarılabilecek hem de bölgenin yerel zenginliklerinin geliştirilmesi 
ve daha iyi biçimde tanıtılmasıyla yörenin kalkınmasına ve eko-kültür turizminin gelişmesine katkı 
sağlanmış olacak. Çalışmalar çerçevesinde, şimdiye kadar çoğu Karslı gravyer ve kaşar ustası, 
mandıra çiftçisi, süt ürünleri işletmesi sahibi ve çiftlik sahibi 40 kişiyle sözlü tarih görüşmeleri 

yapıldı. Kars'ta SERKA binasında, yörer" _  nin genç araştırmacılarına sözlü ' tarih ve belge arşivleme tekniklerinin anlatıldığı 3 günlük bir atölye 
düzenlendi. 1929'dan bu yana ulusal ve yerel basında yayınlanmış birçok habere ulaşıldı. Erivan ve Zürih kentlerindeki arşivler ve müzeler ziyaret edildi 
ve oralardan da eski gazete haberleri başta olmak üzere bir takım belgeler toplandı. Tiflis ve Moskova'daki arşivlerde de yapılacak benzer bir çalışmayla 
projenin araştırma safhası büyük ölçüde tamamlanmış olacak ve projenin ürünlerinin hazırlanmasına geçilecek. Proje, 2014 Mart ayının son haftasında 
Kars'ta, nisan ayının son haftasında da İstanbul'da açılacak iki sergiyle ve her iki serginin açılışında da tarihçilerin, antropologların, müzecilerin, peynir 
üretici ve dağıtıcılarının bir araya gelecekleri, hem projede yapılan çalışmaların değerlendirileceği hem de Kars peynirciliğinin bugünü ve geleceği üzerine 
görüşlerin ortaya konacağı iki ayrı panelle sona erecek. (AA) |l UHJfUl !!!!!! ııuııuıııuı I uı 3 ve rizmini ile sağlan 3 yılı A A ğrf Çal yana 1 şimdiye k ttüğü A 
â | ver ve k> nTari- . r '0 rfj çiftçisi, sı ve Ya- - A ' r . hibi ve ç jlgenin « ' ,"r sözlü tari zminin A A s J f \ & A f j  Kars'ta SE oaşlıklı A JLm I nin genç i «ı, 
Kars j / f tarih ve be yor. 1 * * i rinin anlatıl n yapı- ' \  A ~ A j f  *, düzenlendi, re, Ser- J J. |» sal ve yerel Ajansı A A , birçok haber n des- " A A A Zürih 
kentlerin Koçu- , A f t  ler ziyaret edild üğünü, 4 A » gazete haberleri îoğatepe • A m - ' takım belgeler ti srneği'nden A 'ftf kova'daki arşivle lun saha ve , 
\ \  A , zer bir çalışmaA ısürdürdüğüpro- Proje safhası büyük 3 İstanbul'da olmak 11 sonunda ba- olacak ve projen dışında yaklaşık 6 sılacak kitap- masına 
geçilece nalarda sona yakla- çık, açılacak sergiler, Proje, 2014 1 ha7irlarıarale Kare hihliv/nnrafuncı nlııc- Sinda Kars'ta, n

[ Başa Dön ]

SER K A ' DAN İĞ D IR L ILA R A  D AVET  V A R

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

İstanbul Kent Yaşam 16.12.2013 10000 Ulusal Gazeteler 10 33

Başkan Vekili Mustafa 
Yakut kar çalışmalarını 

denetledi
ttn IM»)W MIHIM* r***>
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SERKA'dan İğdırlılara davet var

SERKA'dan İğdırlılara davet var MERKEZİ Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)nın 
temsilcileri İğdırlılar Derneğini ziyaret ederek, Ajansın çalışmaları hakkında İğdırlıları bilgilendirdiler. 
Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan İğdırlılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret eden 
SERKA temsilcileri Burak Aydoğdu ve Kayhan Karaca, SERKA'nm İğdır'a yönelik çalışmaları 
hakkında bilgi verdiler. İğdırlılar Derneği'nde yönetimde bulunan tekstil iş sektörü temsilcilerine ve 
diğer iş kollarından olan iş verenlere SERKA'yı anlatan temsilciler, İğdır'a yatırım yapmanın her 
açıdan tam zamanı olduğunu söylediler. SERKA olarak birçok alanda yatırımcıya destek 
sunduklarının altını çizen yetkililer, bu temelde geniş katılımlı bir toplantınmda önümüzdeki 
günlerde yapılacağını ifade ettiler. İğdırlılar Dernek Başkanı Şükrem Aras ve yönetim kurulu 
üyelerininde hazır bulunduğu toplantıya katılan iş verenlerde yatırım amaçlı bir İğdır gezisi yapmak 
konusunda hemfikir oldular.i katıIdL Kent Yaşam

[ Başa Dön ]

KARS PEYNİRCİLİĞİNİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

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

Erzurum Pusula 15.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 52

Kan ryrrtnm «r kant/mr- fetoLm IMmfrrt «r*jrırtiıyrr
Kars peynirciliğinin geleceği tartışılıyor ] Kars gravyerinin ve kaşarının kıtaları aşan kökenleri araştırılıyor Kars peynirciliğinin geleceği 

— - • ~ ■■ tartışılıyor r" .. ] Kars gravyerinin ve kaşe A A Kars peynircili - -X _  j Tacettin DURMUŞ / KARS
\  .. ZZ  . Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile Tarih Vakfı'nın 2013 yılı Mayıs ayından bu yana ortaklaşa

f c * * ^  yürütmekte olduklan Kars Peynirciliğinin Tarihinin Araştırılması ve Yazımı Aracılığıyla Bölgenin Eko-
Kültür Turizminin Desteklenmesi başlıklı projenin çalışmalan Kars'ta ve İstanbul'da sürüyor.Serhat 

- ¿ S İ .M 'T  " Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen ve îlhan Koçulu'nun koordinatörlüğünü, Tarih Vakfı
v ve Boğatepe Çevre ve Yaşam Derncği'ndcn uzman bir kadronun saha ve arşiv araştırmalarını

sürdürdüğü projede, başta Kars ve İstanbul'da olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 6 aydır 
. ‘ . r “  yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Başta gravyer ve kaşar olmak üzere Kars'ta üretilen peynirlerin

• ; • ~ _ ve Kars yöresinde sütçülük ve peynircilik kültürünün bir buçuk asrı aşan vc bağlan Orta Avrupa'dan
: . .. _ .... * Z Z “ Kuzey Amerika'ya kadar uzanan tarihi, yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulguların

ZSTZrZJmZ. işlenmesiyle kalıcı hale getirilmeye çalışılıyor. Proje kapsamında basılacak kitapçık, açılacak sergiler,
•............  ‘ ‘ ' hazırlanacak Kars bibliyografyası, oluşturulacak sözlü tarih ve belge arşivi ile içeriği geliştirilecek

olan Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi EkoMüze Zavot sayesinde, hem bu yerel, kültürel ve tarihi 
değerler kalıcı hale getirilerek gelecek kuşaklara da aktarılabilecek, hem de bölgenin yerel 

zenginliklerinin geliştirilmesi vc daha iyi biçimde tanıtılmasıyla yörenin kalkınmasına vc eko-kültür turizminin gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır. Proje 
kapsamında, şimdiye kadar çoğu Karslı gravyer ve kaşar ustası, mandıra çiftçisi, süt ürünleri işletmesi sahibi ve çiftlik sahibi 40 kişiyle sözlü tarih 
görüşmeleri yapıldı; Kars'ta SERKA binasında, yörenin genç araştırmacılarına sözlü tarih ve belge arşivleme tekniklerinin anlatıldığı 3 günlük bir atölye 
düzenlendi; 1929'dan bu yana ulusal vc yerel basında yayınlanmış birçok habere ulaşıldı; Erivan vc Zürih kentlerindeki arşivler ve müzeler ziyaret edildi 
ve oralardan da eski gazete haberleri başta olmak üzere bir takım belgeler toplandı. Tiflis ve Moskova'daki arşivlerde de yapılacak benzer bir çalışmayla, 
projenin araştırma safhası büyük ölçüde tamamlanmış olacak ve projenin ürünlerinin hazırlanmasına geçilecek. Proje, 2014 Mart ayının son haftasında 
Kars'ta, Nisan ayının son haftasında da İstanbul'da açılacak iki sergiyle ve her iki serginin açılışında da tarihçilerin, antropologların, müzecilerin, peynir 
üretici ve dağıtıcılarının bir araya gelecekleri, hem projede yapılan çalışmaların değerlendirileceği hem de Kars peynirciliğinin bugünü vc geleceği üzerine 
görüşlerin ortaya konacağı iki ayrı panelle sona erecek.

[ Başa Dön ]

KUDAKA VE SERKA' DAN TURİZM İŞBİRLİĞİ

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

Erzurum Pusula 15.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 9

KUDAKA ve SERKA'dan 
turizm işbirliği

Kuzeydoğu Anadolu K;ılkııımıı Ajansı vc 
Serhat Kalkınma Ajansı koordinasyonundu 
Tilrk I lava Yolları'nın desteği ile 15-17 
Aralık 2013 tarihlerinde Ukrayna, Rusya vc 
Gürcistan'da faaliyet gösteren medya tem- 
jürisi ve tur operatörlerinden oluşan yaklaşık 
30 kişilik gruba yönelik Turizm Tamlım O r
ganizasyonu düzenleneceği Mdirildi. 16 Ara
lık Pazartesi gunu bölge turizm potansiyel
lerinin çeşitli görseller ve videolarla sunu
lacağı açılış toplantısının ardından 2 gıınlük 
gezi programı ile konuklat Erzurum'un la-
n h i-L 'iı lf ır rv l -/ ı-n u ın lik li-rin ı k-K n ır i r m ı  a l».

KUDAKA ve SERKA'dan turizm işbirliği Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Serhat Kalkınma Ajansı 
koordinasyonunda Türk Hava Yolları'nın desteği ile 15-17 Aralık 2013 tarihlerinde Ukrayna, Rusya ve 
Gürcistan'da faaliyet gösteren medya temsilcisi ve tur operatörlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik 
gruba yönelik Turizm Tanıtım Organizasyonu düzenleneceği bildirildi. 16 Aralık Pazartesi günü bölge 
turizm potansiyellerinin çeşitli görseller ve videolarla sunulacağı açılış toplantısının ardından 2 günlük 
gezi programı ile konuklar Erzurum’un tarihi-kiiltürel zenginliklerini, kış turizmi altyapısını yerinde 
görme fırsatı bulacak ve 17 Aralık Salı akşamı yapılacak olan değerlendirme toplantısının ardından 
Erzurum'dan ayrılarak Kars'a geçecekler. | İHA
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[ Başa Dön ]

TEB L İG A TLA R  S A N A L  O RTAM A  G İR İY O R

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

EKONOMİK ÇÖZÜM 14.12.2013 51000 Dergiler 3 40

I 17 Aralık Sah Yıl Sonu Toplantısı Dedeman Grubu geçen yılın değerlendirileceği; yeni yatmmlann, 
projelerin, orta ve uzun vadeli hedeflerin paylaşılacağı bir toplantı düzenliyor. Dedeman Turizm 
Yönetimi A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı 

10:00 - 12:00'de düzenlenecek. I 18 Aralık Çarşamba Lansnuın Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı 
sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri olacak'Tekstilde 21. yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesini hayata 
geçirmek üzere T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), FG Group önderliğinde kurulan Güvenilir Sürdürülebilir 
ve Çevreci Üretim Demeği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi bir araya geldi. Sürdürülebilir olma ilkesi ile "Yeşil ÜretinV'i temel alan ve İğdır, Ağrı, Kars 
ve Ardahan illerini kapsayan "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtımı amacıyla, gerçekleşecek lansman gecesi Ritz Carlton 
0teli'ndel9:00'da başlayacak. 18 Aralık Çarşamba Yıl Sonu Toplantısı İstinyePark, yıl sonu değerlendirmesinin yanı sıra yeni yıl proje ve hedeflerini 
paylaşmak üzere, İstinyePark Genel Müdürü Tolga Engin'in ev sahipliğinde bir kahvaltı düzenliyor. Kahvaltı Borsa Restaurant'da saat 10:00'da. 18 Aralık 
Çarşamba Ödül Töreni LC VVaikıki tarafından bu sene ilk kez düzenlenen Yenilik Şensin ' 13"Moda Tasarım Yarışması Ödül Töreni, Sirkeci Garı'nda 17:30 - 
20:30 saatlerinde düzenlenecek. I 20 Aralık Cuma Konser J.S.Bach, A.Vivaldi ve D.Shostakovich'in eserlerinden oluşan, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Prof. 
Server Ganiev'i anma konserinde 'Nymphis Ensemble' grubuyla Özgür İnce(keman), Özgül Gök Pekcan(keman) ve Elif Ahıskal(piyano) AnkaralI 
sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Oda Müziği Konseri Cer Modern Konferans Salonu'nda saat 20:00'da başlayacak. A A A A \ N M 1 7  Aralık 
Salı M 18 Aralık Çarşamba M 18 Aralık Çarşamba M 18 Aralık Çarşamba M 20 Aralık Cuma | | Yıl Sonu Toplantısı | Lansnuın | Yıl Sonu Toplantısı | Ödül 
Töreni | K onser, / -, \ Dedeman Grubu geçen Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş İstinyePark, yıl sonu LC VVaikıki 
tarafından J.S.Bach, A.Vivaldi ve D.Shostako- / \ yılın değerlendirileceği; yeni çaplı sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri olacak'Tekstilde 21. 
değerlendirmesinin bu sene ilk kez düzen- vich'in eserlerinden oluşan, Azer- | yatmmlann, projelerin, orta ve yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve 
Çevreye Duyarlı Üretim Saha- yanı sıra yeni yıl proje lenen Yenilik Sen- baycan Devlet Sanatçısı Prof. Server uzun vadeli hedeflerin paylaşı- sı" projesini 
hayata geçirmek üzere T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C Kalkınma ve hedeflerini paylaş- sin'13"Moda Tasarım Ganiev'i anma konserinde 'Nymplacağı bir 
toplantı düzenliyor. Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), FG Group önderliğinde ku- mak üzere, İstinyePark Yarışması Ödül Töreni, his Ensemble' 
grubuyla Özgür İnce(Dedeman Turizm Yönetimi rulan Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Demeği (GÜÇDER) ve Genel Müdürü Tolga Sirkeci 
Garı'nda 17:30 keman), Özgül Gök Pekcan(keman) \ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Amsterdam Belediyesi bir araya geldi. Sürdürülebilir olma ilkesi ile 
"Yeşil Engin'in ev sahip- - 20:30 saatlerinde veElif Ahıskal(piyano) AnkaralI İM j A8 | Murat Dedeman'ın ev sahip- ÜretinV'i temel alan ve İğdır, Ağn, Kars 
ve Ardahan illerini kapsayan liginde bir kahvaltı düzenlenecek, sanatseverlere unutulmaz bir gece ' liğinde gerçekleşecek toplantı "İnsana ve Çevreye 
Duyarlı Üretim Sahası" projesinin tanıtımı amacıyla, düzenliyor. Kahvaltı yaşatacak. Oda Müziği Konseri Cer 10:00 - 12:00'de düzenlenecek, 
gerçekleşecek lansman gecesi Ritz Carlton 0teli'ndel9:00'da başlayacak. Borsa Restaurant'da Modern Konferans Salonu'nda saat saat 10:00'da. 20:00'da 
başlayacak.

[ Başa Dön ]

TEKSTİLD E  DOĞU AN AD O LU  RÜ ZG AR I

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

EKONOMİK ÇÖZÜM 14.12.2013 51000 Dergiler 4 12

Tekstilde Doğu Anadolu rüzgarı J H. Merkezi/ E. Çözüm TİIRKİYE'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki 
en geniş çaplı sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri olacak "Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve 
Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesini hayata geçirmek üzere T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C Kalkınma Bakanlığı, Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA). FG Group önderliğinde kurulan Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) vc 
Amsterdam Belediy esi bir araya geldi. "Sürdürülebilir yaşam" sorumiuluğu bilinciyle hayata geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, 
Kars ve Ardahan illerinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı üretimin 
üssü konumuna getirmeyi hedefliyor.Tekstilde Doğu

Anadolu rü/garı
f.<.

I I  K K I V k  ıtııı d - . - .U s c . 'ı . J  v i in ı  
ı^ lr itf jn  k  ic4.miI «i.ıc .n  kraldı ca  
|Ki*f çaplı «»ıniıırrık+ıilıı cfcnrtonu 
lu ıc k tlc n ı«Jc ııb ın  o İjLa l İ H u ık i :
21 ^  ı m  ılın  >cn» ImaL» !m .m t
>c Ccvrt>< !>ıyjwlı Urciım  
pMjaıd İM) Mn jajçımu* tacıc TC  
RUuknim !lataıılı& T < KaIKiiiiiu 
liiluııdıAı. -Şeritti kalk nmuı Ajaım 
\ S F R k A ) F G  f ııth ıp  o « fcd» iıtır tc  
kuru liiu  G m c tu le  ’»ü ıüunıfch ılıt \<
Ç «  rrcı 11rciım IK r rc f ı  (G İIÇCM  H ı vc 
Aıııılcııiıııı Ik k d ıy c ıı  bit atııyı prldı 
Stlnlıım kbılu yaıum" «onunlulvıfu 

N liretvlc lunutıı gotttıktı lınlıt 
K im  »c  Anlatan ılknralc bav  

Lıtıtaut- \ i lh V İn >u kV.Mil j|.Minnlı 
ılltttvjıııiıı)ikk> fi 'k u  ın u t ıu t c ç n t c t t  

ılKtiınııı iimû kcmunıuıu «tîir -
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[ Başa Dön ]

KA R S ' TA  IP A R D  SEKTÖ R  A N A L İZ İ  PR O JE S İ T O PLA N T IS I Y A P ILD I

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

Erzurum Pusula 14.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 6 55

IPARD sektör analizi 
toplantısı yapıldı

Kars'ta IPARD sektör analizi projesi toplantısı yapıldı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı 
(IPAII) Kırsal Kalkınma (IPARD II) Programı 2014-202Ü dönemini kapsayan hazırlık çalışmalarına 
başlandı. Program kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleri, İl Gıda. Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Aslanoğlu, 11 Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Özbey, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Çağlar Yarıcı ve İlçe 
Belediye amirleri, T arım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Serhat Kalkınma Ajansı 
personelleri ve sektördeki paydaşlardan birlikler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, işletmeciler, 
üreticiler, yetiştiricilerin katılım ıyla İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda sektör toplantısı yapıldı. 
Toplantıda; IPARD II Programının hazırlanmasına yardıma olmak üzere hazırlanan proje 
kapsamında 6 sektöre yönelik sektör analizleri yapıldı. Sektör analizi yapılan başlıklardan en 

önemlisi Kırsal Altyapı olarak masaya yatırıldı. Kars'ta kırsal alanda altyapı çalışmaları yapan ve kırsal alana hizmet götüren tüm kurum ve kuruluşların 
tecrübeleri ve görüşleri alındı. Toplantıda bu sektör çalışmalarının sonucunda, ortaya çıkan sonuçların, IPARD programında yer alması gereken yatırım ve 
destekleri belirlemek üzere politika oluşturma sürecinde değerlendirilmesine kararı verild i.| İHA

[ Başa Dön ]

TEK ST İL  ÜRETİM  BÖ LG ES İN D E  SERKA , GÜÇDER  AM STERD AM  BE LED İYE S İ İŞ B İR L İĞ İ

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

İzm ir Ticaret 10.12.2013 10000 Yerel Yayınlar 8 65

Tekstil üretim bölgesinde SERKA, GÜÇDER Amsterdam Belediyesi işbirliği HABER MERKEZİ 
Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı sürdürülebilir 
ekonomi hareketlerinden biri olacak "Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: insana ve Çevreye 
Duyarlı Üretim Sahası" projesini hayata geçirmek üzere T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C Kalkınma 
Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), FG Group önderliğinde kurulan Güvenilir Sürdürülebilir 
ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi bir araya geldi. "Sürdürülebilir 
yaşam" sorumluluğu bilinciyle hayata geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde 
başlaularak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı üretimin 
üssü konumuna getirmeyi hedefliyor. Projenin ilk adımı, geçtiğimiz haziran ayında FG Group 
bünyesindeki FG TekstiTin İğdır'da 2 milyon Euro yatınmla hayata geçirdiği Denim Fabrikası'yla 
atılırken, FG Group bünyesindeki Fuga ve Tiger Hill, dünya pazarları için İğdır fabrikasından 2017 
yılı itibariyle 100 milyon Euro'Iuk satın alım yapacak. FG Tekstil'in yatırım ıyla, dünyanın insana ve 

çevreye duyarlı ilk denim üretim üssü unvanına kavuşan İğdır, dünya denim markalarına da İğdır menşeli ürünler pazarlamaya başladı. T.C. Başbakanlık 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen ve KOSGEB, TİM, IŞKUR, Ilalkbank, Vakıfbank, Ağrı Valiliği, Ardahan Valiliği, İğdır Valiliği 
ve Kars Valiliği'nin de içinde yer aldığı "Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: insana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesi için bir basın sohbet 
buluşması gerçekleştirildi. Toplantıya Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan ile 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu katıldı. 'MADE İN TURKEY' EŞİTTİR İNSANA VE ÇEVREYE 
DUYARLI ÜRETİM OLACAK Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir üretim > fi üssü olmasının hedeflendiği projeyle, 
'Made in Turkeynin global çapta prestijine de katkı sağlanacak. Toplantıda söz alan GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, "Türkiye 
bütün alanlarda markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu ilerlemenin sonucunda Türkiye tekstil sektöründe "Made in Turkey" ibaresinin değerini 
arttırma imkanını yakalarken, diğer taraftan dünyanın ilk "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim" ülkesi olma fırsatını elinde bulundurduğunu görüyoruz. 
Dünyanın prestijli markaları için "İnsan ve Çevre" faktörü, diğer tüm öğelerin önüne geçmiş durumda. Aranan bu özelliğin yanına biz artık "Made in 
Turkey" ibaresini ekliyoruz. Proje hem hayata geçirelecek iller için hem de sektör için dönüm noktası olacak, inanıyoruz ki projemizle birlikte "Made in 
Turkey", yakın bir gelecekte "insana ve Çevreye Duyarlı Üretim" ile eşanlamlı hale gelecek" dedi. "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası Projesi'nin 
Ağrı, Kars, İğdır, Ardahan illerinde bulunan tekstil yatırımcılarını aynı çatı altında toplayarak, bu bölgede BCSI standartlarına uygun çevreye duyarlı, insan 
sağlığına uygun, güvenli bir üretim sahası yaratmayı amaçlayan bir üretim projesi olduğunun altını çizen Gözaçan, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: 
"Bu proje ile Serhat illerinin ve Türkiye Devleti'nin desteğini arkamıza alarak, söz konusu bölgenin kalkınmasına ve dünya markalarının aradığı 'güvenilir 
ve sürdürülebilir üretim'in adresinin Türkiye olmasına katkıda bulunacağız. 'İnsan ve çevre" faktörünü çok önemseyen dünyanın en prestijli markalarını, 
bölgemizde üretim yapmaları ve ürün satın almaları için teşvik edeceğiz. GÜÇDER olarak, Amsterdam Belediyesi'nin de desteğini alarak'insana ve Çevreye 
Duyarlı Üretim Bölgesi'nin avantajıyla "Made in Turkey" markasını dünya devlerine pazarlama ve tanıtım için çalışacağız. Günümüzün en önemli konusu 
olan sürdürülebilirlik bu projemizin temel dayanağı ve hedefi olacak." Projenin ilk etapta ana illerinin İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan olduğunu belirten 
Gözaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim merkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Her bir şehrin farklı bir ürün 
grubunun ana merkezi olacağını belirten GÜÇDER ve FG Group Yönelim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, "İğdır - Denim; Kars - Non-Denim, ArdahanÜrme, 
Ağrı- Penye ve Trikc üretiminin merkezi olacak, Bu illerde yatırım yapacakları desteklemek amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi 
indirimi uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı yapılması planlanıyor. Bu kapsamda İğdır'daki ilk yatırım ı FG Group olarak hayata geçirdik Şimdi de diğer 
illerim iz olan; Kars, Ardahan ve Ağrı'ya tekstil yatırımcılarını yatırım yapmaları için bekliyoruz." dedi. KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI ARTACAK 
Projenin Türkiye'nin en büyük devlet ve özel sektöı işbirliklerinden biri olacağını söyleyen Gözaçan, projenin bir diğer görevinin de sosyal sorumluluk 
olduğuna dikkal çekti. Gözaçan, "Kadınlarımızın ekonomiye ve üretimt katkı sağlamaları bölgenin kalkınmasına destek verirken, sürdürülebilirlik 
standartları ile çağdaş şartlarda çalışacak insanlarımız ekonomiye vc barışa destek olacak."

[ Başa Dön ]

S IN IR D A  İST İH D A M  HED EFİ 4 B İN  500
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Sınırda istihdam hedefi 4 bin 500 JTatep üzerine, Iğdr tesisinde taUl günlerini pazar-pazartesi 
olarak beUrtedMerM belirten A Gözaçan, "flInMI pazara ue doktora gitme glHJ pazartesi Böylece 
uerim arttı" dedi Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn'da kurulması hedeflenen "İnsana ve Çevreye Duyarlı
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Üretim Sahası" için çalışmalar hızlandı. FG Group liderliğinde Serhat Kalkınma Ajansı, Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Demeği (GOÇDER) ve 
Amsterdam Belediyesi'nin de öncülük ettiği projeye ilgili bakanlıklar, valilikler, îşkur, TİM, Halkbank gibi yapılar da destek veriyor. Bu illeri özellikle denim 
(jean) giyim üssü yapmayı hedefleyen proje kapsamında, ilk yatırım ı FG Tekstil yaptL 2 milyon euro yatırımla İğdır'da üretime geçen tesiste 220 kişi 
çalışıyor. Buradan Çin'e ihracata başladıklarını da açıklayan FG Group Başkanı Fuat Gözaçan, "Bu yıl 680 bin dolara ulaştık. Bu artacak. 2014'te 
istihdamımız 1000 kişiyi bulacak. 2017de bu tesisten markalanınız için 100 milyon euroluk mal a lır hale gelmek istiyoruz" dedi. Kaliteli ve onurlu üretim 
öncülük ettikleri kümelenmeyle, teşvik açısından '6. Bölge'deki bu illere tekstil ve giyim firmalarını çekmek istediklerini açıklayan Gözaçan, 2014'te toplam 
istihdamı 2 bin 500'e çıkmayı planladıklarını, nihai istihdam hedefinin ise 4 bin 500 olduğunu bildirdi. Bölgeden alım için Colins gibi lO'a yakın büyük 
alıcıyla görüştüklerini Zara'nın patronuyla da toplantı yapacaklarını söyleyen Gözaçan, "Bu illeri sürdürülebilir, kaliteli ve onuıiu üretimin adresi yapmak 
istiyoruz" yorumunu yaptL | İSTANBUL (Bugün) S ın ır illerinde ' istihdamı artıracak yeni bir üretim projesine start verildi Amsterdam merkez olacak Aynı 
zamanda GÜÇDER Başkanı da olan Gözaçan, pazarlamayı dünya denim merkezi* dediği Amsterdam üzerinden yapacaklarını söyledi. Amsterdam 
belediyesiyle işbirliğine gittiklerini ve oradaki Denim Okulu'na destek verdiklerini anlatan Gözaçan, şöyle devam etti: "O okuldan 10 yıl içinde 1000 
öğrenci bölgeye gelip staj yapacak. Amsterdam. bir merkez olarak 120 m ilyar euroluk ticaret potansiyeli barındırıyor. Bunu kullanmak için 2014'te orada 
üretim sahamızı tanıtacağız. Ayrıca oradan da alım heyetleri gelecek." Sınırda istihdam jmbss? — m -M olarakbeUrtedMerinlbelIrten A hedefi 4 bin 500 
% , Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn'da kurulması Sinir İllerinde * hedeflenen "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" ;eHhHomı artırarak A için çalışmalar 
hızlandı. FG Group liderliğinde Serhat ISlinUdlTlI druidUcm M Kallanma Ajansı, Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci yeni bİT Üretim o Üretim Demeği 
(GOÇDER) ve Amsterdam nrniocinp «start Belediyesi'nin de öncülük ettiği projeye ilgili " \  . bakanlıklar, valilikler, îşkur, TİM, Halkbank gibi yapılar Veiİldl 
da destek veriyor. Bu illeri özellikle denim (jean) giyim A üssü yapmayı hedefleyen proje kapsamında, ilk yatırımı FG Tekstil yaptL 2 milyon euro yatırımla 
İğdır'da irV üretime geçen tesiste 220 kişi çalışıyor. Buradan Çin'e ihracata başladıklarını da açıklayan FG Group Başkanı Fuat Gözaçan, "Bu yıl 680 bin 
dolara ulaştık. Bu artacak. 2014'te istihdamımız 1000 kişiyi bulacak. *JH 2017de bu tesisten markalarımız için 100 milyon , Jfi euroluk mal alır hale 
gelmek istiyoruz" dedi. -1 • j A Kaliteli ve onurlu üretim öncülük ettikleri kümelenmeyle, teşvik açısından '6. , '*A A 23 Bölge'deki bu illere tekstil ve giyim 
firmalarını çekmek M istediklerini açıklayan Gözaçan, 2014'te toplam istihdamı 2 bin 500'e çıkmayı planladıklarını, nihai istihdam hedefinin ise 4 bin 500 
olduğunu bfldirdi. Bölgeden alım için Colins gibi lO'a yakın büyük alıcıyla görüştüklerini, Zara'nın patronuyla da toplantı
A ErE9|QSÎQCSDSJSEi2pM4pA SSpaBSA A A A | yapacaklarını sö)4eyen Gözaçan, "Bu illeri sürdürülebilir, kaliteli ve onuıiu üretimin adresi yapmak istiyoruz" 
yorumunu yaptı. | İSTANBUL (Bugün)

[ Başa Dön ]
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kstil ÜSSÜ oiuyo ladır tekstil ÜSSÜ oluyor ÖZLEM YÜZAK İşsizliğin en yoğun yaşandığı ve sanayileşmenin en düşük 
olduğu İğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'ın tekstilde dünya çapında bir üretim merkezi olması için 
düğmeye basıldı. İzmirli işadamı tekstilci Fuat Gözaçan'ın önayak olması ile başlayan proje Ekonomi 
ve Kalkınma bakanlıklarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı ve GUÇDER 
(Güvenilir Sürdürülebilir Çevreci Üretim Derneği) işbirliği ile yaşama geçiriliyor. Projenin adı ise 
"Tekstilde 21. yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası". İğdır Denim, 
Kars Non-Denim, Ardahan Örme, Ağrı Penye ve Triko üretiminin merkezi olacak. Bu illerde yatırım 
yapacakları desteklemek amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi indirimi 
uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı yapılması planlanıyor. Projenin ilk adımı FG Group 
bünyesindeki FG Tekstil'in İğdır'da 2 milyon Avro yatırım la hayata geçirdiği Denim Fabrikası'yla 

atılırken, FG Group bünyesindeki Fuga ve Tiger HİII, dünya pazarları için İğdır fabrikasından 2017 itibarıyla 100 milyon Avro'luk satın alım yapacak. 
GÜÇDERve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan ile Serhat Kalkınma Ajansı Koordinatörü Burak Aydoğdu'nun katılımı ile düzenlenen toplantıda 
konuşan Gözaçan, projenin Ağrı, Kars, İğdır, Ardahan illerindeki tekstil yatırımcılarını aynı çatı altında toplayarak, bu bölgede BCSI standartlarına uygun 
çevreye duyarlı, insan sağlığına uygun, güvenli bir üretim sahası yaratmayı amaçladığını söyledi. FG Tekstil'in İğdır'daki fabrikasında 1000 kişi istihdam 
ediliyor. Gözaçan bölgenin kendine özgü özellikleri doğrultusunda tatil günlerini pazar ve pazartesi olarak değiştirdiklerini; çoğu kadın olan çalışanların 
pazartesi gününü hastane, doktor ya da semt pazarı gibi işlerini aksatmamaları için bu uygulamayı seçtiklerini söyledi.

[ Başa Dön ]

4 IL IN  KAD ER İ 18 A R A L IK 'T A  M ASAD A
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4  i l i ı ı  kaderi İ S  Aralık'ta masada
4 ilin kaderi 18 Aralık'ta masada 18 Aralık'ta önemli bir toplantı gerçekleşecek. 700 işadamı davetli. 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz katılacak. Toplantıda bir 
protokol imzalanacak. Amacı 4 ilin; Ağrı, Ardahan, Kars ve İğdır'ın talihini değiştirmek... Toplantının 
baş konuklan, bu illerde yatırıma niyetli olan büyük tekstil şirketleri... Biri Colins! GÜÇDER Başkanı 
Fuat Gözaçan, "Baş köşe 6 - 7  önemli yatırımcının olacak" dedi. Projenin destekçisi Halkbank ve 

Vakıfbank bölgeye özel kredi paketleri geliştirecek. Serhat Kalkınma Ajansı projenin içinde. Başlatılması için ilk kaynağı da ajans sağladı. Yatırım Destek 
Ajansı, KOSGEB, TİM, İŞKUR, il valilikleri projenin tarafları. ., Projenin özeti şu: Burası Yeşil Üretim Bölgesi olsun! Çalışma koşullarında BCSI standartları 
uygulansın!... Amsterdam Belediyesi projeye aha taraf olarak destek veriyor. Hollanda 4 milyar euroluk jeans ithalatı yapıyor. Çocuk işçi çalıştıran, 
çevreye saygısız üreticilerden alım yapmak istemiyorlar. Tommy Hilfıger, 'projede olurum' demiş. İbrahim EKİNCİ / İŞİN İÇİNDEN »14'te 4 ilin kaderi 18 
Aralık'ta masada Kars, İğdır, Ardahan ve Ağrı'nın talihini yenebilecek bir proje var. Bu 4 ili 'Yeşil Üretim' bölgesi olarak ilan etmeye hazırlanıyor. İki 
bakanlık, 7 - 8yatırımcı, iki banka, Serhat Kalkınma Ajansı ve Amsterdam Belediyesi, yeşil bölge için protokol imzalayacak. KŞ'IN İÇİNDEN İbrahim 
EKİNCİ 18 Aralık'ta önemli bir toplantı gerçekleşecek. Bu toplantıda bir protokol imzalanacak. 700 işadamı davetli. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz katılacak. Toplantıyla ilgili bilgiler veren Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) Başkanı Fuat 
Gözaçan, "Baş köşede, Kars, Ağrı, İğdır ve Ardahan'a yatırım planlayan, bölgedeki üretime alım taahhütleriyle destek veren işadamları olacak" dedi. Bu 
lafın sonu... Başı ise şöyle: Bu dört ili kapsayan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) bölgesinde birproje başlatıldı. Bu illerin makus talihini yenebilecek bir 
proje. Kuşkusuz gerçekleştirilebilirse... Birçok taraf] var; Ekonomi ve Kalkınma bakanlıkları, SERKA, GÜÇDER ve Amsterdam Belediyesi... Destekçileri; 
Yatırım Destek Ajansı, KOSGEB, TİM, İŞKÜR, il valilikleri ve bankalar; Halk Bankası ve Vakıfbank! 18 Aralık toplantısı ve projeyle ilgili bilgileri İğdır'a 
denim yatırım ı yapan FG Group'un patronu, GÜÇDER Başkanı Fuat Gözaçan ile SERKA İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu verdi. 
Projenin adı; "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası Projesi." Hedefi, bu dört ili tekstil sektöründe dünyanın 
önde gelen sürdürülebilir üretim bölgesi haline getirmek. GÜÇDER Başkanı Gözaçan, "Onurlu ÜretinY'e vurgu yaptı: 'Türkiye bu iddiayla ortaya çıkabilir. 
Çin'e, Pakistan'a böyle rakip olabilir. Bu bölge iik yeşil üretim sahası olabilir. Örneğin denim sektörünün yaşadığı tehlikeli hastalıkların önüne geçilecek. 
Sudan yüzde 48, buhardan 'Fabrika, İğdır'a tersine göç başlattı' Iğdıra denim yatırımı yapan FG Group'un 550 çalışanı var. Cirosu 60 milyon euro. Fuga ve 
Tigerhill markalarının sahibi, Turguality Destek Programı'na 2012 yılında dahil oldu. İzmir. İstanbul. Köln ve Amsterdam'ın ardından, 6. Bölge'de bulunan
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İğdır'a 2012'de 2 milyon euroluk konfeksiyon fabrikası yatırımı yaptı. Ürünleri bin 200 farklı satış noktasına ulaşıyor. 2015'te kendi mağazalarını açmayı 
planlıyor, ihracatı 102 milyon lira. 28 ülkeye ihracatı var. İğdır'da yatırım larını büyütmek istiyor. 2014'te yıkama tesisleri kuracak. Gözaçan, "Fabrikada 
çalışanlarımızın yüzde 58' kadın. Yüzde 7'si tersine göç. Bu rakamı yüzde 20'ye çıkaracağız. Bizim fabrikada pazar ve pazartesi tatil. Bunu yöreyi tanıyınca 
yaptık. Çalışan kadınlar pazartesi günü hastaneye, pazara gidiyor. Biz de pazartesini tatil yaptık" dedi, yüzde 68, elektrikten yüzde 57 tasarruf edilecek.
Bu yeşil üretimdir. Sigortasız isçi, çocuk işçi çalıştırmayacak. BCSI standartları olacak. Şirketler yılda 2 kez, çocuk işçi, zorlama çalıştırma, ayrımcılık, 
toplu iş görüşmesi yapma hakkı, çalışma saatleri, ödemeler, iş sağlığı ve güvenliği, çevreyi koruma konusunda devlet tarafından kontrol edilecek. Türkiye 
tekstilde 'Made in Turke/ ibaresinin değerini artırma imkanını yakaladı. Prestijli markaları için 'insan ve çevre' faktörü, diğer tüm öğelerin önüne geçmiş 
durumda" dedi. Colin's planlıyor Bu bölgelerde kurulacak üretim merkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Gözaçan, 
'İğdır denim, Kars non denim, Ardahan örme, Ağrı penye ve triko üretim merkezi olarak düşünülüyor. Bu illerde yatırım yapacakları desteklemek amacıyla 
da, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı yapılması planlanıyor" dedi. Projenin ilk adımı bölgedeki 
7 tekstil şirketinin bir araya getirilerek GÜÇDER'in kurulması olmuş. Projedeki görevi; bölgenin pazarlanması, tanıtımı, projeye dahil şirketlerin ihracat 
olanaklarının genişletilmesi... Bölgede yatırım yapmayı planlayan şirketlerden biri Colin's. Gözaçan, Sararla da görüştüklerini, "Kotu sizden alabiliriz" 
cevabı aldıklarını söyledi. 18 Aralık'taki toplantıda 6 - 7  şirketin bölgeye ilgisini açıklayacağını belirtti. Amsterdam'dan destek Proje için, önde gelen jean 
markalarının ofislerinin bulunduğu Amsterdam'ın Belediye Başkanı Eberhard van der Laan'm desteği alınmış. Gözaçan, projeyi açtığı belediye başkanının, 
kendisini 20 m ilyar euro alım gücü olan global markaların karşısına çıkardığım, projenin bu şirketleri de heyecanlandırdığını söyledi. "Tommy Hilfiger, 'Ben 
bu projede olurum' dedi. Zara'nın patronu ile görüşme yapacağız. Onların aradığı da bu. Tüketici eğilimi bu yönde gelişiyor. 18 Aralık'ta protokol 
imzalanacak. Amsterdam Belediyesi, 4 ilin valilikleri, belediyeleri, yatırıma niyetli şirketler toplantınm katılımcıları arasında olacak. Amstrdam Belediyesi 
ile işbirliğinin başka boyutları da var. House of Denim'in bir parçası olacağız. Bunun için belediye 3 milyon euro kaynak ayırdı. Oradan bin öğrenci buraya 
gelecek" dedi Gözaçan. SERKA cansuyıı verdi SERKA, projeye cansuyu olarak 700 bin lira bütçe ayırmış ama tanıtım bütçesi 3 milyon dolara çıkıyor. 
Ödeneği hazır. Projenin destekçileri Vakıfbank ve Halk Bankası bölgeye özel kredi paketleri geliştirecek. Gözaçan, "18 Aralık toplantısında yöre için 
planladıkları fonları açıklayacaklar" dedi. SERKA İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu da, "Kirlenmemiş bir bölge. Maden kaynakları, 
lojistik konumu avantajları nedeniyle büyük kalkınma potansiyeline sahip. 4 komşu ülkeye sınırı olan tek bölge. Lojistik üs olma avantajına sahip. Tarım 
ve hayvancılığa dayalı kırılgan sektörlerin hakim olduğu bu bölgede yeni bir çalışma kültürü oluşuyor. Göç temel sorun. Özellikle İğdır'da nüfusun göç 
nedeniyle azalma oranı eksi yüzde 20 civarında. FG Group'un İğdır yatırımında çalışanların yüzde 7'si, İğdır'da iş imkanı yaratıldığı için İstanbul'dan 
tersine göç etti" diye konuştu. »Burak A Aydoğdu " r Fuat ı Gözaçan 4 ilin kaderi 18 Aralık'ta masada Belediyesi, yeşil bölge için protokol imzalayacak. )
A £SERKA x A A A iki i i iti 1% Elti yA rıcbıİGCslcbırprojG.KiJşIcusuzA cr a A A ilgili bilgileri İğdır'a denim yatırım ı A ------- £& yapan FG Group'un patronu,
GÜÇ- 18 Aralık'ta önemli bir toplantı ger- DER Başkanı Fuat Gözaçan ile SER- yüzde 68, elektrikten yüzde 57 ta- jedeki görevi; bölgenin pazarlan- parçası 
olacağız. Bunun için bele- çekleşecek. Bu toplantıda bir proto- KA İğdır Yatırım Destek Ofisi Ko- sarraf edilecek. Bu yeşil üretimdir, ması, tanıtım ı, projeye 
dahil şirket- diye 3 milyon euro kaynak ayırdı, kol imzalanacak. 700 işadamı da- ordinatörü Burak Aydoğdu verdi. Sigortasız isçi, çocuk işçi çalıştır- lerin 
ihracat olanaklarının genişle- Oradan bin öğrenci buraya gele- vetli. Ekonomi Bakanı Zafer Çağla- Projenin adı; "Tekstilde 21. Yüzyılın mayacak. BCSI 
standartları olacak, tilmesi... Bölgede yatırım yapmayı cek" dedi Gözaçan. yan ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl- Yeni İmalat Bölgesi: İnsana ve Çev- 
Şirketler yılda 2 kez, çocuk işçi, planlayan şirketlerden biri Colin's. maz katılacak. Toplantıyla ilgili bil- reye Duyarlı Üretim Sahası Projesi." zorlama 
çalıştırma, ayrımcılık, top- Gözaçan, Sararla da görüştüklerini, SERKA cansuyu verdi giler veren Güvenilir Sürdürülebilir Hedefi, bu dört ili tekstil 
sektöründe lu iş görüşmesi yapma hakkı, çalış- "Kotu sizden alabiliriz" cevabı al- SERKA, projeye cansuyu olarak ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇ- 
dünyanın önde gelen sürdürülebilir ma saatleri, ödemeler, iş sağlığı ve dıklarmı söyledi. 18 Aralık'taki top- 700 bin lira bütçe ayırmış ama ta- DER)
Başkanı Fuat Gözaçan, "Baş üretim bölgesi haline getirmek, güvenliği, çevreyi koruma konu- lantıda 6 - 7  şirketin bölgeye ilgisini mtım bütçesi 3 milyon 
dolara çıkı- köşede, Kars, Ağrı, İğdır ve Arda- GÜÇDER Başkanı Gözaçan, "Onur- sunda devlet tarafından kontrol edi- açıklayacağını belirtti, yor. Ödeneği 
hazır. Projenin des- han'a yatırım planlayan, bölgedeki lu Üretim"e vurgu yaptı: 'Türkiye lecek. Türkiye tekstilde 'Made in tekçileri Vakıfbank ve Halk 
Bankası üretime alım taahhütleriyle destek bu iddiayla ortaya çıkabilir. Çin'e, Turke/ ibaresinin değerini artırma Amsterdam'dan destek bölgeye özel kredi 
paketleri geliş- veren işadamları olacak" dedi. Pakistan'a böyle rakip olabilir. Bu imkanını yakaladı. Prestijli marka- Proje için, önde gelen jean mar- 
tirecek. Gözaçan, "18 Aralık top- Bulafmsonu...Başıiseşöyle:Bu bölge iik yeşil üretim sahası olabilir, lan için'insan ve çevre'faktörü, di- ka lam in  ofislerinin 
bulunduğu lantısında yöre için planladıkları dört ili kapsayan Serhat Kalkınma Örneğin denim sektörünün yaşadığı ğertüm  öğelerin önüne geçmiş du- 
Amsterdam'ın Belediye Başkanı fonları açıklayacaklar" dedi. SERKA Ajansı (SERKA) bölgesinde birproje tehlikeli hastalıkların önüne geçi- ramda" dedi. 
Eberhard van der Laan'm desteği İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordi- başlatıldı. Bu illerin makus talihini lecek. Sudan yüzde 48, buhardan alınmış. Gözaçan, 
projeyi açtığı be- natörü Burak Aydoğdu da, "Kirlen- Colin's planlıyor lediye başkanının, kendisini 20 mil- memiş bir bölge. Maden kaynak- Bu bölgelerde 
kurulacak üretim yar euro abm gücü olan global mar- lan, lojistik konumu avantajları ne- 'Fabrika, İğdır'a tersine göç başlattı' merkezlerinde 4 bin 500 
kişiye is- kaların karşısına çıkardığını, pro- deniyle büyük kalkınma potansi- tihdam sağlamayı hedeflediklerini jenin bu şirketleri de heyecanlan- yeline 
sahip. 4 komşu ülkeye sınırı Iğdıra denim yatırım ı yapan FG ihracatı 102 milyon lira. 28 ülkeye belirten Gözaçan,'İğdır denim, Kars dırdığını söyledi. 
"Tommy Hilfiger, olan tek bölge. Lojistik üs olma Group'un 550 çalışanı var. Cirosu 60 ihracatı var. İğdır'da yatırım larını non denim, Ardahan örme, Ağrı 
'Ben bu projede olurum' dedi. Za- avantajına sahip. Tarım ve hayvan- milyon euro. Fuga ve Tigerhill büyütmek istiyor. 2014'te yıkama penye ve triko 
üretim merkezi ola- ra'nın patronu ile görüşme yapa- cılığa dayalı kırılgan sektörlerin ha- markalarının sahibi, Turquality tesisleri kuracak. Gözaçan, rak 
düşünülüyor. Bu illerde yatırım cağız. Onların aradığı da bu. Tü- kim olduğu bu bölgede yeni bir ça- ...

»  Devam Sayfaları
Sayfa 14

4 ilin kaderi 18 Aralık’ta  m asada
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H a s t a n e  v e  p a z a r ı  g ö r d ü  
İ ğ d ı r 'd a  h a f t a l ı k  t a t i l  

p a m - p a z a r t e s i y e  k a y d ı
Vahap
tA İ'N fr-

= = r ~ r *  H i s s e »

Hastane ve pazarı gördü İğdır'da haftalık tatil pazar-pazartesiye kaydı Vahap MUNYAR FG TekstiJ'i 1997'de 
İzmir'de kuran Fuat Gözaçan, geçen yıl yenilenen teşvikleri inceledi, ekibine talimat verdi: • 6'ncı bölge 
kapsamındaki illerden birine yatırım  yapmak istiyorum. Ekibi 6'ncı bölgede en çok yatırım çeken illeri 
sıraladı. Gözaçan, haritada parmağını Doğudaki en uzak illerden birine koydu: • İğdır'a gidiyoruz. FG 
Group geçen yıl haziran ayında 2 milyon Euro'ya denim konfeksiyon fabrikasını kurdu. 220'ye ulaşan 
çalışanlarının yüzde 58'inin çoğu kadınlardan oluştu. Personelin yüzde 7'si de tersine göçle İğdır'a döndü. 
Birkaç ay sonra pazartesi günleri işe devamın yüzde 70'lerde kaldığını farkedip, sonışturdu: • İğdır'da 
pazartesi günleri pazar kurulur. Alışverişler oradan yapılır. Hastaneye de hafta içi gidiliyor. Bunun üzerine
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karar verildi: - İğdır fabrikamızda haftalık tatil cumartesi-pazar yerine pazar-pazartesi olacak. İğdır'da üretime kısa sürede ısınan Fuat Gözaçan, bir 
yandan, "2017'de buradaki cirom 100 milyon Euro'ya çıkmalı" hedefi koydu, diğer taraftan kentteki 6 işletmeyle dernek kurdu: • Güvenilir, Sürdürülebilir 
ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER). GÜÇDER Başkanı olarak İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerini kapsayan Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA) gitti: - Bu 
4 ili insana ve çevreye saygılı tekstil-konfeksiyon üssü haline getirebüiriz. SERKA'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Kars Valisi Eyüp Tepe, 
Gözaçanın çabalarından memnuniyet duydu. SERKA'nın Koordinatörü Burak Aydoğdu, Gözaçan'la birlikte kollan sıvadı. Dünya denim 
vmunyarghurrivet.com.tr piyasasının önemli merkezi Amsterdam'ın belediyesinden o pazara girişte destek sözü alındı: • Ardahan örme, Ağrı penye ve 
triko, İğdır denim, Kars non-denim üretim merkezi olabilir. 4 bin 500 kişiye istihdam yaratılabilir. Tifüs demiryolunun yapımının sürdüğünü anımsattı: •
Bu demiryolu, bölge ile ülkemizi Orta Asya ve Çin'e bağlayacak. İhracat için önemli bir yol daha devreye girecek. 18 Aralık'ta İstanbul'da Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ın desteğiyle projeyi tanıtacaklarını vurguladı: - Bana hâlâ hayalmiş gibi gelse de bölgeye havayolu 
ulaşımı da rahat. Tekstilkonfeksiyonda İğdır, Ardahan, Ağrı ve Kars'ı üretim merkezi olabilir. SERKA ve GÜÇDER'in bu çağnsına uyan çıkar mı? Neredesiniz 
Harputlular *coT TARIHÇİ-yazar Necdet Sakaoğlu, Nisan 1989'da Elazığ'a gitti, çocukluğunun geçtiği Harput'u dolaştı. Gece konakladığı Elazığ 
Öğretmenevi'nde kartpostala bazı notlar düştü: - Harput büsbütün rüya olmuş. Bir mumya, yık ık kale duvarları, eğri büğrü minareli Ulucami. Neredesiniz 
Harputlular? Ne oldun Harput? Sakaoğlu'nun bu haykırışı 24 yıl sonra Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yayınladığı kitaba dönüştü: • Şafak Uykusundaki 
Kent: Harput. 2004'te Harput'ta aldığı evi ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Metin Sözen'in öncülüğünde restore ettirip "Şefik Gül Çevre Kültür Evi"ne dönüştüren 
Gülsan Şirketler Grubu Başkanvekili Mehmet Gül, ısrarını sürdürdü: - Harput anılarda kalmamalı, ı Böylece Gülsan Grubu L ve Vakfın Başkanı Şefik I Gül, 
Mehmet Gül, 1 Prof. Metin Sözen H ve Şeref Özgencilin B temelini oluşturduğu m A ekip destek verdi, Necdet Sakaoğlu ile Görkem Gül Duman da kitabı 
yayına hazırladı. Mehmet Gül, kitaptaki yazısında yine içini döktü: - Harput için yıllarca çırpınıp durduk. Bürokratik mekanizmalar işledi. Ne kendisi yaptı, 
ne bize yaptırdı. Güzelim eserler gözümüzün önünde eridi gitti. Bulabildiğimiz bir yapıyı restore ederek kurtardık. ÇEKÜL uzmanlarına hazırlattığı bedesten 
projesine değindi: • Vakfımıza arazi tahsisi veya sınırlı kullanma izni talep ettik. Olumlu yaklaşım görmedik. Yapabilseydik Harput'un ticari hayatı 
canlanacak, içindeki 42 dükkanın tamamı geleneksel mesleklere tahsis edUecekti. Açık hava müzesi, 2 lokanta, butik otel de olacaktı. "Kentler 
pazarlarından doğar, yine pazarlarından ölür" gerçeğinden hareket ederek yapmak istedik. Yazık oldu. Yayınlanan kitabı gören birileri Harput'u "Şafak 
uykusu"ndan uyandıracak dokunuşlara izin verir mi? Hastane ve pazarı gördü ~, İğdır'da haftalık tatil Vahap pazar-pazartesiye kaydı FG Tekstil'i 1997'de 
İzmir'de Bunun üzerine karar verildi: piyasasının önemli merkezi kuran Fuat Gözaçan, - İğdır fabrikamızda haftalık Amsterdam'ın belediyesinden o geçen 
yıl yenilenen teşvikleri tatil cumartesi-pazar yerine pazara girişte destek sözü alındı: inceledi, ekibine talimat verdi: pazar-pazartesi olacak. - Ardahan 
örme, Ağrı penye - 6'ncı bölge kapsamındaki İğdır'da üretime kısa sürede ve triko, İğdır denim, Kars illerden birine yatırım  yapmak ısınan Fuat Gözaçan, 
bir yandan, non-denim üretim merkezi istiyorum. "2017'de buradaki cirom 100 olabilir. 4 bin 500 kişiye Ekibi 6'ncı bölgede en çok mUyon Euro'ya 
çıkmalı" hedefi istihdam yaratılabilir, yatırım çeken illeri sıraladı, koydu, diğer taraftan kentteki 6 Tifüs demiryolunun yapımının Gözaçan, haritada 
parmağını işletmeyle dernek kurdu: sürdüğünü anımsattı: Doğu daki en uzak illerden birine - Güvenilir, Sürdürülebilir - Bu demiryolu, bölge ile koydu: ve 
Çevreci Üretim Derneği ülkemizi Orta Asya ve Çin'e • İğdır'a gidiyoruz. (GÜÇDER). bağlayacak. İhracat için önemli FG Group geçen yıl haziran GÜÇDER 
Başkanı olarak bir yol daha devreye girecek, ayında 2 milyon Euro'ya denim İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan 18 Aralık'ta İstanbul'da konfeksiyon fabrikasını 
kurdu, illerini kapsayan Serhat Kalkınma Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 220'ye ulaşan çalışanlarının yüzde Ajansına (SERKA) gitti: ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet 58'inin çoğu kadınlardan oluştu. - Bu 4 ili insana ve çevreye Yılmaz m desteğiyle projeyi Personelin yüzde 7'si de tersine saygılı tekstil-konfeksiyon 
üssü tanıtacaklarını vurguladı: göçle İğdır'a döndü, haline getirebüiriz. - Bana hâlâ hayalmiş gibi Birkaç ay sonra pazartesi günleri SERKA'nın Yönetim 
Kurulu gelse de bölgeye havayolu işe devamın yüzde 70'lerde kaldığını Başkanlığını yürüten Kars Valisi ulaşımı da rahat. Tekstil- farkedip, sonışturdu: 
Eyüp Tepe, Gözaçan m konfeksiyonda İğdır, Ardahan, - İğdır'da pazartesi günleri çabalarından memnuniyet duydu. Ağrı ve Kars'ı üretim merkezi pazar 
kurulur. A lışverişler SERKA'nın Koordinatörü Burak olabilir, oradan yapılır. Hastaneye de Aydoğdu, Gözaçan'la birlikte SERKA ve GÜÇDER'in bu hafta içi 
gidiliyor, kollan sıvadı. Dünya denim çağnsına uyan çıkar mı? Neredesiniz Harputlular TARIHÇİ-yazar Necdet ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof, yaptırdı. Güzelim 
eserler Sakaoğlu, Nisan 1989'da Metin Sözen'in öncülüğünde gözümüzün önünde eridi Elazığ a gitti, çocukluğunun restore ettirip "Şefik Gül Çevre gitti. 
Bulabildiğimiz bir yapıyı geçtiği Harput'u dolaştı. Gece Kültür Evi"ne dönüştüren restore ederek kurtardık, konakladığı Elazığ Gülsan Şirketler Grubu 
ÇEKÜL uzmanlarına Öğretmenevi'nde Başkanvekili Mehmet hazırlattığı bedesten projesine kartpostala bazı Gül, ısrarını sürdürdü: değindi: notlar düştü: • 
Harput anılarda • Vakfımıza arazi tahsisi - Harput kalmamalı, veya sınırlı kullanma izni büsbütün rüya Böylece Gülsan Grubu talep ettik. Olumlu yaklaşım 
olmuş. Bir ve Vakfın Başkanı Şefik görmedik. Yapabilseydik mumya, yıkık Gül, Mehmet Gül, Harput'un ticari hayatı kale duvarları, Prof. Metin Sözen 
canlanacak, içindeki 42 eğri büğrü ve Şeref Özgendi in dükkanın tamamı geleneksel minareli Ulucami. temelini oluşturduğu mesleklere tahsis edUecekti. 
Neredesiniz ekip destek verdi, Açık hava müzesi, 2 lokanta, Harputlular? Ne Necdet Sakaoğlu ile butik otel de olacaktı, oldun Harput? Görkem Gül Duman 
da kitabı "Kentler pazarlarından doğar, Sakaoğlu'nun bu haykırışı yayına hazırladı, yine pazarlarından ölür" 24 yıl sonra Gülsan Eğitim ve Mehmet Gül, 
kitaptaki gerçeğinden hareket ederek Kültür Vakfı'nın yayınladığı kitaba yazısında yine içini döktü: yapmak istedik. Yazık oldu, dönüştü: - Harput için 
yıllarca Yayınlanan kitabı gören birileri - Şafak Uykusundaki Kent: çırpınıp durduk. Bürokratik Harput'u "Şafak uykusu"ndan Harput. mekanizmalar işledi. 
Ne uyandıracak dokunuşlara izin 2004'te Harput'ta aldığı evi kendisi yaptı, ne bize verir mi?

[ Başa Dön ]
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AmsterdaıA iğdır arasında ifejM milvarlıkdenim hattı 1.000 öğrenciye staj Aynı zamanda GÜÇDER 
Başkanı da olan Fuat Gözaçan, pazarlamayı dünya denim merkezi olarak tanımladığı Amsterdam 
üzerinden yapacaklarını söyledi. Amsterdam Belediyesi'yle işbirliğine gittiklerini ve oradaki Denim 
Okulu'na destek verdiklerini anlatan Gözaçan, şöyle devam etti: "0 okuldan 10 yıl içinde 1.000 
öğrenci bölgAfe gelip staj yapacak. Alım heyetleri gelecek." Hedef 100 milyon euroluk ihracat SÖZ 
konusu dört ili başta denim (Jean) olmak üzere hazır giyim üssü yapmayı hedefleyen proje 
kapsamında, ilk yatırım ı Fuga ve Tiger Hill markalarıyla üretim yapan FG Tekstil yaptı. 2 milyon 
euro yatırımla İğdır'da üretime geçen tesiste 220 kişi çalışıyor. Bu tesisten Çin'e ihracat yapmaya 
başladıklarını da açıklayan Gözaçan, "Bu yıl 680 bin dolara ulaştık. Bu daha da artacak. 2014 
sonunda istihdamımız da 1.000 kişiyi bulacak. 2017'de sonunda bu fabrikadan markalarımız için 
100 milyon euroluk mal a lır hale gelmek istiyo, ruz" dedi. Doğuyu denim üretiminin merkezi haline 
getirecek proje için özel ve kamu kuruluşları bir araya geldi DENİM üretiminde Türkiye'nin Çin ve 
Pakistan yerine Doğu'ya yatırım yaparak fiyatta rekabet etmesini hedefleyen 'Tekstilde 21. yüzyılın 
yeni imalat bölgesi, insana ve çevreye duyarlı üretim sahası' isimli proje 18 Aralık'ta start alacak. 
Ekonomi ve Kalkınma bakanlıklarıyla Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) yanı sıra FG Group'un da 
desteğiyle başlatılan proje kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi, dünyanın yeni denim üretim üssü 
haline getirilecek. 55 milyar euroluk denim piyasasından 5 m ilyar euroluk pay alan Amsterdam 
Belediyesi de projenin ortaklarından. Bu çerçevede Ağrı, İğdır, Kars ve Ardahan'da çevreci ve insana 
duyarlı üretim sahaları oluşturulacak. KAMUDAN TAM DESTEK FG Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Gözaçan, "Proje bu iller için dönüm noktası olacak. Amsterdam'ın en büyük tedarikçisi bu bölge 
olacak" dedi. Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği'nin (GÜÇDER) öncülük ettiği 
projeye valilikler, KOSGEB, İŞKUR, TİM, Halkbank, Vakıfbank gibi yapılar da destek veriyor, t 
AmsterdanA lgdır arasında rnilya rlı kden i m hattı tılanA Doğu AnA dA lu 1.000 öğrenciye staj Hedef 

100 milyon tim üssü haline getirilecek. 55 mil- Ayn,zamandaGÜCDER Başka- Plim lllk İhrarat yar euroluk denim piyasasından 5 nida olan Fuat Gözaçan, 
pazarlamayı CUI UIU,V "" aV*QI m ilyar euroluk pay alan Amsterdam dünya denim merkezi olarak tanımla- SÖZ konusu dört ili basta denim Belediyesi de 
projenin ortaklarındıA Amsterdam üzerinden yapacak- (Jeanj olmak üzere hazır giyim üssü dan. Bu çerçevede Ağrı, İğdır, Kars ve larını söyledi. 
Amsterdam Belediye- yapmayı hedefleyen proje kapsa- Ardahan'da çevreci ve insana duyarlı siyle işbirliğine gittiklerini ve oradaki mında, ilk yatırımı Fuga 
ve Tiger üretim sahaları oluşturulacak. Denim Okulu na destek ver- Hill markalarıyla üretim yapan FG ıy*kjüp%*ı.ı t*ij *t-lt diklerini anlatan Göza- Tekstil 
yaptı. 2 milyon euro yatı- KAMUDAN TAM DESTEK 5'",*0??0 dlfüan? nmla '9dır da üretime geçen tesis- FG Group Yönetim Kurulu Ookuldan 10 yı içinde ' 
te 220 kişi çalışıyor. Bu tesisten Başkanı Fuat Gözaçan, "Proje bu ,,»ii„ *WL Çin'e ihracat yapmaya ba?ladlklar|- iller için dönüm noktası olacak, gelip staj 
yapacak, nı da açıklayan Gözaçan, Bu yıl 680 Amsterdam'ın en büvük tedarikçi- Alım heyetleri bin dolara ulaştık. Bu daha da arta- Amsterdam m enbuyuk

Amsterdam-lğdır arasında 
milyarlık denim hattı

tOOQö§rencrrcstti Hodcf lOOmiyor
—_ «uroluk ihraca«
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tedarikçi gelecek.» cak. 2014 sonunda istihdamımız » A bölge oA ded.. Güvenilir da 1.000 kişiyi bulacak. 2017'de Sürdürülebilir ye Çevreci Üretim w „ 
AjSSmsonunda bu fabrikadan marka- Derneği nin (GUÇDER) öncülük tarım ız için 100 milyon euroluk ettiği projeye valilikler, KOSGEB, mal alır hale 
gelmek istiyo- İŞKUR, TİM, Halkbank, Vakıfbank ruz" gibi yapılar da destek veriyor.

[ Başa Dön ]

GJ
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Sözcü 09.12.2013 360000 Ulusal Gazeteler 8 135

Amsterdam destek verecek Doğu'ya 'ilk robot1 gidecek Kamu-özel sektör işbirliğiyle Doğu illerine 
dünya denim markaları için üretim bölgesi kuruluyor. Projeye Amsterdam Belediyesi de cihaz katkısı 
sağlıyor irişimcilik ruhu, ekonominin damarlarındaki kandır derler.. İzmirli işadamı Fuat Gozaçan, 
yaklaşık 17 yıl önce Ege Bölgesi'rtde yoğunlaşan 'denim1 (kot giyim) ağırlıklı konfeksiyon ürünleri 
üretimini teşviklerden de yararlanarak bir süre önce Doğu bölgesinde kaydırdı. Bu amaçla bu yılın 
ilk yansında İğdır'da 'denim konfeksiyon' fabrikası kurdu. Burada 450 kişilik istihdamla üretime 
geçti. Denim ürünlerini ilk etapta ABD ve Avrupa ülkelerine pazarlayan FG Tekstil'in patronu Fuat 
Gozaçan, 6 ay önce İğdır'da açtığı fabrikanın ardından hedef büyüterek Çin, Hindistan ve Afrika 
pazarlarına açılacağını duyurmuştu. Fuat Gözaçan geçtiğimiz günlerde Serka Kalkınma Ajansı 
Koordinatörü Burak Aydoğdu ile birlikte bir grup gazeteciyle bir araya gelerek, bölgeve dönük yeni 
projesini anlattı. Proje Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı'nın 
(SERKA) önüne konulunca kabul gömüş, hemen ardından bölgede kurulan 7 şirketli GÜÇDER 
(Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Demeği) ile anlaşma sağlanmış. Kamu desteği Vakıfbank 
ve Halkbank'tan alınan kredi finansman sözüyle güçlendirilmiş. 4 vilayette kurulacak Gözaçan, 
üzerinde uzun süredir çalışılan ancak yeni olgunlaştığı anlaşılan proje ile İğdır, Kars, Ardahan ve 
Ağn'yı kapsayan bölgeyi, dünyanın önde gelen denim (kot giyim) üretim merkezi haline getirmeyi 
amaçlıyor. Proje için en önemli desteklerden biri de yurtdışından sağlanmış. Amsterdam Belediyesi, 
bu proje için tam destek sözü vermiş. Gozaçan, bu d es- ANALIZ Hayri ÇETİNKAYA s teğin alınması 
ile ilgili şu bilgileri aktardı: "Amsterdam dünya denim pazarında söz sahibi bir merkez. Dünya 
pazarının 4 m ilyar dolan Amsterdam'da. Amsterdam Belediyesi'ne projeyi anlattık. Doğu illerimizde 
kurulacak denim merke- zinde kot taşlamada in- A san yerine robotları kullanacağımızı ve bundan 
kaynaklanan slikoz gibi meslek hastalıklarını ortadan kaldıracağımızı aktardık. Denim sektörüne bu 
katkılarım ız nedeniyle kutladılar ve her türlü destek sözü verdiler. Amsterdam Denim City ile güçler 
birleştirilecek- Amsterdam'dan yaklaşık 1000 genç bu illerimizdeki kurulacak tesislerde staj 
yapacak. Buralardan dünya tasarımcıları yetiştirilecek" Tommy Hilfiger temasta Teşviklerle birlikte iç 
ve dış destekleri de arkasına alan Serka projesinin, önümüzdeki yıl mayıs ayında Amsterdam'da 

dünya devlerinin katılacağı uluslararası fuarda da tanıtımı yapılacak. FG Group Başkanı Fuat Gözaçan, bu dört ilim izde kurulacak denim üretim merkezine 
şimdiden global 4-5 büyük firmadan destek mesajı aldıklarını belirtiyor. Fuat Gözaçan, denim, kadın, erkek ve çocuk giyimde dünyanın en ünlü 
markalarından Tommy Hilfiger'ın söz konusu proje ile yakından ilgilendiğini ve sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Gözaçan, bölgeyle ilgilenen diğer 
firmaların • adını vermekten kaçındı. SERKA Koordinatörü Aydoğdu da "Projeyle, Amsterdam üzerinden dünyada milyarca euroluk alım potansiyelinin 4 
ilimize ulaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca üç yıl içinde bölgede 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanabilecek " dedi. B A A aHT' M 100 m ilyar dolara yaklaşan 
dünya denim pazarında Türkiye'nin payı yüzde 9. Türkiye yılda 1.6 milyarlık denim ihracatı yapıyor. Ünal Aysal'ın birincilik yarışı GALATASARAY Kulübü 
Başkanı Ünal Aysal'ın da İğdır'da bir fabrikası var. Cimbom'un Başkanı Aysal'ın İğdır Tuzluca karayolu üzerinde kurulu fabrikası Unit Bioteknoloji A.Ş 
adıyla faaliyet gösteriyor. FG Tekstil'in yaklaşık 6 ay önce açtığı fabrika ise İğdır'ın en büyük fabrikası oldu. Aysal, geçtiğim iz günlerde gerçekleştirdiği 
İğdır ziyareti sırasında, buradaki fabrikasına yeni yatırım yapacağını söyledi. Başkan bu yeni yatırımla tekrar öne geçmiş olacak. Aysal'ın rakibi Fuat 
Gözaçan da GalatasaraylI. Gözaçan, bu tatlı rekabetin kendisini de mutlu ettiğini söylemekle yetindi. 'Made in Turkey' markasına prestij gj ISL DEVLET ve 
özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilecekTekstilde insana ve çevreye duyarlı üretim sahası" projesi sektörde en geniş çaplı sürdürülebilir ekonomi 
hareketlerinden biri olması bekleniyor. FG Group Başkanı Fuat Gözaçan, "Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir 
üretim üssü olmasının hedeflendiği projeyle,'Made in Turkey'nin global çapta prestijine de katkı sağlanacak. Bu proje ile'lnsan ve çevre"faktörünü çok 
önemseyen dünyanın en prestijli markalarını, bölgemizde üretim yapmaları ve ürün satın almaları için teşvik edeceğiz" dedi. 28 ülkeye ihracat yapan FG 
Group 2013 yılını 150 milyon Tl ciro ile tamamlamayı hedefliyor. Amsterdam destek verecek Doğu'ya 'ilk robot' gidecek Kamu-özel sektör işbirliğiyle Doğu 
illerine dünya denim markaları için üretim bölgesi kuruluyor. Projeye Amsterdam Belediyesi de cihaz katkısı sağlıyor G irişimcilik ruhu, A l i  Al İT teğin 
alınması ile ilgili şu "îîı Wr - (JT ekonominin damar- ANALIZ bilgileri aktardı: "Ams- A A 3 M " Ifc larmdaki kandır terdam dünya denim pa- * 3f u derler.. 
İzmirli işadamı £ A zarında söz sahibi bir ü tir Fuat Gözaçan, yaklaşık 17 J m «r merkez. Dünya pazarı- S*-* * J W yıl önce Ege Bölgesi'nde A nın 4 milyar 
dolan Ams- SifcS BS T |— * yoğunlaşan'denim'(kot A terdam'da. Amsterdam * |2I¥\ r 'j( giyim) ağırlıklı konfeksi- A Belediyesi'ne projeyi an- .. yon 
ürünleri üretimini teş- Hayri lattık. Doğu illerimizde ~/| ££ viklerden de yararlanarak ÇETİNKAYA kurulacak denim m erke -' bir süre önce Doğu bölge- 
(Q2S23SÖ59 zinde kot taşlamada in- sinde kaydırdı. Bu amaçla san yerine robotları kul- - bu yılın ilk yansında İğdır' da 1 anacağımızı ve bundan 
kaynakla-jg 'denim konfeksiyon' fabrikası nan slikoz gibi meslek hastalıklakurdu. Burada 450 kişilik istih- nnı ortadan kaldıracağımızı aktar- damla 
üretime geçti. Denim ürün- dik. Denim sektörüne bu katkıları- Hj A A 11 lerini ilk etapta ABD ve Avrupa mız nedeniyle kutladılar ve her ülkelerine
pazarlayan FG Teks- türlü destek sözü verdüer. Ams- Î5I® A 'dünya denim pazarında Türkiye'nin tü'in patronu Fuat Gozaçan, 6 ay terdam Denim City ile 
güçler bir- W* 9' Turk'ye y"da 1"6 m"yar"k demm IhraCa" yap IyV  önce İğdır'da açtığı fabrikanın ar- leştirilecek. Amsterdam'dan yak- dından hedef 
büyüterek Çin, Hin- laşık 1000 genç bu illerimizdeki III | 4 Vtrl İlli IIM I ti distan ve Afrika pazarlarına kurulacak tesislerde staj yapacak, açılacağını 
duyurmuştu. Buralardan dünya tasarımcıları Fuat Gözaçan geçtiğimiz gün- yetiştirilecek" GALATASARAY Kulübü ğımız günlerde gerçekleştirirde Serka 
Kalkınma Ajansı Ko- TAmmu Uilfinar tâmoeta Başkanı Ünal Aysal'm  da Iğ- diği İğdır ziyareti sırasında, ordinatörü Burak Aydoğdu ile ommy nlITiger 
lemasia dır'da bir fabrikası var. Cim- buradaki fabrikasına yeni birlikte bir grup gazeteciyle bir Teşviklerle birlikte iç ve dış des- bom'un Başkam Aysal'ın 
Iğ- yatırım yapacağını söyledi, araya gelerek, bölgeve dönük yeni tekleri de arkasına alan Serka pro- dır Tuzluca karayolu üzerin- Başkan bu yeni 
yatırım la projesini anlattı. Proje Ekonomi jesinin, önümüzdeki yıl mayıs de kurulu fabrikası Unit tekrar öne geçmiş olacak. Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı 
ayında Amsterdam'da dünya Bioteknoloji A.Ş adıyla faali- Aysal'm rakibi Fuat Gözaile Serhat Kalkınma Ajansı'nın devlerinin katılacağı uluslararası yet 
gösteriyor. FG Tekstil'in çan da GalatasaraylI. Göza(SERKA) önüne konulunca kabul fuarda da tanıtımı yapılacak. FG yaklaşık 6 ay önce açtığı fab- çan, bu 
tatlı rekabetin kendigömüş, hemen ardından bölgede Group Başkam Fuat Gözaçan, bu rika ise iğdi/m en büyük sini de mutlu ettiğim söylekurulan 7 
şirketli GÜÇDER (Gü- dört ilim izde kurulacak denim fabrikası oldu. Aysal, geçti- mekle yetindi, venilir Sürdürülebilir ve Çevreci üretim merkezine şimdiden 
global Üretim Demeği) ile anlaşma sağ- 4-5 büyük firmadan destek mesajı ¡11.J. • T llp,|,Alfr lanmış. Kamu desteği Vakıfbank aldıklarım belirtiyor. Fuat 
Göza- IfldUC I I II  Urltcy Ulal HdSIİld picSIIJ ve Halkbank'tan alnan kredi fi- çan, denim, kadm, erkek ve çocuk DEVLET ve özel sektör işbirliğiyle hayata 
ge- nansman sözüyle güçlendirilmiş, gıynnde dünyanın en uriu marka- çirilecekTekstilde insana ve çevreye duyarlı 4 vilavette kurulacak armdan Tommy 
Hılfiger'm soz 1- ' urStim sahası" projesi sektörde en geniş çaplı y konusu proje ile yalandan ilgilen- sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri ol- 
Gözaçan, üzerinde uzun süre- diğinı ve sürekli temas halinde ol- ması bekleniyor. FG Group Başkanı Fuat Göza- dir çalışılan ancak yem olgunlaştı- 
duklannı söyledi. Gözaçan, böl- % çan, Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı ğı anlaşılan proje ile İğdır, Kars, 'geyle ilgilenen diğer firmaların • üretim 
konusunda dünyaya örnek bir üretim Ardahan ve Ağn'yı kapsayan böl- adım vermekten kaçındı, üssü olmasının hedeflendiği projeyle,'Made in geyi, 
dünyanın önde gelen denim SERKA Koordinatörü Aydoğ- Turkey'nin global çapta prestijine de katkı sağ- (kot giyim) üretim merkezi haline du da 
"Projeyle, Amsterdam üze- lanacak. Bu proje ile'lnsan ve çevre "faktörü nü getirmeyi amaçlıyor. Proje için en rinden dünyada milyarca euroluk çok 
önemseyen dünyanın en prestijli markala- önemli desteklerden biri de yurt- alım potansiyelinin 4 ilimize ulaş- rım' *DÖ'9emizde üretim yapmaları ve ürün 
satın dışından sağlanmış. Amsterdam tınlması amaçlanıyor. Ayrıca üç almaları için teşvik edeceğiz" dedi. 28ülkeye Belediyesi, bu proje için tam des- yıl 
içinde bölgede 4 bin 500 kişiye ihracat yapan FG Group 2013 yılını 150 milyon tek sözü vermiş. Gozaçan. bu des- is imkanı saklanabilecek " dedi. Tl ciro 
İle tamamlamayı hedefliyor.

Amsterdam destek verecek 
Doğu'ya 'ilk robot' gidecek
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[ Başa Dön ]

SEBO BO STA N C IY I Ş A R K ILA R IY LA  IS IT T I
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Star 09.12.2013 145591 Ulusal Gazeteler 7 92

Serhat illerine insana saygılı Oretim üssü Serhat illeri olarak bilinen Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı 
bölgesi insana ve çevreye saygılı üretim sahası olacak. Projenin 4 bin 500 kişiye is imkanı sağlaması 
bekleniyor. > HAZIR giyimde dünyanın ilk yeşil üretim sahası Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'yı kapsayan 
ve 'Serhat illeri' olarak bilinen bölgede kurulacak. Kümelenme modelinin önemli bir örneğini teşkil 
edecek olan üretim sahasının 4 bin 500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Devlet-özel sektör 
işbirliğiyle gerçekleştirilecek projeye, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kalkınma 
Ajansı'nm (SERKA) yanı sıra 4 ilin valiliği TİM, İşkur, KOSCEB, Halkbank ve Vakıfbank da destek 
veriyor. Projenin özel sektör ayağını ise denim üreticisi FG Croup'un önderliğinde bölgedeki 7 
tekstilcinin kurduğu Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) yürütüyor. Denim 
üssü olarak bilinen Amsterdam'm da belediye olarak destek verdiği 'İnsana ve Çevreye duyarlı Üretim 
Sahası İstanbul Projesi'nin toplam 1.5 m ilyar dolarlık biryatm m a ulaşması bekleniyor. Projenin 
kurumlar arası ilk protokolü ise 18 Aralık'ta düzenlenecek törenle imzalanacak. Proje hakkında SERKA 
İğdır Yatınm Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu ile birlikte düzenlediği toplantıda bilgi veren 
CÜÇDER Başkanı ve FG Grup Yönetim Kurulu Başkan Fuat Gözaçan "İğdır'daki ilkyatmmıFC Group 
olarak biz hayata geçirdik. Şimdi de diğer yatmmcılan bekliyoruz. Uzakdoğu yerine neden Doğu üretim 
üssü olmasın" dedi. CAmaçlarmmbu 4 ildeki tekstil yatmmcılannı aynı çatı altında toplayarak, bu 
bölgede çevreye duyarlı, insan sağlığına uygun, çocuk işçi çalıştırılmayan, güvenli bir üretim sahası 
yaratmak olduğunu söyleyen Gözaçan , proj enin 18 Aralık'ta resmiyet kazanacağını söyledi. FUAT 
Gozacan İğdır'a yaptıkları yatırım la 220 kişiye is verdiklerini belirterek "İğdır'daki çalışanlarımız yüzde 
581 kadın. Yüzde 90'ı ilk defa çalışma hayatına atılmış. Fabrikayı kurduktan sonra yüzde 7'lık geri goc 
başladı" dedi. Bölge insanını tanımaya başladıklarını belirten Gozacan tatil günlerini pazar ve pazartesi 
yaptıklarını söyledi. Fuat Gozacan "Çünkü pazartesi çarşıda pazar kuruluyor Pazara gitmek istiyorlardı. 
Ayrıca hastane islerim de aynı gün halletmek istiyorlardı" diye konuştu. Fuat Gözaçan (küçük resim- 
solda) ve Burak Aydogdu projenin detaylarını paylaştı. > HAZIR giyimde dünyanın İstanbul Projesi'nin 
toplam 1.5 m ilyar ilk yeşil üretim sahası 0P\ I dolarlık bir yatmma ulaşması | \  Kars, Ardahan, İğdır ve 
fZ bekleniyor. Projenin kurumlar Ağrı'yı kapsayan ve'Ser- \ arası ilk protokolü ise 18 Ara- hat 
illeri'olarak bilinen bölgede m " m lık'ta düzenlenecek törenle kurulacak. Kümelenme mode- Kıaîtag 

imzalanacak. Proje hakkında linin önemli bir örneğini teşkil SERKA İğdır Yatınm Destek edecek olan üretim sahasının 4 bin Ofisi Koordinatörü Burak 
Aydoğdu PfCTIWWf|TrHHI 500 kişiye istihdam sağlaması bek- ile birlikte düzenlediği toplantıda UuZaAIIIA SIAZIIA miJ leniyor Devlet-özel sektör işbirliğiy- 
bilgi veren CÜÇDER Başkam ve FG FUAT Gozacan İğdır'a yapt.klar, le gerçekleştirilecek projeye, Ekono- Grup Yönetim Kurulu Başkan Fuat yatırımla 220 
kişiye is verdiklerini mi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gözaçan "İğdır'daki ilk yatmmıFC belirterek "İğdır'daki çalışanlarım ız Serhat Kalkınma Aiansı'nm 
("SER- Croun olarak biz havata eecirdik. vıi7rip rr'i karim Vii7Hp qm ilk Fuat Gözaçan (küçük reslm-solda) ve Burak Aydogdu projenin detaylarını paylaştı.
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DOĞU, T Ü R K İY E ' N İN  Y E N İ TEKST İL  ÜSSÜ O LACAK
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AÇILIM SÜRECİ VE TEŞVİKLER, MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI Doğu, Türkiye'nin yeni TEKSTİL 
ÜSSÜ olacak Devlet ve özel sektör el ele verdi, Doğu Anadolu'yu tekstil merkezi haline getirecek dev 
projede düğmeye basıldı ENES DEMIRAY İSTANBUL T eşvik atağı ve çözüm süreci bir araya gelince 
yıllardır çivi çakılamayan bereketli Doğu Anadolu, şimdi dünyanın tekstil merkezi olmaya 
hazırlanıyor. Devlet ve özel sektörün iş birliğiyle başlatılan dev projeyle; İğdır, Kars, Ağrı ve 
Ardahan'da kurulacak fabrikalarda ilk etapta 4 bin 500 kişi istihdam edilecek. Denim kumaşın 
başkenti olan Amsterdam'la gerçekleştirilecek iş birliğiyle de başta Avrupa olmak üzere ABD, Çin ve 
Afrika gibi pazarlara 'kaliteli Türk malları' ihraç edilecek. "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat Bölgesi: 
İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" ismi verilen proje, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma 
Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Demeği 
(GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek. Projenin ilk protokolü ise 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Türk ve HollandalI yaklaşık 200 iş adamının katılım ıyla 18 
Aralık'ta imzalanacak. Aynı zamanda tekstil alanında faaliyet gösteren FG Group Yönetim Kurulu 
Başkanı da olan GÜÇDER Başkanı Fuat Gözaçan, "Bu şehirlerde yatırım yapacakları desteklemek 
amacıyla, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması ve yüzde 40 yatırıma 
katkı yapılması planlanıyor. Bu kapsamda FG Group olarak ilk yatırımı İğdır'da hayata geçirdik" dedi. 
Eski bir bisküvi fabrikasının satın alınarak konfeksiyon tesisleri haline getirildiği merkez, şu an bin 
kişiye iş imkânı sağlarken, buradan çıkan ürünler Çin dahil Avrupa, Afrika ve diğer ülkelere ihraç 
ediliyor. Türkiye'nin, devlet ve özel sektör iş birliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı 
sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri olarak öne çıkan projenin ihracat gelirinin 2017 yılında 
100 milyon euroya ulaşması hedefleniyor. ' 5 şehirde başlattıkları projenin ter- yali kurmaktan 
vazgeçtiğini söyleyen iş düzeni kurduklarını da dile getiren sine göçü de başlatacağına dikkat çe- 
Gözaçan, "Sabit gelire kavuşan erkek- Gözaçan, "İzin günleri cumartesi-pa- kenFG Group Yönetim 
Kurulu Başkanı lerde evlilik yaşı bile 30'dan aşağı zarken, devamsızlık çok oluyordu. Fuat Gözaçan, 
bunun ilk örneklerini düştü. Kendi evlerini alanlar, anne- Araştırdık; çalışanlann pazartesi günü 
İğdır'da açtıkları fabrika sayesinde babasının yanında küçük evlerde ya- pazar ve hastaneye 
gittiklerini tespit gördüklerini söyledi. Hayat standartlan şamaktan kurtuldu" diye konuştu, ettik. İzin 

günlerini pazar-pazartesi yükselen çalışanların büyük şehir ha- Bölge insanının alışkanlıklarına göre yapınca devamsızlık da bitti" dedi, kâzanmca 
erkenden evlendiler FG GROUP'UN İĞDIR'DA KURDUĞU FABRİKA, BÖLGEDEKİ HAYAT STANDARTLARINI YÜKSELTİRKEN ÇALIŞANLAR KENDİ EVLERİNİ 
ALDI 5 şehirde başlattıkları projenin tersine göçü de başlatacağına dikkat çeken FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, bunun ilk örneklerini 
İğdır'da açtıkları fabrika sayesinde gördüklerini söyledi. Hayat standartlan yükselen çalışanların büyük şehir hayali kurmaktan vazgeçtiğini söyleyen 
Gözaçan, "Sabit gelire kavuşan erkeklerde evlilik yaşı bile 30'dan aşağı düştü. Kendi evlerini alanlar, annebabasınm yanında küçük evlerde yaşamaktan 
kurtuldu" diye konuştu. Bölge insanının alışkanlıklarına göre iş düzeni kurduklarını da dile getiren Gözaçan, "İzin günleri cumartesi-pazarken, devamsızlık 
çok oluyordu. Araştırdık; çalışanlann pazartesi günü pazar ve hastaneye gittiklerini tespit ettik. İzin günlerini pazar-pazartesi yapınca devamsızlık da bitti" 
dedi.
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Vatan 09.12.2013 127030 Ulusal Gazeteler 11 94

Denim üssü 'Serhat' illeri Serhat illeri olarak bilinen Ağrı, İğdır, Kars ve Ardahan'da yeni bir proje başladı. Amaç bu illeri 'insana ve çevreye 
saygılı' üretim üssü haline getirmek. Yıllardır yazılıp çiziliyor. Kümeleme çalışmalarıylasektörlerin seçilm iş bölgelere odaklanması ve kalkınma 
hamlelerinin gerçekleşmesi şart. Serhat illerinde de Ekonomi Bakanlığı, Serhat KalkınmaAjansı (SERKA), Güvenilir ve Sürdürülebilir ve 
Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesinin işbirliğiyle 'Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye 
Duyarlı Üretim Sahası' projesi başlatıldı. Her şey yolunda giderse ileride bu projeyi daha çok duyacağız. Geçtiğimiz haftanın son günü Serhat 
KalkınmaAjansı Başkanı (SERKA) BurakAydoğdu ve GÜÇDER'in Başkanı aynı zamanda İğdır'da yatırım yapan FG Grubu'nun sahibi Fuat 
Gözaçan İstanbul'daydı. Bir grup gazeteci arkadaşımlabirliktebu projeyi dinledik. Malu m bölge yıllardır yoğun göç veriyor. İstihdam 
olanaklarının artırılması çok önemli. 18 Aralılc'ta İstanbul'da denim üreticileri, markalar ve proj enin yöneticileri, bakanlar bir araya gelerek 
yatırımcıları Serhat illerine davet edecek. İzmir'den İğdır'a yatırım Proj e kapsamında ilk adım denim üreticisi FG Grubu'ndaıı geldi. İzmirli bir 
girişimci olan Fuat Gözaçan'ın şirketi FG Grup bölgede ilk yatırım ı yaptı. 6. Bölge'de yer alan İğdır'da 2 milyon euroluk konfeksiyon fabrikası 
kurdu. Ve bu fabrikadan 2013 yılında Çin'e ihracat gerçekleştirildi. Gözaçan 2013 sonuna kadar Çin'e 680 bin euroluk ihracat yapmış 
olacaklarını söylüyor. İzmir'den İğdır'a yatırım... İlginç değil mi? Daha doğrusu yıllard ır Batılı iş adamlarının adım atmadığı bölgeler. 
Teşviklerde olsa asla cazip bulunmayan yerlerden bahsediyoruz. FG Grup dünyanın önde gelen jean markalarının üreticisi. Ayrıca Fugave 
Tigerhill adlı iki markası var. Şirketin 2014 yılı hedefi Çin'e 1.5 milyon euroluk ihracat yapmak. 2016 yılında da Hindistan ve Kuzey Afrika'ya 
ihracatı planlıyorlar. Projenin hedeflerine gelince; Kurulacak eğitim üslerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Her şehir farklı bir üretim 
kolunda faaliyet gösterecek. Bu proje kapsamında 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, yüzde 40 da yatırıma 
katkı yapılması planlanıyor. Kadınlar ilk kez çalıştı Gözaçan İğdır'daki fabrikalarında yüzde 58 oranında kadın istihdam edildiğini, bu 
kadınların da büyük çoğunluğunun hayatında ilk kez çalıştığını anlatıyor. Talep üzerine izin günleri ise değiştirilm iş. İğdır'daki fabrikada 
çalışanlar Pazar ve pazartesi izin yapıyorlar. Gerekçesini merak ettik. Kadınların çoğunlukta olduğu iş yerinde İğdır pazarı Pazar günleri 
kurulduğu için ve çoğunluğun sağlık sorunları nedeniyle hafta içi bir gün hastaneye gitmeyi tercih ettikleri için izin günleri değiştirilmiş. Bir 
y ıld ır yüzde 7 oranında geriye göç almış İğdır. Gözaçan hedefin yüzde 20 olduğunu anlatıyor. 100 milyon euroluk ihracat SERKA 
Koordinatörü Burak Aydoğu, "Bölgemiz sanayi olarak kirlenmemiş bir bölge. Lojistik konumu da avantajlı. Üç ülkeye sınırım ız var. 2017 
yılında bu sektördeki denim markalarının üretim üssü olmayı amaçlıyoruz. Bu illerden 100 milyon euroluk ihracat rakamına ulaşılacağını 
öngörüyoruz" diyor. eRFA Ergu a Denim üssü 'Serhat' illeri Serhat illeri olarak bilinen Ağrı, İğdır, Kars ve Ardahan'da yeni bir proje başladı. 
Amaç bu illeri 'insana ve çevreye saygılı' üretim üssü haline getirmek. Yıllardır yazılıp çiziliyor. Kümeleme çalışmalarıylasektörlerin seçilmiş 
bölgelere odaklanması ve kalkınma hamlelerinin gerçekleşmesi şart. Serhat illerinde de Ekonomi Bakanlığı, Serhat KalkınmaAjansı (SERKA), 
Güvenilir ve Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesinin işbirliğiyle 'Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat 

bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası' projesi başlatıldı. Her şey yolunda giderse ileride bu projeyi daha çok duyacağız. Geçtiğim iz haftanın 
son günü Serhat KalkınmaAjansı Başkanı (SERKA) BurakAydoğdu ve GÜÇDER'in Başkanı aynı zamanda İğdır'da yatırım yapan FG Grubu'nun sahibi Fuat 
Gözaçan İstanbul'daydı. Bir grup gazeteci arkadaşımlabirliktebu projeyi dinledik. Malu m bölge yıllard ır yoğun göç veriyor. İstihdam olanaklarının 
artırılması çok önemli. 18 Aralılc'ta İstanbul'da denim üreticileri, markalar ve proj enin yöneticileri, bakanlar bir araya gelerek yatırımcıları Serhat illerine 
davet edecek. İzmir'den İğdır'a yatırım Proj e kapsamında ilk adım denim üreticisi FG Grubu'ndaıı geldi. İzmirli bir girişimci olan Fuat Gözaçan'ın şirketi 
FG Grup bölgede ilk yatırım ı yaptı. 6. Bölge'de yer alan İğdır'da 2 milyon euroluk konfeksiyon fabrikası kurdu. Ve bu fabrikadan 2013 yılında Çin'e ihracat 
gerçekleştirildi. Gözaçan 2013 sonuna kadar Çin'e 680 bin euroluk ihracat yapmış olacaklarını söylüyor. İzmir'den İğdır'a yatırım... İlginç değil mi? Daha 
doğrusu yıllardır Batılı iş adamlarının adım atmadığı bölgeler. Teşviklerde olsa asla cazip bulunmayan yerlerden bahsediyoruz. FG Grup dünyanın önde 
gelen jean markalarının üreticisi. Ayrıca Fugave Tigerhill adlı iki markası var. Şirketin 2014 yılı hedefi Çin'e 1.5 milyon euroluk ihracat yapmak. 2016 
yılında da Hindistan ve Kuzey Afrika'ya ihracatı planlıyorlar. Projenin hedeflerine gelince; Kurulacak eğitim üslerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. 
Her şehir farklı bir üretim kolunda faaliyet gösterecek. Bu proje kapsamında 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, yüzde 
40 da yatırıma katkı yapılması planlanıyor. Kadınlar ilk kez çalıştı Gözaçan İğdır'daki fabrikalarında yüzde 58 oranında kadın istihdam edildiğini, bu 
kadınların da büyük çoğunluğunun hayatında ilk kez çalıştığını anlatıyor. Talep üzerine izin günleri ise değiştirilm iş. İğdır'daki fabrikada çalışanlar Pazar ve 
pazartesi izin yapıyorlar. Gerekçesini merak ettik. Kadınların çoğunlukta olduğu iş yerinde İğdır pazarı Pazar günleri kurulduğu için ve çoğunluğun sağlık 
sorunları nedeniyle hafta içi bir gün hastaneye gitmeyi tercih ettikleri için izin günleri değiştirilmiş. Bir yıld ır yüzde 7 oranında geriye göç almış İğdır. 
Gözaçan hedefin yüzde 20 olduğunu anlatıyor. 100 milyon euroluk ihracat SERKA Koordinatörü Burak Aydoğu, "Bölgemiz sanayi olarak kirlenmemiş bir 
bölge. Lojistik konumu da avantajlı. Üç ülkeye sınırım ız var. 2017 yılında bu sektördeki denim markalarının üretim üssü olmayı amaçlıyoruz. Bu illerden 
100 milyon euroluk ihracat rakamına ulaşılacağını öngörüyoruz" diyor.

[ Başa Dön ]
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Ağrı Güncel 06.12.2013 600 Yerel Yayınlar 1 36

SERKA, Ağrı'da organik tarım ve hayvancılık çalıştayı düzenledi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından Ağrı'da düzenlenen Organik Tarım ve Hayvancılık Çalıştayında, organik tarımın 
yaygınlaştırılması için meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
işbirliği yapması kararı alındı.5'te SERKA, Ağrı'da organik tarım ve hayvancılık çalıştayı düzenledi 
Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi tarafından gerçekleştirilen Ağrı'da Organik Tarım 
ve Hayvancılık Çalıştayına Ağrı Vali Yardımcısı Taner Tengir, SERKA Kalkınma Kurulu Başkanı Tutak 
Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat 
Demirkıran, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile kurum amirleri, meslek örgütleri ile 
sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı'da 
düzenlenen Organik Tarım ve Hayvancılık Çalıştayında, organik tarım ın yaygınlaştırılması için 
meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği yapması kararı 
alındı. Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi tarafından gerçekleştirilen Ağrı'da Organik 

Tarım ve Hayvancılık Çalıştayına Ağrı Vali Yardımcısı Taner Tengir, SERKA Kalkınma Kurulu Başkanı Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Demirkıran, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile kurum amirleri, meslek örgütleri ile sivil toplum 
örgütü temsilcileri katıldı. 80 kişinin katıldığı çalıştayın ilk oturumunda; Organik Tarım ve Hayvancılıkta Devlet Destekleri, Ağrı'da Tarım ve Hayvancılığının 
Genel Durumu, Sözleşmeli Organik Bitkisel ve Hayvansal Üretim Modeli-Karşılaşılan Sorunlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Organik Hayvancılıkta Fırsatlar, 
Organik Tarım Alanlarının Korunması, Organik Hayvansal Üretimin Önemi, Organik Tarım ve Hayvancılıkta Sertifikasyon Süreçleri, Organik Ürünlerde 
Pazarlama, Ağrı İli Organik Tarım ve Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Analizi konuları ele alındı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise, organik tarım ve 
hayvancılık sektörüne ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile tehdit ve fırsatların analizi yapıldı. Çalıştayın sonunda Ağrı'da, organik tarım ve hayvancılık 
konusundaki çalışmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, SERKA, üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle devam 
ettirilmesini kararlaştırıldı. Ardından SERKA Kalkınma Kurulu Başkanı Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu ile SERKA Genel Sekreter 
Vekili Özdoğan tarafından katılımcılara sertifikaları verildi. ııuy vuııvııın yunA ıu A Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı 1 * Organik Tarım ve Hayvancılı I A JLb% i 
|| | m \ \  i J t  Kalkınma Kurulu Başkanı Tu I üun ILI *D L Tarım ve Hayvancılık İl Müd! \ B' . liU özdoğan ile kurum amirleri, İA 1 \ II İ$Lt erhat Kalkınma 
Ajansı \ | (SERKA) tarafından Ağrı'da H A 1 w - düzenlenen Organik Tarım ve | A ™ Hayvancılık Çalıştayında, organik I rnS tarım ın yaygınlaştırılması için j 
tf jUİUv İtirn meslek örgütleri, sivil toplum kuru- | luşları ile kamu kurum ve kuru- | A luşlarının işbirliği yapması kararı Kalkınma IİHI Yatırım tarafından
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Ağrı Memleket 05.12.2013 500 Yerel Yayınlar 1 14

I- - Her yıl geleneksel olarak kutlanan Avrupa KOBİ Haftası, bu yıl 25-30 Kasım tarihlerinde tüm 
Avrupa çapında ve Türkiye'de düzenlen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Ülkemizde kamu kurumlan 
koordinatörü görevini üstlenen KOSGEB, Başkanlık birimleri ve Ağrı'da yer alan KOSGEB Ağrı 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla 28 Kasım 2013 tarihinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 3'te 
Ağrı'da KOBİ Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı Ağrı'da KOB) Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı 
KOSGEB'in, 2013 yılı KOBİ Haftası içerisinde ön plana çıkardığı temalardan biri olan "Öğrenciler için 
Girişimcilik Günü", Avrupa Komisyonu tarafından da tavsiye edilen bir konu oldu. KOSGEB'in 
kurumsal kapasitesinin yüksekliği sayesinde son iki y ıld ır başarıyla yaygın bir şekilde düzenlediği, 
her eğitim seviyesinde öğrencilere yönelik faaliyetler, bu yıl da tüm Türkiye'de ve Ağrı'da 
gerçekleştirildi. Yardımcısı Ercan Ateş'i makamında ziyaret ederek Avrupa KOBİ Haftası ve Ağrı 
ilinde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Avrupa KOBİ Haftası kapsamında Ağrı Ticaret 
Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe ise meslek lisesi öğrencileri, SERKA Uzmanı Abdülkadir 
Borazan, Ağrı ilinde faaliyet gösteren başarılı iş adamları, esnaflarve KOSGEB yetkilileri katıldı. 
Etkinlikte öğrencilere başarı hikayelerini anlatan Ağrılı iş adamları ve esnaflar, gençlerin girişimciliği 
bir kariyer seçeneği olarak düşünmeleri gerektiğinin altını çizdiler. KOSGEB Başkanlık Müşaviri Hayri 
solmaz da öğrencilerin girişimcilik ve inovasyon kavramlarını sorgulamalarını ve ileride atılacakları iş 
hayatını şimdiden planlamaları gerektiğini söyledi. SERKA Uzmanı Abdülkadir Borazan ise Serhat 
Kalkınma Ajansı'nın destek mevzuatı ile ilgili kısa bir sunum yaptıktan sonraetkinlik, KOBİ Uzman 
Yardımcısı Kutay Şenel'in KOSGEB Yeni Girişimci Desteğini anlatmasıyla sona erdi. Her yıl 
geleneksel olarak kutlanan Avrupa KOBİ Haftası, bu yıl 25-30 Kasım tarihlerinde tüm Avrupa 
çapında ve Türkiye'de düzenlen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Ülkemizde kamu kurumlan 
koordinatörü görevini üstlenen KOSGEB, Başkanlık birimleri ve Ağrı'da yer alan KOSGEB Ağrı 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla 28 Kasım 2013 tarihinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 
KOSGEB'in, 2013 yılı KOBİ Haftası içerisinde ön plana çıkardığı temalardan biri olan "Öğrenciler için 
Girişimcilik Günü", Avrupa Komisyonu tarafından da tavsiye edilen bir konu oldu. KOSGEB'in 
kurumsal kapasitesinin yüksekliği sayesinde son iki y ıld ır başarıyla yaygın bir şekilde düzenlediği, 

her eğitim seviyesinde öğrencilere yönelik faaliyetler, bu yıl da tüm Türkiye'de ve Ağrı'da gerçekleştirildi. İlk olarak KOSGEB Başkanlık Müşaviri Hayri 
Solmaz, KOSGEB Ağrı Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan KOBİ Uzman Yardımcıları Melih Emre Küçükoğlu ve Kutay Şenel, Ağrı Vali
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Ağrı’da KOBİ Haftası çeşitli 
etkinliklerle kutlandı
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Her yıl geleneksel olarak kutlanan Avrupa 
KOBİ Haftası, bu yıl 25-30 Kastm tarih

lerinde tüm Avrupa çapında vo Türkiye'de 
düzenlen çeşitli etkinlikler Us kutlandı Ülkem
izde kamu kurumlan koordinatörü görevini 
üstlenen K O SG EB . Başkanlık birimleri ve 
Ağrı da yer alan K O S G E B  Ağrı Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü aracılığıyla 28 Kasım 2013 tarihinde 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi 3 'te

[ Başa Dön ]
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IM  M İ"M

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

Ağrı Memleket 05.12.2013 500 Yerel Yayınlar 1 208

SERKA, Ağrı'da Organik Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı düzenledi ıM Mİ" m » f (Çi M € 1 " lif* Serhat 
Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi tarafından gerçekleştirilen Ağrı'da Organik Tarım ve 
Hayvancılık Çalıştayına Ağrı Vali Yardımcısı Taner Tengir, SERKA Kalkınma Kurulu Başkanı Tutak 
Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat 
Demirkıran, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile kurum amirleri, meslek örgütleri ile 
sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı, t" — A "V ' 1 mt 1 Hı a w - jLIMBA A Biİ 1 jj Kk- ml_~ * VBBK 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı'da düzenlenen Organik Tarım ve Hayvancılık 
Çalıştayında, organik tarımın yaygınlaştırılması için meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği yapması kararı alındı. Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım 
Destek Ofisi tarafından gerçekleştirilen Ağrı'da Organik Tarım ve Hayvancılık Çalıştayına Ağrı Vali 
Yardımcısı Taner Tengir, SERKA Kalkınma Kurulu Başkanı Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman 
Osmanağaoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Demirkıran, SERKA Genel Sekreter 
Vekili Mehmet Özdoğan ile kurum amirleri, meslek örgütleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri 
katıldı. 80 kişinin katıldığı çalıştayın ilk oturumunda; Organik Tarım ve Hayvancılıkta Devlet 
Destekleri, Ağrı'da Tarım ve Hayvancılığının Genel Durumu, Sözleşmeli Organik Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim Modeli- Karşılaşılan Sorunlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Organik Hayvancılıkta 

Fırsatlar, Organik Tarım Alanlarının Korunması, Organik Hayvansal Üretimin Önemi, Organik Tarım ve Hayvancılıkta Sertifikasyon Süreçleri, Organik 
Ürünlerde Pazarlama, Ağrı İli Organik Tarım ve Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Analizi konuları ele alındı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise, organik 
tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile tehdit ve fırsatların analizi yapıldı. Çalıştayın sonunda Ağrı'da, organik tarım ve hayvancılık 
konusundaki çalışmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, SERKA, üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle devam 
ettirilmesini kararlaştırıldı. Ardından SERKA Kalkınma Kurulu Başkanı Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu ile SERKA Genel Sekreter 
Vekili Özdoğan tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

[ Başa Dön ]

SERKA , A Ğ R I ' DA  O R G A N İK  T A R IM I AN LATT I

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

Erzurum Pusula 05.12.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 25

SERKA, Ağrı'da organik tarımı anlattı \ Tacettİn DÜRMÜŞ / KARS Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı'da düzenlenen 
"Organik Tarım ve Hayvancılık Çahştayı"nda, organik tarım ın yaygınlaştırılması için meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği yapması kararı alındı. Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi tarafından 
gerçekleştirilen "Ağrı'da Organik Tarım ve Hayvancılık Çalıştayfna Ağrı Vali Yardımcısı Taner Tengir, SERKA Kalkınma Kurulu Başkanı 
Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Demirkıran, SERKA Genel 
Sekreter Vekili Mehmet özdoğan ile kurum amirleri, meslek örgütleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 80 kişinin katıldığı 
çalıştayın ilk oturumunda; Organik Tarım ve Hayvancılıkta Devlet Destekleri, Ağrı'da Tarım ve Hayvancılığının Genel Durumu, 
Sözleşmeli Organik Bitkisel ve Hayvansal Üretim Modeli-Karşılaşılan Sorunlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Organik Hayvancılıkta 
Fırsatlar, Organik Tarım Alanlarının Korunması, Organik Hayvansal Üretimin Önemi, Organik Tarım ve Hayvancılıkta Sertifikasyon 
Süreçleri, Organik Ürünlerde Pazarlama, Ağrı ili Organik Tarım ve Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Analizi konuları ele alındı. 
Çalıştayın ikinci oturumunda ise, organik tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile tehdit ve fırsatların analizi 
yapıldı. Çalıştayın sonunda Ağrı'da, organik tarım ve hayvancılık konusundaki çalışmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık tl Müdürlüğü, 
Ziraat Odası, SERKA, üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle devam ettirilmesini kararlaştırıldı. Ardından SERKA 
Kalkınma Kurulu Başkanı Tutak Belediye Başkanı Osmanağaoğlu ile SERKA Genel Sekreter Vekili Özdoğan tarafından katılımcılara 
sertifikaları verildi.

[ Başa Dön ]

KAR S  OSB

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

İNŞAAT YATIRIM 01.12.2013 9000 Dergiler 280 140

Kars OSB ikinci tevsi OSB ile 3 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor Haber: Bircsn GÜZEL 
fbtrcan.guzel@anba.com.tr Altyapı çalışmaları tamamlanan Kara OSB, 1976 yılında kuruldu. Bölge, 
yeni teşvik sisteminin en yoğun destele sağladığı ve sektör ayrımının olmadığı 6. bölgede yer alıyor, 
92 parsel üzerinde çalışmalarım sürdüren Kars OSB'nin doluluk oranı yüzde 77'ye ulaşmış 
bulunuyor. Bölge, 260 hektarlık alan üzerinde 2. tevsi OSB kurulması yönünde çalışmalarına hız 
kesmeden sürdürüyor. 500 bin metrekarelik alanda lojistik merkez kurmayı planlayan OSB, 3 bin 
kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Kars OSB hakkında bilgi alabilir miyiz? Filiz Çalış: Kars 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 1976 yılında Kars Valisi başkanlığında il özel İdaresi, Kars 
Belediyesi ve Ticaret Odası'nın iştirakiyle oluşturulan Müteşebbis Teşekkül Heyeti'nin

SERKA, Ağrı'da 
organik tenm ı anlattı

SERKA, Ağrı'da Organik Tarım ve 
Hayvancılık Çalıştayı düzenledi
m  «  " *  r
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sorumluluğunda kuruldu. Bölgemizin, 1998 - 2000 yıllarında altyapı çalışmaları tamamlandı. Kuruluşunda 69 parsel bulunan Kars OSB'de tevhit ve ifraz 
çalışmaları sonucunda parsel sayısı 92'ye çıktı. Bugüne kadar Bölge Müdürlüğümüze yatırım yapmak üzere 300'ün üzerinde başvuru yapılmış olup, 
projeleri uygun olan yatırımcılara arsa tahsisi yapıldı. Şu anda 85 parselin tahsisi yapılan bölgemizin doluluk oranı, yüzde 77'ye ulaştı. Kars OSB'de inşaatı 
devam eden ve proje aşamasında olan yatırımları öğrenebilir miyiz? Kars OSB'de inşaat halinde 21, proje safhasında 12 parsel bulunuyor. İnşaat 
safhasındaki yatırımların 4'ünü gıda sektörü, 6'sını inşaat sektörü, 3'ünü orman ürünleri ve 8'ini diğer sektörler (ambalaj sanayi, metal rekor üretimi, 
plastik boru, karo imalatı, zincir imalatı, küp şeker imalatı) oluşturuyor. Proje safhasındaki yatırım ların ise 5'i gıda, l ' i  inşaat, 2'si orman ürünleri, 4'ü 
diğer sektörlerden meydana geliyor. Şu an üretimde olan firma sayım ız ise 52'ye ulaştı. Bu firmaların 26'sı gıda sektörü, 13'ü inşaat sektörü, 5'i orman 
ürünleri ve 8'i diğer sektörler (tarım makineleri, tem izlik ürünleri, araç muayene istasyonu, karma yem, çevre koruma hizmetleri, kağıt havlu peçete) de 
faaliyet gösteriyor. Böylece yaklaşık 510 kişiye istihdam sağlamış oluyoruz. Kars OSB'nin yatırımcılara sunduğu avantajlar nelerdir? Kars, yeni teşvik 
sisteminin en yoğun destek sağladığı ve sektör ayrımının olmadığı 6. bölgede yer alıyor. Bölgemizde, KDV istisnası Gümrük Vergisi muafiyeti vergi indirimi 
(Türkiye'nin herhangi bir yerinde kayıtlı bir işletme Kars'a yapacağı yatırım için vergi indirimi desteğinden yararlanabilir) Sigorta Pirimi İşveren Payı ve 
Sigorta Pirimi İşçi Payı uygulanan teşvikler arasında yer alıyor. Aynı zamanda İşçi Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yatırım yeri tahsisi; 4562 Sayılı Kanun 
geçici 9. maddesi gereğince bölgemizde imalat sanayi konusunda yapılacak yatırım larda OSB'mizden tamamen bedelsiz parsel tahsisi yapılıyor. Kars 
OSB'ye yatırım yapan firmalar yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi altyapı yatırım larından faydalanıyor. Ayrıca bölgemizde, doğalgaz dağıtım projeleri 
hazırlanmış olup, doğalgaz dağıtım şebekesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kars OSB'ye arıtma tesisi kurulması için ön fizibilite raporunun 
hazırlanabilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Fitiz ÇALIŞ / Kars OSB Bölge Müdürü özellikle süt ve bala bağlı olarak 
imal edilen ürünler; kaşar peyniri, beyaz peynir, petek bal, süzme bal, tere yağı ve gravyer peynir ilimize katma değer kazandıran önemli ürün grubu 
içerisinde yer alıyor. Kars'ta var olan imalat sanayi tesislerin çoğunluğunu hayvansal ve tarımsal ürünlerin işlenmesine dayalı tesisler oluşturuyor. Kars 
OSB Kafkasya, İran ve Orta Asya pazarlarına yakın ulaşım yolları üzerinde yer alıyor. Uluslararası uçuşlara açık bir havaalanına sahip alan bölgede, Bakü - 
Tiflis- Kars Demir yolu için proje çalışmaları tamamlanmış bulunuyor. Kars OSB'nin hedeflediği istihdam nedir? Kars OSB'nin, yaklaşık 260 hektarlık bir 
alan üzerinde kurulması planlanan ikinci Tevsi OSB ile birlikte hedeflediği istihdam sayısı yaklaşık 3 bin kişidir. Aynı bölge üzerinde 2. tevsi OSB ve KSS 
arasında 500 bin metrekarelik alanda lojistik merkez kurmayı hedefliyoruz. 2. tevsi OSB'nin kurulmasıyla bölgede, 3 bin kişiye istihdam sağlamayı 
öngörüyoruz. Hedeflenen istihdamın sağlanması ile birlikte kadın istihdamının da yaratılacağı daha nitelikli, kendi teknolojisini üretebilen, katma değeri 
yüksek alanlarda çalıştırılabilir bir iş gücüne sahip olacağımız bir OSB planlıyoruz. Ağırlıklı olarak hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz? İlimizin 
ekonomisi tarımsal ve hayvansal kaynaklı üretime dayalı. İl tarımında önemli bir yer tutan arpa, buğday, çavdar, yulaf, şeker pancarı gibi ürünler ile aynı 
zamanda hayvansal mamuller, süt, et ve bal üretim tesislerinde girdi olarak kullanılmakta ve Kars OSB'nin bölgeye ekonomik ve sosyal katkıları ne 
yöndedir? OSB, şehrin planlı gelişmesine, tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesinde, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler 
kurulmasında, üretimin verimliliğinde ve kar artışının sağlanmasında büyük katkı sağladı diyebilirim. Ayrıca mahalle aralarında ve köylerde kurulan küçük 
ölçekli işletmeye sahip sanayicilerin, OSB'ye taşınmaları teşvik edilerek bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmaları sağlandı. Böylece çevre 
kirliliği önemli ölçüde engellenerek, OSB'ler ile sanayi disipline edildi. Kars OSB lokasyonuyla dikkat çekiyor Kars coğrafi konumu sebebiyle de güvenli bir 
yatırım merkezinde bulunuyor. Bölgemiz Kafkasya, İran ve Orta Asya pazarlarına yakın ulaşım yolları üzerinde yer alıyor. Bakü -Tiflis- Kars Demiryolu için 
proje çalışmaları tamamlandı. Kars, uluslararası uçuşlara açık bir havaalanına sahip olup aynı zamanda yatırımcılar SERKA, TKDK, AKAKP ve DAP gibi 
bölgesel destek sağlayan kurum ve projelerden yararlanma imkanına da sahip. Kalifiye eleman için yürüttüğünüz çalışmalar var mı? OSB'ler tarafından 
açılması planlanan mesleki eğitim okulunun fiziki mekan düzenlemelerine ilişkin imkanlar ölçüsünde sağlanabilecek arsa, inşaat, finansman vb. her türlü 
katkının sağlanması ve bu tür okulların kurulması yönünde gerekli desteği bölgece sağlıyoruz. Aynı zamanda bölgedeki istihdam ve kalifiye elemanı 
arttırmaya yönelik IŞKUR'la yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde OSB'lerin en temel sorunları sizce nelerdir? Bölgesel anlamda yaşadığınız 
zorluklar var mı? 'Kamusal Nitelik' tüm OSB'lerin olduğu gibi bölgemizin de başlıca sorunları arasında yer alıyor. Her türlü kamusal görev ve ağır 
sorumluluğa rağmen OSB'lerin kamusal niteliğe sahip olmaması, OSB'lerin hakkı olan statüyü istemelerinden ileri geliyor. Karşılaştığımız altyapı kaynaklı 
problemler, bizi en çok zorlayan sorunlar arasında yer a lıyor diyebilirim. ? Filiz Çalış:"Bölgemizde, KDV istisnası Oümrük Vergisi muafiyeti vergi indirimi, 
Sigorta Firimi İşveren Fayı, Sigorta Pirimi İşçi Fayı gibi teşvikler uygulanıyor. Aynı zamanda İşçi Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yatırım yeri tahsisi; 4562 
Saydı Kanun geçici 9. maddesi gereğince bölgemizde imalat sanayi konusunda yapılacak yatırımlarda OSB'mizden tamamen bedelsiz parsel tahsisi 
yapılıyor."

»  Devam  Sayfaları
Sayfa 281
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Sayfa 284

[ Başa Dön ]
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r a l l i  d e ğ i l  s u r u ş  k u r s u

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

Erzurum Pusula 30.11.2013 3000 Yerel Yayınlar 14 100

Ralli değil sürüş kursu - AJİTgjg AA  A A ?=j - rv-A " . 65 'j ¡ r :A rr İğdır Î1 Sağlık
Müdürlüğü tarafından ambulans sürücülerine yönelik başlatılan ambulanslarda ileri sürüş teknikleri 
eğitimi, ralli sürüşünü aratmadı. İğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından projelendirilip Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen ambulanslarda ileri sürüş teknikleri eğitim i, Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde ilk kez gerçekleştirildi. Eğitimde dubalar arasında manevra yapan ambulans sürücüleri 
rallicileri aratmadı. Kursta kadın sürücünün yaptığı profesyonel manevralar ise mesai arkadaşlarım 
heyecanlandırdı. Açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, amaçlarının 
vatandaşlara daha iyi ve güvenli hizmet verebilmek olduğunu belirterek, "Acil sağlık hizmetlerinde 
görevli personeller için ileri sürüş teknikleri eğitimi adı altında yapmış olduğumuz teknik destek 
talebi, SERKA tarafından kabul edilmiştir. Bu teknik destek kapsamında ilim iz Ambulans ve Komuta 
Kontrol Merkezi Başhekimliğinde görevli acil üp teknisyenleri, acil tıp teknikerleri ve ambulans 
şoförlerinden oluşan 80 personele, teorik ve uygulamalı ambulans sürüş teknik eğitimleri verilm iştir" 
ifadelerini kullandı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Taner Başaran ise, bölgenin koşullan ve 
bu eğitimin hiç verilmediği düşünüldüğünde proje sayesinde personelin görevinde uzmanlaşacağını 
söyledi. Acil tıp teknikeri olan sürücü Sevinç Tazegüney de bu eğitim sayesinde ambulansı daha 
sağlıklı ve güvenli kullanmayı öğrendiklerini belirtti. Eğitimin bayağı faydalı olduğunu anlatan 
Tazegüney, "Bu sayede güvenli gitmeyi öğrendik, arkada hasta varken nasıl gidileceğini öğrendik, 
emniyet kemerini takmanın nasıl önemli olduğunu öğrendik. Halkımız bizden sürekli hızlı gitmemizi 
istiyor. Bunu istememelerini rica ediyoruz. Burada hızlı giderken hangi tehlikelerle 
karşılaşabileceğimizi bir kez daha gördük" diye konuştu. Acil tıp teknikeri Ozan Çmkılıç da aldıkları 
ileri sürüş eğitimiyle neler yapabileceklerini öğrendiğini belirterek, "Yani oluşabilecek acil 
durumlarda ııe yapabileceğimizi, ne tür tehlikelerle karşılaşacağımızı gördük, önemli olan hızlı 
gitmek değil, güvenli gitmektir. Bunu öğrendik" dedi. \ İHA

[ Başa Dön ]

İĞ D IR ' DA D IŞ  T İCAR ET  B İLG İLEN D İR M E  S E M İN E R İ" G ER Ç E KLE ŞT İR İLD İ

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

T l M REPORT 15.11.2013 15000 Dergiler 99 44

Koordinatörü, Yerel Basın ve ihracatçı firma temsilcileri ve çalışanlarından oluşan 177 kişi katıldı.

İğdır'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi Doğu Anadolu Bölgesi'niıı ihracat 
seviyesinin yükselmesi ile bölge filkelerl o yapıları ticaretin ve ihracatın artırılmasına yönelik 
çalışmalar devanı ediyor. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü ve Doğu Anadolu ihracatçılar Birliği 
(DAİB) organizasyonuyla firma çalışanlarının dış ticaret ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek ve 
nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 31 Ekim 2013 tarihinde İğdır'da "Dış 
Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi. İğdır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda 
gerçekleşen seminerde; yuıt dışında gerçekleştirilen fuar katilim i an nm desteklenmesi, uluslararası 
rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, çevre 
maliyetlerinin desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Tül'k malı imajının 
yerleştirilmesi ve Turquality'nin desteklenmesi ile yuıt dışı birim, marka ve tanıtım, Ar-Ge ve tasanm 
destekleri, ülke masaları, pazar araştırması, Azerbaycan pazarına ihraç imkânları konuları uzaman 
eğitmenler tarafından işlendi. Seminere, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, İğdır 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Borsa Başkanı, DTS Grup Başkanı, İğdır Meslek Yüksek Okul 
Müdürü ve öğrencileri, OSB Müdiirii, Vafıkbank Şube Müdürü, TSE İl Temsilcisi, SERKA II

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.

Ralli değil sürüş kursu
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