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Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programı’nın genel 
amacı; TRA2 Bölgesi’nde yaşam memnuniyet 
düzeyinin yükseltilerek bölge dışına göçün 
engellenmesine katkı sağlamaktır. Mahalli 
İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köyler), 
5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare 
birlikleri, Kamu kurum ve kuruluşlarına 
yönelik program kapsamında 
desteklenecek projeler için tahsis 
edilen toplam kaynak tutarı 
4.800.000 TL’dir.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın genel 
amacı; TRA2 Bölgesi’nin yaşanabilirlik düzeyinin 
kamu kurumları ve sivil toplum önderliğinde  sosyal 
kalkınma çalışmaları ile yükseltilmesidir. Kamu Kurum 
ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları (Odalar, borsalar), Sivil Toplum Kuruluşları 
(Dernekler, vakıflar), 5200 Sayılı Kanun Kapsamında 
Kurulan Birlikler, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatiflere 
yönelik program kapsamında teklif edilecek projeler 
için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir.
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Serhat Kalkınma Ajansı
Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi
Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 Merkez/Kars
E-posta adresi: programyonetimi@serka.gov.tr
Tel : 0474 212 52 00 
Faks : 0474 212 52 04
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Ağrı Yatırım Destek Ofisi
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası 
Kat:3 Merkez/Ağrı
Tel : 0472 215 04 24 
Faks : 0472 215 04 94

Ardahan Yatırım Destek Ofisi
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası  
Binası Kat:2 Merkez/Ardahan  
Tel : 0478 211 38 33 
Faks : 0478 211 38 34

Iğdır Yatırım Destek Ofisi
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Binası 
Kat:3 Merkez/Iğdır
Tel : 0476 227 70 10 
Faks : 0476 227 70 11
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TRA2 BÖLGESİ

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI
SEKTÖR RAPORU

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; DAP Ey-
lem Planı sonunda DAP Bölgesinde yer alan 
illerin yaşam standardını ülke ortalamasına 
yakınlaştıracaklarını belirterek “Bugün, yeni 
bölgesel kalkınma politikamızın uygulama 
araçlarından birisini daha kamuoyuyla pay-
laşarak uygulamaya koyuyoruz. Bölgesel 
gelişmeye dair ulusal vizyonumuz sosyo-e-
konomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, 
rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölge-
leriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış 
bir Türkiye’dir” dedi. sayfa 5

Kalkınma Bakanı Yılmaz, 
DAP Eylem Planı’nı açıkladı 

Serhat Kalkınma Ajansı, 2015 yılında KOBİ’lere 5 milyon, 
sosyal kalkınmaya 8,8 milyon lira hibe desteği verecek 

için başvurular sona erdi. Ajansın, 
İktisadi Gelişme, Sosyal Kalkınma 
ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik Kü-
çük Ölçekli Altyapı Programları için 
vereceği 13,8 milyon liralık hibe des-
teği için dört ilden toplam 219 proje 
başvurusu yapıldı. En çok başvuru 
83 projeyle Sosyal Kalkınma Mali 
Destek Programı’na yapılırken, bu 
programı 73 projeyle İktisadi Geliş-
me ve 63 projeyle de Sosyal Kalkın-
maya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 
Programı izledi.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
(SERKA) bu yıl 13,8 milyon hibe 

desteği vereceği üç mali destek 
programı için Ağrı, Ardahan, Iğdır 
ve Kars illerinden toplam 219 proje 
başvurusu yapıldı. Projeler bağımsız 
değerlendiricilerin incelemelerinden  
sonra Yönetim Kurulu’nca onaylana-
rak kamuoyuna açıklanacak. 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta 
faaliyet gösteren SERKA’nın 31 
Aralık 2014 tarihinde kamuoyuna 
duyurduğu üç mali destek programı sayfa 3sayfa 12

Usta fotoğrafçılar, Serhat illerinde tarihin izini sürdü 

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SER-
KA) davetiyle ülkenin önde gelen 
fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri 
ve fotoğraf sanatçılarından oluşan 
11 kişilik fotoğrafçı grubu Ağrı, 

Ardahan, Iğdır ve Kars’ın tarihi ve 
turistik mekânları ile sosyal yaşa-
mını görüntüledi. Serhat Kalkınma 
Ajansı, usta fotoğrafçıları ikinci kez 
Serhat illerinde buluşturdu. Ocak 

ayında kış mevsimini görüntüleyen 
fotoğrafçılar, bu kez Serhat illerinin 
muhteşem doğası ve zengin tarihi 
mekanlarında adeta tarihin izin 
sürdü. sayfa 6
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Kars ve Ardahan’ın 
güneş enerjisi, İzmir 
ve İstanbul’unkinden 
daha fazla 

SERKA Genel 
Sekreterliği’ne 
Doç.Dr.Hüsnü Kapu 
atandı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA), 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ın güneş, 
rüzgar, jeotermal ve biokütle enerji 
alanlarında yaptığı araştırmada, Kars 
ve Ardahan’daki güneş enerjisi potansi-
yelinin İzmir ve İstanbul’unkinden daha 
fazla olduğu ortaya çıktı. 

Kalkınma 
Bakanlığı, 
Kafkas 
Üniversitesi 
İktisadi ve 
İdari Bilim-
ler Fakülte-
si  Öğretim 
Üyesi Doç.
Dr. Hüsnü 
Kapu’yu, 
merkezi 
Kars’ta 
bulunan 
Serhat Kalkınma Ajansı’na Genel 
Sekreter olarak atadı. sayfa 3

sayfa 7

Üç Cumhurbaşkanı 
TANAP’ın temelini attı 

Azeri gazını Türkiye üzerin-
den Avrupa’ya taşıyacak olan 
TANAP’ın temeli, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev ve 
Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Margvelaşvili’nin katılımıyla 
Kars’ta düzenlenen törenle 
atıldı. 2018 yılında ilk etabı 
tamamlanacak olan projenin, 
10 milyar dolara mal olması 
bekleniyor. 

SERKA’ya 219 proje 
başvurusu yapıldı

Doç. Dr. 
Hüsnü Kapu
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA), yerel kalkınma sürecinin hızlandırıl-
ması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin 
hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajansların-
dan biridir.

KURULUŞ

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

KURUMSAL YAPI

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

KALKINMA KURULU

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

YÖNETİM KURULU

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

GENEL SEKRETERLİK

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

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5137 metrelik yüksekliğiyle 
Ağrı Dağı. Kimilerine göre Kuh-i 
Nuh, Ararat, Eğri Dağ, Masis, ya 
da Cebel ül Haris. Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın en yüksek dağı. 
Kuzeyde Iğdır, güneyde ise 
Doğubayazıt ovalarının arasında 
kilometrelerce uzaklıktan görülür. 
Doğusunda 3896 metre yük-
sekliğindeki kardeşi Küçük Ağrı 

ile birlikte, Doğubayazıt’ın kar-
şısında heybetle yükselir. 2500 
metreye kadar ortak bir taban 
üzerinde yükselen bu iki koniyi, 
yaklaşık 14 kilometre uzunluğun-
daki Serdarbulak Geçidi (2687 
m.) birbirinden ayırır. Eski kervan 
yolu üzerindeki bu geçitte birçok 
yayla yer alır. Dağın doruğunda 
bir örtü buzulu vardır ve Tür-
kiye’nin en büyük buzuludur. 
Jeolojik konumu ve Büyük Tu-
fan’dan sonra Nuh’un Gemisi’ne 
ev sahipliği yapma efsanesinden 
dolayı önemli bir Dağdır. 
Marco Polo’nun “hiçbir zaman 
çıkılamayacak bir dağ” olarak 
bahsettiği Ağrı Dağı’na ilk tırma-
nış 1829 yılında gerçekleştirildi. 
Eston fizik profesörü Friedrich 
Wilhelm Parrot, 9 Ekim 1829 yı-
lında üç öğrencisi ve daha sonra 
ünlü bir şair olacak Khachatur 
Abovian’la ilk tırmanışı gerçek-
leştirdi. Bu ilk tırmanış Eston Al-

pin geleneğinin başlangıcı olarak 
hatırlanır. O zamanlarda Nuh’un 
Gemisi’nin kalıntılarının dağın 
zirvesinde olduğuna inanılırdı. 
Ağrı Dağı’nın keşfiyle ilgili kitabı 
Ağrı Dağı’na Yolculuk (Reise zum 
Ararat- Journey to Ararat) 1834’te 
basıldı. İlk kış tırmanışı ise 21 
Şubat 1970’te Dağcılık Fede-
rasyonu eski başkanlarından Dr. 

Bozkurt Ergör tarafından gerçek-
leştirildi. Yüksek irtifa dağcılığı ve 
akut dağ hastalığı üzerine ilk bi-
limsel tıbbi çalışmalar ise dağcılık 
federasyonu eski başkanı Prof. 
Dr. Abdülmecit Doğru ve Mu-
zaffer Erol Gez ile birlikte dağın 
zirvesinde 3 gün 3 gece kalarak 
gerçekleştirildi. Ağrı’ya tırmanış 
1990 yılında yasaklandı. 1998’de 
Dağcılık Federasyonunun bir 
grup dağcıya izin vermesiyle bu 
yasak kaldırıldı.
 
TIRMANIŞ İÇİN EN UYGUN 
ZAMAN: TEMMUZ, AĞUSTOS 
VE EYLÜL

Dağ 16,864 ft.lik boyutuyla 
yüksek irtifâ dağcılığı için vaz-
geçilmez bir tırmanışa sâhiptir. 
Ağrı Dağı 5137 metrelik zirve 
tırmanışı ile 5671 metrelik İran’da 
ki Demavent (Damavant) Dağı’n-
dan daha zordur. Tırmanış için en 

uygun zaman Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarıdır. Sönmüş bir ya-
nardağ olarak bilinmesine karşın 
Ağrı, uluslararası literatürde aktif 
yanardağ olarak geçmektedir. 
4000 metreye kadar bazalt, de-
vamındaki yüksekliklerde andezit 
lavlarından oluşan volkanik bir 
dağ özelliği gösterir. Ağrı Dağı 
ve civarı oldukça engebeli bir 
yapıya sahiptir. Bölgede Büyük 
Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı 
dışında onlarca irili ufaklı yükselti 
bulunmaktadır. Bunların büyük bir 
kısmı var olan volkanik sistemin 
parazit konileridir. Volkanik dağ 
sisteminden akan lavlar düzlük 
alanları tepelerle örtmüştür. Lav-
ların aktıkları ve zamanla yerleş-
tikleri alanlarda oluşan çökmeler-
le lav tünelleri meydana gelir. Lav 
tünellerinin bazıları oldukça ilginç 
buz mağarası oluşumlarına yol 
açarlar. Ağrı Dağı’nın her tarafın-
da irili ufaklı vadiler bulunmasına 
rağmen, bunların en karakteristik 
olanları güneyde ve kuzeydeki 
buzul vadileridir. Kuzeyde Iğdır 
il sınırında bulunan buzul vadisi 

Ahura Çukuru olarak da bilin-
mektedir. Güneydeki buzul vadisi 
ise Öküz Deresi adını alır. Her iki 
vadinin oluşumu volkanik aktivite-
lerle başlamış, buzul hareketleri 
ve bölgenin iklimine bağlı olarak 
gelişen fiziksel parçalanma sonu-
cunda da derinleşmiştir. Yaşanan 
jeomorfolojik süreç halen devam 
etmektedir. Özellikle yaz ayla-
rında büyük kaya düşmeleri ve 
küçük çaplı heyelanlar dağın ola-
ğan görüntüleri arasındadır. Ağrı 
Türkiye’nin en büyük buzuluna ev 
sahipliği yapmaktadır aynı za-
manda. Tepesindeki oluşum tipik 
bir takke buzuludur. Bazı yerlerde 
3500 metreye kadar inen buzul, 
4500 metreden sonra vadi buzu-
luna dönüşmektedir. Vadi içindeki 
buzul çatlakları yaz aylarında çok 
belirgin olarak gözlenmektedir. 
Ayrıca son 30 yılda buzul hac-
minde ciddi bir azalma olduğu da 
bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Dağcıların 186 yıllık zirvesi...  

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

Eston fizik profesörü Friedrich Wilhelm Parrot, Marco Polo’nun “Hiçbir zaman çıkılamaya-
cak bir dağ” dediği Ağrı Dağı’na ilk tırmanışı, 9 Ekim 1829 yılında üç öğrencisi ve Ermeni 
Şair Khachatur Abovian ile gerçekleştirdi.  
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Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
(SERKA) bu yıl 13,8 milyon hibe 
desteği vereceği üç mali destek 
programı için Ağrı, Ardahan, Iğ-
dır ve Kars illerinden toplam 219 
proje başvurusu yapıldı. Projeler 
bağımsız değerlendiricilerin de-
ğerlendirmesinden sonra Yönetim 
Kurulu’nca onaylanarak kamuoyu-
na açıklanacak. 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta 
faaliyet gösteren SERKA’nın 31 
Aralık 2014 tarihinde kamuoyuna 
duyurduğu üç mali destek programı 
için başvurular sona erdi. 
Ajansın, İktisadi Gelişme, Sosyal 
Kalkınma ve Sosyal Kalkınmaya 
Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Prog-
ramları için vereceği 13,8 milyon li-
ralık hibe desteği için dört ilden top-
lam 219 proje başvurusu yapıldı. 
En çok başvuru 83 projeyle Sosyal 
Kalkınma Mali Destek Programı’na 
yapılırken, bu programı 73 projeyle 

programı olan İktisadi Gelişme Mali 
Destek Programı-5 kapsamında 
faaliyet yürüttüğü illerdeki KOBİ’ler, 
kar amacı güden kooperatifler ile 
yeni yatırımcılara yönelik 5 milyon 
TL hibe desteğinde bulunacak. 
Dört ildeki imalat sanayi ve turizm 
alanında faaliyet gösteren işlet-
meler ile yeni yatırımların destek-
lenmesi amacıyla açılan program 
çerçevesinde proje bütçesinin 
yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde 
500.000 TL, gıda ve tekstil sektör-
lerinde yeni yatırımcılara proje ba-
şına azami 750.000 TL mali destek 
sağlanacak. 
Sosyal kalkınmaya ilk kez destek 
veren Ajans, iki sosyal kalkınma 
programı kapsamında 8,8 milyon 
TL destek verecek. Dört ildeki 
yaşanabilirlik düzeyini yükseltme-
yi amaçlayan 4 milyon TL bütçeli 
Sosyal Kalkınma Mali Destek Prog-
ramı’na kamu kurum ve kuruluşları, 

İktisadi Gelişme ve 63 projeyle de 
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük 
Ölçekli Altyapı Programı izledi. Mali 
destek programlarına iller bazın-
da en çok başvuru 85 projeyle 
Kars’tan yapıldı. Kars’ı 58 proje ile 
Ağrı, 45 proje ile Iğdır ve 31 proje 
ile Ardahan takip etti. 
Projelerin illere göre dağılımı şöyle 
gerçekleşti: İktisadi Gelişme Prog-
ramı için Kars’tan 29, Ağrı’dan 
15, Iğdır’dan 20 ve Ardahan’dan 
9 proje başvurusu yapıldı. Sosyal 
Kalkınma Programı için Kars’tan 
36, Ağrı’dan 27, Iğdır’dan 11 ve 
Ardahan’dan 9. Sosyal Kalkınmaya 
Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Prog-
ramı için de Kars’tan 20, Ağrı’dan 
16, Iğdır’dan 14 ve Ardahan’dan 13 
proje için başvuru yapıldı. 

14 MİLYON LİRALIK HİBE
2010 yılından itibaren bölge illerine 
mali destek veren SERKA, birinci 

kamu kurumu niteliğindeki meslek 
odaları ile dernekler ve vakıflar 
başvuruda bulunabilecek. Başarılı 
bulunan projelere bütçenin yüzde 
85’ini geçmeyecek şekilde azami 
350 bin TL destek sağlanacak. 
SERKA’nın son programı ise, 4,8 
milyon TL bütçeli Sosyal Kalkın-
maya Yönelik Küçük Ölçekli Altya-
pı Mali Destek Programı olacak. 
Ajansın faaliyet yürüttüğü illerdeki 
yaşam memnuniyet düzeyinin yük-
seltilmesi ve göçün engellenmesi 
amacıyla açılan programa Mahalli 
İdareler (Belediyeler, İl Özel İdare-
leri, Köy muhtarlıkları) ile mahalli 
idare birlikleri ve kamu kurum ve 
kuruluşları başvuruda bulunabile-
cek. 
Program kapsamında başarılı 
bulunan projelere, proje bütçesinin 
yüzde 75’ini geçmeyecek şekilde 
azami 750.000 TL mali destek 
sağlanacak. 

219 proje başvurusu yapıldı
SERKA, KOBİ’lere 5 milyon, sosyal kalkınmaya 8,8 milyon hibe desteği verecek 

SERKA Genel Sekreterliği’ne Doç. Dr. Hüsnü Kapu atandı 
Kalkınma Bakanlığı, Kafkas Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsnü Kapu’yu, 
merkezi Kars’ta bulunan Serhat Kalkın-
ma Ajansı’na (SERKA) Genel Sekreter 
olarak atadı.  Bakanlar Kurulu kararıyla 
2009 yılında kurulan ve Ağrı, Ardahan, 
Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten 
Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
terliği’ne Kafkas Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç.Dr.Hüsnü Kapu atandı. Kalkınma 
Bakanlığı’nca SERKA’ya Genel Sekre-
ter olarak atanan Kapu, 15 Aralık 2014 
tarihi itibariyle görevine başladı.  

DOÇ.DR.HÜSNÜ KAPU KİMDİR?

1971 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçe-
sine bağlı Karakurt Köyü’nde doğan 
Kapu, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölü-
mü’nden 1991 yılında mezun oldu. 
1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana-
bilim Dalında Yüksek Lisans, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Anabilim Dalı’nda Doktora 
yaptı. 2003-2012 yıllarında yardımcı 
doçent olarak Kafkas Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümünde Yönetim ve Organizasyon 
Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. 
2012-2013 yılında Florida State Uni-
versity’de misafir öğretim üyesi olarak 
bulundu. 24 Mayıs 2013 tarihinden 
itibaren doçent olan Kapu, Kafkas 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim 
ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda 
görevini sürdürürken Kalkınma Bakan-
lığı tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve 
Kars illerinde faaliyet yürüten Serhat 
Kalkınma Ajansı’na (SERKA) Genel 
Sekreter olarak atandı. İngilizce bilen 
Kapu, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Serhat Kalkınma Ajansı (SER-
KA) ve DAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’nın işbirli-
ğiyle 4 önemli projenin hayata 
geçirilmesi için görüşmelere 
başlandı. 

Serhat Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın işbirli-
ğiyle hayata geçirilecek 4 büyük proje 
için SERKA hizmet binasında yapılan 
toplantıya Kars Valisi Günay Özdemir, 
DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, 
SERKA Genel Sekreter Vekili Meh-

met Özdoğan ile projelerin paydaş-
ları katıldı. Toplantı öncesi açıklama 
yapan Kars Valisi Günay Özdemir, 
bu projelerin hayata geçirilmesi için 
çalışmalara başlandığını belirterek, 
“Bu projeler Fethiye Camisi’nin Aydın-
latılması ve Çevresinin Düzenlemesi 
Projesi, Ordu Caddesi’nde yöresel 
ürünlerin satışının yapılması için plan-
lanan Kars Bedesteni Projesi ile Kars 
Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 
bünyesinde faaliyet gösterecek olan 
Besi Çiftliği ve Kesimhane projeleridir” 
dedi. Toplantıda projelerin tasarımı ve 
finansmanı görüşülerek proje paydaş-
larıyla fikir alışverişinde bulunuldu.  

Dört önemli proje hayata geçiriliyor
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SERKA uzmanları, 2-4 Nisan gün-
leri arasında Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de düzenlenen 14’üncü Ulus-
lararası Turizm Fuarı’na katıldı. 17 
ülkeden turizm şirketleri ile seyahat 
acenteleri temsilcilerinin katıldığı 
fuarda stant açan SERKA uzmanla-
rı, ajansın faaliyet yürüttüğü dört ilin 
turizm potansiyeli hakkında ziyaretçi-
lere bilgi verdi. Fuarda bölge illeriyle 
ilgili kitap ve broşür dağıtılırken, fuara 
katılan Sarıkamış Turizm Derneği 
üyeleri de ziyaretçilerle görüşmeler 
gerçekleştirdi. SERKA uzmanları, 
fuarın ardından Türk Büyükelçiliği 
Ticaret ve Basın Müşavirlikleri,  Azer-
baycan-Türkiye İş Adamları Birliği 
ve Azerbaycan-Türkiye Sanayici İş 

Adamları Derneği Beynelhalk Ce-
miyeti temsilcileri ile görüştü. SER-
KA’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren 
uzmanlar, işadamlarına bölge illerinde 
yatırım yapmaları halinde devletin ve 
ajansın ne tür destek vereceklerini 
anlattı ve işadamlarını yatırım yapma-
ya davet etti. ‘Demir İpek Yolu’ olarak 
adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demir-
yolu Projesi, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı 
ile bu projeler kapsamında kurulacak 
olan Kars Lojistik Merkezi hakkında 
bilgi verildi. 
Bakü’den sonra Gürcistan’ın baş-
kenti Tiflis’e geçen SERKA uzman-
ları, burada Gürcü-Türk İşadamları 
Derneği’ni ziyaret ederek ajansın 
çalışmaları ve bölgedeki yatırım 

alanları hakkında bilgi verdi. Tiflis 
Ticaret Müşavirliğini de ziyaret eden 
uzmanlar, daha sonra Çıldır Aktaş 
Sınır Kapısı’nın Gürcistan güzergahı 
üzerindeki yolun mevcut durumunu 
yerinde inceledi.  
Öte yandan, Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’de düzenlenen 21.Uluslararası 
Seyahat Fuarı’na 20 ülkeden 100 
seyahat ve turizm acentesi katıldı. 10 
bin kişinin ziyaret ettiği fuarda Serhat 
Kalkınma Ajansı da Ağrı, Ardahan, Iğ-
dır ve Kars illerinin tanıtımı amacıyla 
stant açtı.  Fuarda ziyaretçilere, illerin 

tanıtımına yönelik olarak hazırlanan 
800 adet turizm ve keşif rehberleri ile 
yürüyüş rotaları kitapları, broşürler ve 
tanıtım ürünleri dağıtıldı. Ukraynalı 
ziyaretçiler, Sarıkamış Kayak Merke-
zi’ne büyük ilgi gösterirken, Ani Antik 
Kenti, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı 
hakkında da SERKA uzmanlarından 
bilgi aldı. Öte yandan fuara katılan 
SERKA uzmanları da, fuar boyunca 
THY temsilcileri, Turizm Ataşeliği tem-
silcileri ve tur operatörü temsilcileri ile 
görüştü ve bölgenin turizm ve seyahat 
potansiyeli hakkında bilgi verdi.  

SERKA, Bakü, Tiflis ve Kiev’de 
bölge illerini tanıttı 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) uzmanları, Bakü ve Tif-
lis’teki iş adamları dernekleriyle görüşerek, Azeri ve Gürcü 
işadamlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’a yatırım yapma-
ya davet etti. 

Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
davetlisi olarak Kars’a gelen Litvan-
ya Büyükelçisi Kudzmanas, toplan-
tının ardından SERKA’yı ziyaret etti. 
Genel Sekreter Kapu ile görüşen 
Kudzmanas, Türkiye’deki kalkınma 
ajanslarının yapısı, SERKA’nın 
çalışmaları, araştırma raporları, 
işbirliği faaliyetleri ile hayvancılık ve 
dış ticaret başta olmak üzere bölge 
için önem arz eden sektörler hak-
kında bilgi aldı. 
Kapu ayrıca, SERKA’nın bölge ille-
rine yönelik olarak yürüttüğü Avrupa 
Birliği projeleri ile güdümlü projeler 
hakkında Kudzmanas’a bilgi verdi. 
Büyükelçi Kudzmanas ise, Avru-
pa’nın en büyük hayvan yemi üreti-

cilerinden biri olan Litvanya’nın aynı 
zamanda orman ve orman ürünleri 
imalatı ile dış ticaret ve lojistik konu-
larında örnek teşkil edecek çalışma-
ları bulunduğunu söyledi. 
SERKA ile işbirliğine açık oldukla-
rını belirten Kudzmanas, “Önümüz-
deki dönemde hayata geçirilecek 
olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu pro-
jesi ile kurulacak lojistik merkezinin 
bölgenin önemini daha artıracağının 
farkındayız. 
Buna yönelik yatırım çalışmalarına 
başlamayı düşünüyoruz” dedi. Ka-
pu’nun, ziyaretinden dolayı teşek-
kür ettiği Kudzmanas, görüşmenin 
ardından kentten ayrıldı.  

Büyükelçi Kudzmanas’tan 
SERKA’ya ziyaret 

Litvanya Büyükelçisi Kestutis Kudzmanas, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından organize edilen bir program için 
geldiği Kars’ta, Serhat Kalkınma Ajansı’nı ziyaret ederek Ge-
nel Sekreter Hüsnü Kapu ile görüştü. 

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, Serhat Kalkınma Ajansı’nca 
finanse edilen ve Doğubayazıt 
Kaymakamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği tarafından yürü-
tülen Ahmed-i Hani Kent Müzesi 
ve Doğubayazıt Evi Projesi’nin 
temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada Ahmed-i Hani’nin 
Türkiye’deki kültürün köşe taşla-
rından biri olduğunu söyledi. 
Doğubayazıt Kaymakamlığı 
Köylere Hizmet Götürme Birliği 
tarafından yürütülen ve Serhat 
Kalkınma Ajansı tarafından fi-
nanse edilen Ahmed-i Hani Kent 
Müzesi ve Doğubayazıt Evi Pro-
jesi’nin temel atma törenine dö-
nemin İçişleri Bakanı Efkan Ala 
ile Ağrı Valisi Ağrı Valisi Mehmet 
Tekinarslan, Ağrı Milletvekili 
Fatma Salman, dönemin Serhat 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 
Vekili Mehmet Özdoğan ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilci-
leri ile akademisyenler katıldı. 
Törende konuşan Bakan Efkan 

Ala, Türkiye’nin çok önemli mesafe-
ler kat ettiğini belirterek, dünyadaki 
birçok medeniyete ciddi katkılarda 
bulunan Ahmed-i Hani Hazretle-
ri’nin Kültür Merkezi’ne bir nebze 
olsun katkıda bulunmak için kente 
geldiğini söyledi. 
Ala şöyle konuştu: “Çünkü Ahmed-i 
Hani, bizim kültürümüzde köşe 
taşlarından biridir. Bu da Türki-
ye’nin nereden nereye geldiğinin 
en önemli göstergelerindendir. Yani 
2000’li yılların başında, Ahmed-i 
Hani’nin isminin bir parka verilip 
verilmeyeceği tartışmaları yaşanı-
yordu. Bugün Kültür Bakanlığı’nın 
Ahmed-i Hani’nin gerçekten her 
edebiyatseverin okuması gerekti-
ğine inandığım, Mem-u Zin kitabı 
tercüme edilerek, basılmış, ya-
yınlanmış ve milletimizin kültürel 
hizmetine sunulmuştur.” Ala, bunu 
geç kalınmış kadirşinaslık olarak 
gördüğünü belirterek, “Ama Türki-
ye’nin geldiği yeri belirtmesi bakı-
mından da değerli buluyorum” diye 
konuştu. 

“Ahmed-i Hani kültürümüzün 
köşe taşlarından biridir”
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DAP Eylem Planı tanıtım toplan-
tısı Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker’in katılımıyla 
Erzurum’da gerçekleştirildi. Plan 
kapsamında Doğu Anadolu Böl-
gesi’ne 4 yıl içinde 21 milyar liralık 
yatırım yapılacak.
Atatürk Üniversitesi Oditoryum 
Salonu’nda yapılan DAP Eylem 
Planı tanıtım toplantısına Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 
bölge illerin valileri, belediye baş-
kanları, Erzurum Valisi Dr. Ahmet 
Altıparmak, eski İçişleri Bakanı 
Efkan Ala, Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 
DAP Bölgesel Kalkınma İdaresi 
Başkanı Adnan Demir, SERKA 
Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, 
milletvekili adayları ile STK temsil-
cileri katıldı. DAP Eylem Planı’nı 
açıklayan Bakan Yılmaz, “Bugün, 
yeni bölgesel kalkınma politikamızın 
uygulama araçlarından birisini daha 
kamuoyuyla paylaşarak uygulama-
ya koyuyoruz. Bölgesel gelişmeye 
dair ulusal vizyonumuz sosyo-eko-
nomik ve mekansal olarak bütünleş-
miş, rekabet gücü ve refah düzeyi 
yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve 
topyekûn kalkınmış bir Türkiye’dir. 
Yeni bölgesel gelişme politikamız 
gelişmişlik farklarının azaltılması 
hedefini muhafaza ediyor. Bunun 
yanında her bir bölgemizin rekabet 
gücünü ayrı ayrı artırmayı da be-
nimsiyor. 2023 hedeflerine yürürken 
kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla 
tüm bölgelerimizin potansiyelini 
harekete geçirmek temel politika-
larımızdan birisidir. Yeni bölgesel 
gelişme anlayışımızın temelinde 
bölgelerimizi ve coğrafyamızı bir 
yük olarak değil, zenginlik ve önemli 
birer değer olarak görmek vardır. 
Gelir düzeyi düşük bölgelerimizin 
şartlarını iyileştirerek, onların ulusal 
kalkınma sürecimize ve rekabet gü-

cümüze katkı sağlamalarını hedef-
liyoruz. Bu amaçla, bölgelerimizin 
sahip oldukları olanakları ve mevcut 
potansiyellerini harekete geçirmek 
üzere bölgelerimize özgü, farklı ni-
telikte politikalar geliştiriyoruz. İnsan 
odaklı ve bütüncül programlar ile yol 
haritamızı oluşturuyoruz” dedi.
Hükümetin bölgesel politikaların 
merkezi ve yerel birimlerin koor-
dinasyonu ile oluşturulması ve 
uygulanabilmesi için yeni kurum-
sal yapıların ve araçların devreye 
sokulması gerekliliğini gördüğünü 
anlatan Bakan Yılmaz, “Bölge 
kalkınma idarelerimiz ve kalkın-
ma ajanslarımız bu alandaki yeni 
kurumsal yapılarımızdır. Özellikle 
2008 yılında hazırlanan GAP Eylem 
Planı vasıtasıyla o bölgemizin 
sosyo-ekonomik gelişmesinde gözle 
görülür iyileşmeler sağladık. Bu tec-
rübeden yararlanarak 2011 yılında 
Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu 
Karadeniz Projesi (DOKAP) ve 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdarelerini kurduk. Bu 
idarelerimiz, kurumsal gelişmeleri-
nin yanı sıra eylem planı hazırlıkları, 

yerel ve kırsal kalkınmaya destek, 
muhtelif inceleme araştırma ve 
işbirliği ağları oluşturmaya yönelik 
faaliyetler yürütmüşlerdir. DAP Böl-
ge Kalkınma İdaremiz; Ağrı, Arda-
han, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, Kars, Iğdır, Ma-
latya, Muş, Tunceli, Van illerinin kal-
kınmasının hızlandırılması amacıyla 
kurulmuştur. İdaremiz, 2012 yılında 
temel kurumsallaşmasını tamam-
lamış ve eylem planı hazırlıklarına 
başlamıştır. 46 personel ile faaliyet 
göstermekte olan DAP İdaresi’nin 
2015 yılı bütçesi 87,3 milyon TL’dir. 
Hazırlığı bölge kalkınma idaremizce 
koordine edilen eylem planı bir ilktir. 
Plan değil eylem planıdır. Titiz ve 
kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 
Bu eylem planı; ihtiyaç ve potansi-
yeller temelinde oluşturulan stra-
tejiler çerçevesinde, projelerin ve 
faaliyetlerin bütünlük ve tutarlılıkla 
yürütülmesi için ortaya konulmuştur” 
diye konuştu.

“EYLEM PLANIMIZ TÜM TARAF-
LARIN AZAMİ KATILIMIYLA HA-
ZIRLANDI”

DAP Eylem Planı’nın Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nin kalkınmasına 
ciddi, disiplinli, planlı programlı bir 
yaklaşımın eseri olduğunu vurgu-
layan Bakan Yılmaz, laf değil ey-
lem ortaya koyduğunu, vaat değil 
somut projeler içerdiğini söyledi. 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Her bir eylem programı en ince 
detayına kadar çalışılarak bütçe 
ve kaynak ihtiyaçları belirlenmiş 
ve ayrılmıştır. Uygulamayı da 
gerek yerinde, gerek merkezde 
sıkı biçimde takip etmek suretiyle 
GAP’ta örneğini yaparak göster-
diğimiz etkili, verimli, netice alan 
yaklaşımımızı burada da tekrarla-
yacağız. Şüphesiz, DAP Bölgemiz 
ile ilgili planlama çalışmalarının 
geçmişi vardır ve bu kapsamda 
çeşitli projeler de uygulanmıştır. 
Bununla birlikte takviminin, büt-
çesinin, sorumlu kuruluşlarının 
tanımlandığı somut faaliyet ve 
projeleri içermesi itibarıyla DAP 
Eylem Planı bölgemiz için ayakları 
yere basan ilk eylem planıdır. Ey-
lem planımız tüm tarafların azami 
katılımıyla hazırlandı. Yerinde il ve 
ilçelerde durum tespitinde bulu-
nuldu, görüş ve öneriler toplandı. 
Merkezde ve yerinde bakanlıkla-
rın, il müdürlüklerinin, sivil toplum 
kuruluşlarının, iş ve meslek ör-
gütlerinin, üniversitelerin, mahalli 
idarelerin yazılı görüşleri alındı. 
Toplantılar, çalıştaylar gerçek-
leştirildi. Merkezde müsteşarları-
mızdan oluşan Bölgesel Gelişme 
Komitesi’nde değerlendirildi. 
Başbakanımız ve bakanlarımız-
dan müteşekkil Bölgesel Gelişme 
Yüksek Kurulu’nca onaylandı” diye 
konuştu.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
DAP Eylem Planı’nı Erzurum’da açıkladı 
Bakan Yılmaz, “DAP Eylem Planı sonunda DAP bölgesinde yer alan illerimizin yaşam standardını ülke ortalamasına 
yakınlaştıracak, fiziki ve sosyal dezavantajlarını önemli ölçüde bertaraf etmiş olacağız” dedi.
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’a 
yönelik faaliyet yürüten Serhat 
Kalkınma Ajansı, usta fotoğrafçıları 
ikinci kez Serhat illerinde buluşturdu. 
Ocak ayında kış mevsimini görün-
tüleyen fotoğrafçılar, bu kez Serhat 
illerinin muhteşem doğası ve zengin 
tarihi mekanlarında adeta tarihin izin 
sürdü. Uluslararası savaş fotoğrafçısı 
ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi (MSGSÜ) Öğretim Görevlisi 
Kamil Fırat, Hürriyet Gazetesi editörü 
Sebati Karakurt, Sabah Gazetesi 
fotoğraf editörü Kutup Dalgakıran, 
Milliyet Gazetesi foto muhabiri ve 
MSGSÜ öğretim görevlisi Ercan 
Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Ortado-
ğu ve Afrika Görsel Haberler Editör 
Yardımcısı Erhan Sevenler, AA eski 
fotoğraf haberleri editörü Abdurrah-
man Antakyalı, Zaman Gazetesi 
fotoğraf editörü Selahattin Sevi, 
fotoğrafçı ve kreatör Hasan Şenyük-
sel ile fotoğraf sanatçıları Hüseyin 
Demirci ve Murat Kaya’dan oluşan 
11 kişilik fotoğrafçı grubu dört günlük 
program kapsamında Serhat illerinİ 
objektiflerine aldı.
Gezinin ilk gününde Ağrı ve Iğdır 
illeri arasında yer alan ve Türkiye’nin 
en yüksek rakımlı gölü olan Balık 
Gölü’nde çalışma yapan fotoğrafçı 
grubu, Doğubayazıt ilçesindeki İshak 
Paşa Sarayı’nı görüntüledi. Grup 
daha sonra Büyük ve Küçük Ağrı 
Dağlarının eteklerindeki Hallaç ve 
Ahura köylerinde, Karakoyunlu ilçe-
sindeki mezarlıklarda, Tuzluca tuz 
mağaralarında, Türkiye-Ermenistan 
sınırının sıfır noktasında bulunan Ha-
lıkışla köyü’nde, Kağızman ilçesin-
deki Çengilli ve Tunçkaya köyleri ile 

merkeze bağlı Kozluca köyünde ve 
Ani Antik Kenti’nde fotoğraf çalış-
ması yaptı. Gezinin son gününde 
Ardahan’ı ziyaret eden fotoğrafçılar, 
Çıldır Gölü ile Urartular döneminden 
kalma Şeytan Kalesi ve tarihi Akça-
kale Adası’nı gezerek fotoğraflarını 
çekti. 

FIRAT: İNSAN ‘AURA’SININ SİZİ 
İÇİNE ALDIĞI GİZEMLİ COĞRAFYA

Programa katılan Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 
Öğretim Görevlisi Kamil Fırat, dört 
günlük gezi programını şöyle de-
ğerlendirdi: “Yeşil / mavi ve uzam... 
Yol ruhunun, mekan ruhunun ve en 
önemlisi insan ‘aura’sının sizi içine 
aldığı gizemli coğrafya...Tanımlan-
mış olanın kırıldığı, en önemlisi, 
her seferinde ‘ilk defa görüyorum’ 
duygusunun her an yaşandığı uzak 
/ yakın diyar... Tüm bunların üstün-
de ‘dönüş ne zaman’ demediğim 
bir yolculuk. İşte benim için; Ağrı, 
Ardahan, Iğdır, Kars bu...” 

Usta fotoğrafçılar, 
Serhat’ta tarihin izini sürdü 
Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) davetiyle ülkenin önde gelen fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ve fotoğraf sanatçılarından 
oluşan 11 kişilik fotoğrafçı grubu; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ın tarihi ve turistik mekânları ile sosyal yaşamını görüntüledi. 

ARAL: “Dünyanın en önemli tapınak ve kiliselerini gördük”

Dört günlük gezi programının belgesel çekimlerini yapan Uluslararası 
savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral ise Anadolu’da 
yaşayan kültürlere tanık olduklarını belirterek, “Kars yöresine her gitti-
ğimizde klasik güzergahlar vardı. Oraları gezerdik. Kent merkezi, Çıldır, 
Ani Antik Kenti gibi. Bu etkinlikte bu güzergâhları ve bu yöreyi derinleştir-
dik. Dünya tarihinin en önemli tapınak ve kiliselerini gördük. Anadolu’da 
yaşayan kültürlere tanık olduk. Tunçkaya Köyü, Şeytan Kalesi, Ani Antik 
Kenti gibi yerlerin yanı sıra güzel doğası ve yeşilliğiyle birçok yeri ilk kez 
gördüm. Coşkun Aral gibi bir adam bile bugüne kadar bu  yerleri ilk kez 
gördü” diye konuştu.  Proje kapsamında, ocak ve haziran aylarında çe-
kilen fotoğraflar, belli başlı büyükşehirlerde, sergi salonları ve kent mey-
danlarında sergilenecek ve katalog haline getirilecek.“
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Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
organizasyonuyla bölgeye gelen 12 
fotoğrafçının Ağrı, Ardahan, Iğdır 
ve Kars illerindeki tarihi ve turistik 
mekânlar ile sosyal yaşama dair 
çektiği fotoğraflar, “Doğu’ya Dokun-
mak” adıyla Marmaris’te düzenle-
nen 1.Uluslararası Fotoğraf Festivali 
kapsamında sergilendi. 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faali-
yet yürüten Serhat Kalkınma Ajan-
sı’nın davetlisi olarak bölgeye gelen 
Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve 
belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 
Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü 
Sebati Karakurt, Sabah Gazetesi 
fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, 
Zaman Gazetesi fotoğraf editörü 
Selahattin Sevi, Milliyet Gazetesi 
foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Ercan Arslan ile aynı üniver-
siteden Öğretim Üyesi Kamil Fırat, 
Anadolu Ajansı eski fotoğraf müdü-
rü Abdurrahman Antakyalı, Anadolu 
Ajansı foto muhabiri Erhan Seven-
ler ile Hüseyin Demirci, İnstagram 
Şampiyonu olarak tanınan ünlü 
fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı 
ve kreatör Hasan Şenyüksel, fotoğ-
raf sanatçısı Murat Kaya ile SERKA 

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 
Mukadder Yardımcıel’den oluşan 
fotoğrafçı grubu Ocak ve Haziran 
aylarında illerin tarihi ve turistik 
mekanları ile sosyal yaşamını fotoğ-
rafladı. 
“Doğu’ya Dokunmak” adıyla 67 
fotoğraftan oluşan sergi, Marmaris 
Belediyesi’nce düzenlenen 1.Ulus-
lararası Fotoğraf Festivali kapsa-
mında Blue Port Alışveriş Merke-
zi’nde fotoğraf severlerle buluştu. 

17 Kasım’da açılan sergiyi festivale 
katılan çok sayıda yerli ve yaban-
cı fotoğrafçı gezdi. Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Kamil Fırat’ın bölgeyle ilgili 
yorumu ve bölge fotoğraflarından 
oluşan sergi büyük ilgi gördü. 
Fırat, bölgeyi “Bir Bilinene Yolcu-
luk… Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan… 
Yüksekliklerin, düzlüklerin ve 
gökyüzünün birbirini var ettiği güzel 
coğrafya… İnsanın dokunduğu, 

dokunma duygusunun atmosfer 
olduğu Batının yanındaki Doğu... 
Kültürel göstergelerin yan yana 
olduğu, iç içe geçtiği ve en önemlisi, 
geçmişten bugüne akan zamanının 
kesintiye uğramamış ‘anı sandığı’ 
olarak değerlendirdi.

SERGİ, BURSA’DA 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

“Doğu’ya Dokunmak” adlı fotoğraf 
sergisi Marmaris’ten sonra da Bursa 
4.Uluslararası Fotoğraf Festivali 
kapsamında Bursalı fotoğraf sever-
lerle buluştu. Bölge fotoğraflarından 
oluşan sergi, festival kapsamın-
da Osmangazi ilçesindeki Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Tarihi Binası 
önünde bulunan Ressam Şefik Bur-
salı Sanat Galerisi’nde açıldı. Bir ay 
açık kalan sergi, burada da fotoğ-
rafseverlerin akınına uğradı. Daha 
önce bölge illerini ziyaret etmeyen 
bir çok fotoğrafsever, fotoğrafların 
çekildikleri yerleri merak etmeye 
başladıklarını belirterek, ilk fırsatta 
ziyaret etmeyi düşündüklerini dile 
getirdi. Sergiyi ziyaret eden yabancı 
fotoğrafçılar da sergilenen fotoğraf-
ları beğendiklerini kaydetti.  

Usta fotoğrafçıların çektiği fotoğrafçılardan oluşan 67 fotoğraf, Marmaris ve Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde sergilendi. 

Marmaris ve Bursa’da “Doğu’ya Dokunmak”

Azeri gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP’ın 
temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev ve Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvi-
li’nin katılımıyla Kars’ta düzenlenen 
törenle atıldı. 2018 yılında ilk etabı 
tamamlanacak olan projenin, 10 
milyar dolara mal olması bekleniyor. 
Kars’ın Selim ilçesinde düzenlenen 
törene, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev ile Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili 
katıldı. Törende konuşan Margvelaş-
vili, projenin çok önemli bir koridor 
oluşturduğuna dikkat çekerek, bu 
tür projelere katılmanın Gürcistan 
ekonomisi için çok önemli olduğunu 
söyledi. Margvelaşvili, “Azerbaycan 
ve Türkiye bizim için çok önemli. 
Üç ülke de birbirlerinin sırayla ticari 
ortakları. Enerji alanında bu ortaklığı 
arttırmamız lazım” dedi. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev ise, bugünün tarihi bir 
gün olduğunu belirterek, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan hattında enerji korido-
runu yarattıklarını belirtti. TANAP’ın 
2012’de Erdoğan’la İstanbul’da 
anlaşmasını imzaladıklarını ve kısa 
sürede hayata geçirildiğini belirten 
Aliyev, “TANAP’ın tarihçesi kısa ama 
şereflidir. Birbirimize çok inanmalı-
yız. Bu işlerde büyük tecrübesi olan 

bir ülkeyiz. Türkiye ve Gürcistan’la 
beraber Bakü-Tiflis-Kars projesi ta-
mamlandı. TANAP da uğurla netice-
lenecektir. Avrupa’ya ve Türkiye’ye 
yeni gaz nakledecektir. Yeni gaz Şah 
Deniz gazıdır. Azerbaycan gazıdır” 
diye konuştu. 
Törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan da, TA-
NAP’ta gaz akışının 2018 yılında 
başlayacağını, bu mutluluğu birlik-
te paylaşmayı temenni ettiklerini 
söyledi. Başka ülkelerin mağduriyeti 
üzerine refah düzeyi kurma peşinde 
olmadıklarını işaret eden Erdoğan, 
dünyayı daha adil, daha yaşanır 
bir yer haline getirme konusunda 
sorumluluklarının bilincinde oldukla-
rını vurguladı. Erdoğan, bu projenin 
barışla, refahla birlikte zikredileceği-
ne inandığını ifade etti. 

TANAP PROJESİ NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi, TANAP projesinin amacı, 
Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki 
Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar 
Denizi’nin güneyindeki diğer saha-
larda üretilen doğal gazın öncelikle 
Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya ta-
şınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya 
Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik 
Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Gü-
ney Doğal Gaz Koridorunu oluştur-
maktadır. TANAP, Türkiye Gürcistan 

sınırındaki Ardahan’ın Posof ilçesine 
bağlı Türkgözü köyünden başlayarak 
Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, 
Bayburt, Gümüşhane, Giresun, 
Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, 
Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekir-
dağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden 
geçecek ve Yunanistan sınırında 
Edirne’nin İpsala ilçesinde son bula-
cak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine 
doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal 
Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. 
Proje kapsamında Türkiye sınırları 
içerisinde biri Eskişehir ve diğeri 

Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal 
gaz iletim şebekesine bağlantı için 
iki çıkış noktası yer alacaktır. TANAP 
Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 
kilometresi Marmara Deniz geçişi ol-
mak üzere toplam 1850 km ana hat 
ile Türkiye içerisindeki çıkış nokta-
larına olan bağlantı hatlarının işlet-
mesinde kullanılmak üzere 7 adet 
kompresör istasyonu, 4 adet ölçüm 
istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 
adet blok vana istasyonu ve Türki-
ye’deki ulusal doğal gaz şebekesini 
beslemek üzere 2 adet gaz çıkış 
istasyonu tesislerinden oluşmaktadır. 

Cumhurbaşkanları TANAP’ın temelini attı 
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta kadınların yaptığı el yapımı ürünler yöresel ürünler pazarında satışa sunulacak 

SERKA, bölgenin yöresel ürünlerini Antalya’da tanıttı 

Serhat illerinde yöresel ürünler pazarı kurulacak

Serhat Kalkınma Ajansı, Antal-
ya’da bu yıl 5’incisi düzenlenen 
Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’na 
katılarak Ağrı, Ardahan, Iğdır ve 
Kars illerinin yöresel ürünlerinin 
tanıtımını yaptı. 
Antalya’da Anfaş Expo Center’da 
bu yıl 5’incisi düzenlenen Yörex 
Yöresel Ürünler Fuarı’na 62 il ve 
KKTC’den 325 kurum, kuruluş ve 
işletme temsilcisi katıldı. 113 stant-
ta ürünlerin teşhir edildiği fuarda 
SERKA da Ağrı, Ardahan, Iğdır 
ve Kars illerinin yöresel ürünleri-
ni tanıtmak amacıyla stant açtı. 
Yöresel ürünlerin yanı sıra bölge 
illerinin tarihi ve turistik değerlerinin 
de fotoğraflarla tanıtıldığı fuarda 
SERKA standı ilgi odağı oldu. Yö-
rex Yöresel Ürünler Fuarını gezen 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu 
ile beraberindeki heyet SERKA 
standını ziyaret etti. SERKA’nın 
çalışmalarından övgüyle bahseden 
Bakan Yılmaz, yöresel ürünler ko-

Serhat Kalkınma Ajansı tarafın-
dan kadınların ekonomik yaşama 

entegrasyonunu sağlamak üzere 
gelir getirici ve istihdama yönelik 
faaliyetlerin desteklenmesi amacıy-
la ajansın faaliyet yürüttüğü illerde 
yöresel ürünler pazarı kurulacak. 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerin-
de faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA), dört ilde kadınlara 
yönelik yöresel ürünler pazarının 
kurulması için girişimlere başladı. 
SERKA’nın Kars’taki binasında 
düzenlenen “Kalkınmanın Belkemi-
ği Kadınlarımız” konulu toplantıya 
SERKA Program Yönetimi Birimi 
Başkanı Oktay Güven, Uzman 
Gözde Özer, Ağrı Yatırım Destek 
Ofisi Koordinatörü Ceren Kurğa ile 
dört ilden kadın sivil toplum örgü-
tü temsilcileri, kadın girişimciler 

nusunda bölgenin zengin olduğunu 
söyledi. SERKA uzmanları da fuara 
katılan gıda sektörünün büyük 
firmalarıyla görüşmeler yaparak 
ürünlerin tanıtımını yaptı ve bölge-
nin potansiyeli hakkında bilgi verdi. 
5 yıl önce başlayan ve Türkiye’nin 
önemli fuarlarından biri haline 

ile yöresel ürün üreticileri katıldı. 
Toplantıda konuşan Program Yö-
netimi Birimi Uzmanı Gözde Özer, 
yapılacak çalışmalar sonrası Serhat 
Kadınları Platformu adı altında dört 
ildeki bütün kadınların ortak hareket 
edebilecekleri bir yapı inşa etmek 
istediklerini söyledi. Serhat illerinde-
ki turizmin giderek geliştiğine dikkat 
çeken Özer, ajansın kadınlara yöne-
lik çalışmaları hakkında bilgi vererek 
şunları söyledi:  “Çalışmalarımızı 
yürüttüğümüz Serhat İllerinde ka-
dınların fark yaratmasını, kalkınma 
gündemlerinde, ekonomik ve sosyal 
yaşamda başat rol üstlenmesini, 
böylece sağlıklı nesiller yetiştirerek 
geleceğe güvenle bakabilmeyi isti-
yoruz. Kadınların ekonomik yaşama 
entegrasyonunu sağlamak üzere 
gelir getirici ve istihdama yönelik 

gelen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı, 
üretildiği veya yetiştirildiği yörenin 
adıyla anılan tarım ürünleri, gıda 
ürünleri, el sanatı ve sanayi ürün-
lerini ulusal ve küresel ölçekte 
tanıtmak amacıyla düzenlenen 
bir organizasyon olup; yöresel 
ürünlerin ticarileşme süreçlerini 

faaliyetlerinin desteklenmesi için al-
ternatif iş alanları oluşturmak üzere 
bölgede yöresel ürünler pazarlarının 
kurulmasına dönük somut çalışma-
lara başladık. Bunlar “Kars Bedes-
teni Projesi” ile “Osmanlı Kültür ve 
Sanat Sokağı Projesi”dir. 

“KADIN GİRİŞİMCİLERE 
ÖNCELİK VERİYORUZ”

SERKA Program Yönetimi Birimi 
Başkanı Oktay Güven de, Ajansın 
kuruluşundan bugüne kadar bölge 
illerinde girişimde bulunmak iste-
yen girişimci kadınlara ulaşmaya 
çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: 
“Bazı çalışmalarımızda başarılı 
olduk fakat istediğimiz aşamaya 
henüz ulaşmış değiliz. Teknik ge-
ziler düzenledik. Bazı girişimcilere 

desteklemek, yöresel ürünlerde 
markalaşmayı sağlamak, yöresel 
ürünlerin katma değerini arttırmak, 
yöresel ürünleri üreten işletmelerin 
ekonomik kapasitelerini geliştirmek 
ve yöresel ürünleri kamuoyuna mal 
etmek gibi temel amaçları bulun-
maktadır.

destek verdik. Fakat bunlar yeterli 
çalışmalar değil. Ağrı ve Kars’ta 
önemli projelerin hayata geçirilmesi 
için çalışmalarımız devam ediyor. 
Ajans olarak girişimci kadınlara 
projeler kapsamında destek veri-
yoruz. Kadın girişimcilerimizin bu 
projelere başvurmalarını istiyoruz. 
Ajansın hayata geçireceği projeler 
ile kadınlar ucuz maliyetle işyeri 
kiralayabilecekler. Dört yılda 9 mali 
destek programı uyguladık ve her 
programda kadın girişimcilere önce-
lik verdik. Kadın girişimcilerin kentin 
ticaret yaşamına renk katacağını 
hep düşünüyoruz.”
Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordina-
törü Ceren Kurğa ise, kalkınmanın 
sadece ekonomik değil aynı za-
manda sosyal boyutunun olduğunu 
söyledi. Kadınların durumuyla ilgili 
olarak ellerinde çok fazla veri olma-
dığını belirten Kurğa, Ajansın proje 
yazmadığını fakat proje yazmak için 
eğitimler verdiğini ifade etti.  Kurum-
lar ve girişimciler arasındaki işbir-
liklerini arttırmayı hedeflediklerini 
belirten Kurğa, “İşbirliği kültürünü 
geliştirmek zorundayız. Biz kadın-
lar bu işbirliğinin öncüsü olabiliriz. 
Birlikte kalkınmamız gerekiyor. Aksi 
takdirde göçü engelleyemeyiz” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından 
kadın sivil toplum örgütü temsilcileri 
ile kadın girişimciler, karşılaştıkları 
sorunları dile getirdi ve Serhat ille-
rinde kurulması hedeflenen yöresel 
ürünler pazarıyla ilgili görüş ve 
önerilerini sundu. 
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faali-
yet yürüten SERKA, Gezici Araştırma 
ve Danışmanlık Şirketi’ne Kars’ın 
insanların zihnindeki imajını belirle-
mek ve şehrin markalaşma sürecine 
katkı sağlamak amacıyla gelişmiş 36 
ilde, 900’ü yatırımcı 4 bin 500 kişiyle 
“Kars Algısı, İmajı ve Marka Kimliği 
Araştırması” için anket yaptırdı. Yerel 
kalkınma perspektifiyle hazırlanan 
Kars algısı, imajı ve marka kimliği 
araştırması, halkın Kars algısı ve ima-
jını ölçmek amacıyla 3 bin 600 kişiye, 
potansiyel yatırımcıların ve kanaat ön-
derlerinin algı ve imajını ölçmek için 
de 900 yatırımcıya uygulandı. Kars 
hakkında bilinenler, kentin soyut imajı, 
Kars halkıyla ilgili düşüncelerden olu-
şan anketten halka 68, yatırımcılara 
ise 103 soru soruldu. 

SOĞUK VE UZAK

Ankete katılanların yüzde 92’si Kars’ın 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 1,5’i 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oldu-
ğunu, yüzde 3,5’i bilmediğini belirtirken, 
yaklaşık yüzde 3’ü Kars’ın hangi böl-
gede yer aldığına yönelik soruya yanıt 
vermedi. 
Katılımcıların yüzde 16’sı Kars’a gittiği-
ni, gitmeyen yüzde 78’lik oranın yüzde 
48’i Kars’ı görmek istediklerini belirtti. 
Kars’a gitmek istemeyen katılımcılardan 
yüzde 32’si merak etmediğini, 27’si 
soğuk, yüzde 21 ise uzaklık nedeniyle 
gitmek istemediğini ifade etti. 
Kars’la ilgili genel görüş anketine  katı-
lanların yüzde 4,7’si çok olumlu, yüzde 
28’si olumlu kanaat bildirirken, katı-
lımcıların yüzde 48’i ne olumlu ne de 
olumsuz fikir beyan etti. Genel görüşle-

ANKET YAPILAN İLLER: 

Gezici Araştırma ve Danışmanlık 
Şirketi tarafından yapılan “Kars 
Algısı, İmajı ve Marka Kimliği Araş-
tırması” anketi; İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Antalya, Konya, Kay-
seri, Kocaeli, Trabzon, Samsun, 
Muğla, Manisa, Mardin, Diyarba-
kır, Eskişehir, Gaziantep, Denizli, 
Tekirdağ, Malatya, Edirne ve Hatay 
gibi Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi 
yüksek 36 ilinde uygulanmıştır. 

rinin olumsuz olduğunu açıklayanların 
oranı ise yüzde 9,6. 

KARS DENİNCE AKLA 
İLK PEYNİR GELİYOR

Ankette “Kars denince aklınıza gelen 
ilk üç kelimeyi yazınız” şeklindeki 
soruya katılımcıların yüzde 26,3’ü 
peynir, yüzde 10,6’sı kış turizmi, yüz-
de 7,1’i kaz, yüzde 6,6’sı Sarıkamış 
ve sadece yüzde 3,1’i Ani harabeleri 
yanıtını verdi. Yüzde 21 gibi yüksek 
bir oran da fikrinin olmadığını söyle-
di. Ankette yer alan “Kars ve Karslı” 
denilince akla gelen isimlerle ilgili 
soruya ise katılımcıların yüzde 17’si 
Hülya Avşar, yüzde 4’ü Yavuz Bingöl 
ve yüzde 2,3’ü Çağla Şikel yanıtını 
verdi. Kars’ın soyut imajına yönelik 
algı tespiti sorularına ise yüzde 27’si 

Kars’ı dinlendirici buldu. Yüzde 43’ü 
fikrim yok derken, yüzde 20’si sıkıcı 
olarak değerlendirdi. Ankette yatı-
rımcılara yöneltilen sorularda ise, 
Kars’ın coğrafi konumunun çok özel 
pazar avantajları sunduğu, Kars’ta 
yapılacak yatırımlarda hammadde 
kaynaklarına ulaşım avantajı oldu-
ğu, yatırımların uluslararası ticarete 
dönük olmasının zor olmayacağı 
görüşü ortaya çıktı. SERKA tara-
fından yaptırılan “Kars Algısı, İmajı 
ve Marka Kimliği Araştırması” kitap 
haline getirilerek bastırıldı. Dr. Uğur 
Çalışkan, Doç. Dr. Hüseyin Tutar ve 
Selen Sallan’ın editörlüğünü yaptığı 
kitabı, Yrd. Doç. Dr. Levent Gelibolu, 
Prof. Dr. Hüseyin Kanıbir, Prof. Dr. 
Reha Saydan, Doç. Dr. Hüseyin Tu-
tar ve Doç. Dr. Mehmet Cihan Yavuz 
yazdı. 

Soğuk, uzak ve bilinmeyen kent: 

KARS

Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde 
faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen Belgesel ve 
Kurmaca Kısa Film Yarışması’nın 
sonuçları açıklandı. Pınar Şenel’in 
başkanlığında Cüneyt Cebenoyan 
ve Enver Özüstün’den oluşan jüri 
heyeti, TRA2 Bölgesi olarak adlan-
dırılan Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır 
illerinde çekilme şartı bulunan ve 
yarışmaya başvuran 11’i belgesel, 
10’u kurmaca toplam 21 filmi iki gün 
boyunca değerlendirdi. 
Jüri heyeti Belgesel dalında Yönet-
men Onur Demir’in Ardahan’ın Göle 
ilçesinde çektiği “Çayır Zamanı” 
belgeselini “Sanayileşmeyle birlikte 
yok olmaya yüz tutmuş bir üretim 
biçimi içinde insan doğa ilişkisini 
son derece duyarlı bir dille ve iyi bir 
sinematografiyle anlattığı için” birin-
cilik ödülüne layık gördü. Göle’nin 
Germicek mezrasındaki çayırlarda 7 
yaşında iken oyun sırasında sağ gö-

zünü kaybeden ve sol gözü de an-
cak yüzde 20 görebilen Yönetmen 
Onur Demir, liseyi birincilikle bitirdi.  
Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü 
de birincilikle tamamlayan Demir, 
öğretmenlik yapmaya başladı. Gö-
zünü kaybettiği çayırlarda belgesel 
çeken ve ailesinin yaşadığı zorluk-
ları belgesele konu eden Demir, 
Belgesel dalında birincilik ödülüne 
layık görüldü. 

KURMACA DALINDA 
BİRİNCİLİĞİ TOPAÇ ALDI

Belgesel dalındaki yarışmada, 
Yönetmen Aziz Çapkurt’un Iğdır’ın 
Aras Havzası’nda çektiği “Aras’ın 
Kuşları” belgeseli ikinci ve Yönet-
men İlknur Yılmaz’ın Kars’ta çekim-
lerini yaptığı “Malakanlar” belgeseli 
de üçüncü seçildi. 
Kurmaca dalında ise, Yönetmen 
Aziz Çapkurt’un Kars’ın Kocaköy 

SERKA Ödülleri Topaç ve Çayır Zamanı’na 

SERKA, “Kars Algısı, İmajı ve Marka Kimliği Araştırması” için 36 ilde 4 bin 500 kişiye an-
ket yaptırdı. Anket sonuçlarına göre Kars, “Soğuk, uzak ve bilinmeyen bir kent”

köyünde çektiği filmi “Topaç” birinci-
lik ödülüne, Cengiz Tapan’ın yönet-
tiği Mülk filmi ise ikincilik ödülüne 
layık görüldü. Yarışmada, Yönet-
men Özer Kesemen’in Iğdır’da 
çektiği “Küçük Kara Balık” filmi de 
üçüncü oldu. 

Yarışma jürisi, “Bitmeyen Görüş 
ve Annemin Öğretmeni” filmlerinin 
Yönetmeni lise öğrencisi Zeynep 
Kotan ile “Umut Karası” filminin 
yönetmeni aynı lisede öğrenci Emre 
Demir’e özendirme ödülü verilmesi-
ne karar verdi. 
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta 
faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
Ajansı’nın (SERKA), Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) ve Sarıkamış Belediyesi ile 
ortaklaşa düzenlediği 70 saatlik Uygu-
lamalı Girişimcilik Kursu tamamlandı. 
Kursu başarıyla bitiren 40 kursiyere 

Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA), faaliyet yürüttü-
ğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve 
Kars’taki yatırım potansiye-
lini tanıtmak ve ajans tara-
fından verilen hibe program-
larını duyurmak amacıyla 
İstanbul’daki yatırımcılarla 
bir araya geldi. SERKA Ge-
nel Sekreteri Kapu, işadam-
larını bölge illerinde yatırım 
yapmaya çağırdı.  

İstanbul’da düzenlenen toplan-
tıya, dönemin SERKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Ağrı Valisi Meh-
met Tekinarslan, Yönetim Kurulu 
Üyesi Kars Valisi Günay Özdemir, 
SERKA Genel Sekreteri Hüsnü 
Kapu, İstanbul’da başta tekstil 
olmak üzere farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren 60 işadamı ile 
dört ildeki Yatırım Destek Ofisi 
koordinatörleri katıldı. Toplantıda 
konuşan SERKA Genel Sekre-
teri Hüsnü Kapu, 2010 yılında 
faaliyete başlayan Ajansın, dört 
ilin sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunmak 
üzere kurulduğunu anımsatarak, 
Ajansın bu alandaki çalışmaları 
ve yürüttüğü projeleri hakkında 

sertifikalarının verilmesi amacıyla 
Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi’nde 
düzenlenen törene SERKA Genel 
Sekreteri Hüsnü Kapu, KOSGEB İl 
Müdürü Mustafa Işık ile Sarıkamış 
Belediye Başkanı Göksal Toksoy ve 
kursiyerler katıldı. Törende konuşan 
SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, 
uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin 

bilgi verdi. Kapu, işadamlarını bölge 
illerine yatırım yapmaya davet etti. 
Kars Valisi Günay Özdemir de, 
Kars’ın, Bakü-Tiflis-Kars Demiryo-
lu Projesi’nin faaliyete geçmesiyle 
Doğu Anadolu ve Kafkasya için 
önemli bir ekonomik merkez olma 
şansını yakalayacağını belirterek, 
2015 yılında inşaatı başlayacak 
olan Kars Lojistik Merkezi ve kurul-
ması düşünülen Serbest Bölge’nin 
kenti yatırımcılar için daha cazip 
hale getireceğini söyledi. 

“YATIRIMCILAR, SERKA’NIN 
TECRÜBESİNDEN 
YARARLANMALI”

Dönemin SERKA Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Tekinarslan da, 
bölge illerinde yatırım yapacak 

ülkenin ve bölgenin gelişmesine katkı 
sağladığını söyledi. “Beşeri serma-
yeyi bilgi ve beceriyle donatmamız 
gerekiyor” diyen Kapu, “Kalkınmanın 
en önemli unsurlarından biri insandır. 
İnsan toplumların beşeri sermayesidir. 
Bu olmazsa kalkınma süreci sağlıklı 
olmaz. Önemli olan bu beşeri serma-
yeyi nitelikli hale getirmektir. Yani bu 

herkesin SERKA’nın bilgi ve tecrü-
belerinden yararlanması gerektiğini 
söyledi. Ağrı’nın enerji, termal, 
madencilik ve organik tarım alan-
larında yeterli imkanlara sahip 
olduğuna vurgu yapan Tekinarslan, 
“Özellikle güvenlik algısının olum-
luya dönmesi turizm ve madencilik 
alanlarında bölgeyi yeni yatırımlar 
için cazip hale getirmiştir. Hem-
şerilik duygusu bölgeye yatırım 
yapmak için iyi bir motivasyon 
kaynağıdır ancak para kazanılma-
yacak bir yatırımı kimseye tavsiye 
etmem. Kalkınma Ajansları Türki-
ye’nin bölgesel kalkınmasına katkı 
sağlayan uzman kuruluşları olup 
yatırımcılara bilgi, belge ve destek 
sunmaktadır. Bölgemize yatırım 
yapacak herkesin SERKA’nın bu 
bilgi ve tecrübesinden yararlanması 

insan sermayemizi bilgi ve beceri ile 
donatmamız gerekli” diye konuştu.
Kars KOSGEB il müdürü Mustafa 
Işık da, başvuruları başarılı bulunan 
girişimcilere 30 bin lira hibe, 70 bin 
liraya kadar faizsiz kredi verileceğini 
belirterek, girişimcilik belgesi alanlara 
yapacakları projeler kapsamında her 
türlü desteğin verileceğini söyledi. 
Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal 
Toksoy ise, uygulamalı girişimcilik 
eğitiminin Sarıkamış’ta yaşayan genç 
girişimciler için önemli bir fırsat oluş-
turacağını söyledi. Toksoy, “KOSGEB 
ve SERKA’nın ilçemizde düzenlediği 
girişimcilik kursunun çok önemli oldu-
ğunu biliyorum. Çünkü insanlarımızda 
bilgi yetenek var ama kullanmazsan 
bu bir işe yaramıyor. Bunları kullana-
bilmemiz için iyi bir girişimci olmamız, 
iyi bir eğitim almamız gerekiyor. Kısa-
cası cesaretlendirilmemiz gerekiyor” 
dedi. Konuşmaların ardından başarılı 
olan 40 kursiyere belgeleri verildi.

gerektiğini düşünüyorum” dedi. 
Konuşmaların ardından SERKA 
Kars Yatırım Destek Ofisi Koordi-
natörü Evren Demir, Ajansın fa-
aliyetleri, bölgenin yatırım ortamı 
ve yatırımlara sağlanan destekler 
hakkında işadamlarına bilgi verdi. 
Ajansın Mali Destek Programları 
hakkında işadamlarına bilgi veren 
Demir, “KOBİ’lere yönelik Mali 
Destek Programları için bugüne 
kadar 404 başvuru alınmış ve 115 
projeye toplam 25 milyon TL hibe 
desteği verilmiştir. Bu destekle 
bölgemize 53 milyon TL’lik yatırım 
yapılması sağlanmıştır. Bütün Mali 
Destek Programları için alınan 
683 proje başvurusundan 209 
tanesine toplam 53 milyon TL hibe 
desteği sağlanmış ve 99 milyon 
TL’lik yatırım hayata geçirilmiştir. 
Mali Desteklerin yanı sıra Ajan-
sımız desteklediği toplam 147 
Teknik Destek Projesi ile bölge-
mizdeki kurumların ve STK’ların 
çeşitli konularda eğitimler almasını 
sağlamıştır. Bugüne kadar Doğ-
rudan Faaliyet Destek programı 
kapsamında desteklenen 28 adet 
proje ile Bölgede çeşitli konular-
da araştırma, saha çalışması ve 
fizibilite raporlarının oluşturulması 
sağlanmıştır” diye konuştu. Sunu-
munun ardından Demir, işadamla-
rının sorularını yanıtladı. 

Kapu: “Beşeri sermayeyi bilgi ve 
beceriyle donatmamız gerekiyor”

SERKA, İstanbul’daki yatırımcılarla buluştu

SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, SERKA-KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin bölgenin kal-
kınmasına katkı sağladığını belirterek, beşeri sermayenin bilgi ve beceriyle donatılması gerektiğini söyledi. 
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta fa-
aliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajan-
sı (SERKA), son yıllarda Türkiye’nin 
önemli kış turizmi merkezlerinden 
biri olmaya başlayan Sarıkamış Kış 
Sporları Turizm Merkezi’ne gelen 
yerli ve yabancı turistlerin memnu-
niyet düzeyini araştırdı. Kitap olarak 
yayımlanan araştırmada, yerli ve 
yabancı turistlerin konaklama tesis-
lerinde sunulan ön büro hizmetleri, 
odalar, restoran, barlar hakkındaki 
değerlendirmeler ve otel hakkındaki 
genel görüşlerin yanı sıra pistler, 
mekanik tesisler, pistlerdeki yeme-iç-
me mekânları, çocuklar için eğlence 
imkânları ve Sarıkamış şehir mer-
kezi hakkında değerlendirmelerde 
bulunmaları istendi. Anket ve yüz 
yüze görüşme tekniği uygulanarak 
gerçekleştirilen araştırma sonuçla-
rına göre, Sarıkamış’a gelen yerli 
ve yabancı turistler, Sarıkamış’taki 
hizmet kalitesinin ve kayak sonrası 
etkinliklerin arttırılmasını istiyor. 

“OTELLERDEKİ KALİTE VE KAYAK 
SONRASI ETKİNLİKLER 
ARTTIRILMALIDIR”

Araştırmada yerli ve yabancı turist-
ler, yüzde 81 ile ön büro hizmetleri 
ve personelin nezaketinden mem-
nun kaldıklarını ifade etti. Market, 
kuaför, hamam vb. diğer hizmetler 
ile odalara ilişkin çalışmalara ağırlık 
verilmesi gerektiğini dile getiren 
turistler, restoranlardaki yemek çe-
şidinin, mini bar ürünlerinin çeşitlen-
dirilmesini ve fiyatların yeniden ele 
alınmasını istedi. Anketlere yanıt 
veren turistlerin yaklaşık yüzde 50’si 
konaklama tesislerindeki bahçelerin 
bakımının yetersiz olduğu, çevre 
düzenlemesi ve peyzaj çalışmala-
rına önem verilmesi gerektiği kana-
atinde. Araştırmaya göre turistlerin 

yüzde 43’ü kayak sonrası etkinlik-
lerin arttırılmasını, yüzde 35’i gece 
eğlencelerinin ve yüzde 25’i ise 
çocuklar için eğlence imkanlarının 
arttırılmasını istiyor. Turistler, akşam 
saatlerinde misafirlerin eğlenme-
lerine yönelik, animasyon, meşa-
leli yürüyüş ve folklorik gösterilerin 
yapılması ya da eğlenceli partilerin 
düzenlenmesi gibi etkinliklerin orga-
nize edilmesinin Sarıkamış turizmini 
cazibe merkezi haline getireceği 
kanaatinde. 

AKŞAM SAATLERİNDE KAYAK

Araştırma sonuçlarına göre, Sarı-
kamış’ı tercih eden yerli ve yabancı 
turistler, kar kalitesinden, pistlerin 
uzunluğundan, doğal çevre ile 
kayak tesislerinin kapasitesinden ve 
çeşitliliğinden çok memnun. Fakat 
her 5 turistten 3’ü akşam saatle-
rinde de kayak yapılmasını istiyor. 
Araştırmada, turistlerin Sarıkamış 
kent merkeziyle ilgilenmedikleri or-
taya çıktı. İlçedeki restoran, eğlen-

ce ve alışveriş olanaklarını yeter-
siz bulan turistler, kayak merkezi 
ile şehir merkezinin bütüncül ve 
birbirini tamamlayan bir konspetle 
hareket etmesi gerektiği kanaatin-
de. Bölgenin erişilebilirliğinin art-
tırılması için havayolu ulaşımında 
uçak saatlerinin yeniden düzenlen-
mesi ve uçuş sayılarının arttırılma-
sını isteyen turistler, etkin tanıtım 
kampanyalarının düzenlenmesiyle 
Sarıkamış’ın cazibesinin daha da 
artacağını düşünüyor. 
Kitap olarak yayımlanan araştırma-
nın sonuç ve öneriler kısmında ise 
şu görüşlere yer verildi: “Kış turist-
leri artık sadece kayakla ilgilen-
mekle kalmayıp spa, hamam-sau-
na, kaliteli yemek, doğal yürüyüşler 
ve diğer boş vakit faaliyetlerine 
daha önem vermektedirler. Kış tu-
rizminin temel güdüleyicisi eskiden 
kayak sporu iken artık ‘keyif’ ön 
planda tutulmaktadır. Huzur veren, 
otantik alanlara yönelik tercih art-
maktadır. Çalışma ile temel olarak 
mekanik tesisler hakkında yeni 
düzenlemeler ve yeni yatırımların 
yapılması ve performans ve sayı-
larının arttırılması ve şehir merke-
zinin kayak merkezini tamamlayıcı 
ve kayak merkezi ile bütünleşmiş 
bir hizmet sunmasını sağlayacak 
şekilde altyapı ve üstyapı yatırımla-
rının yapılması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Özellikle Gürcistan’da 
bulunan Goderdzi ve Bakuriani 
kayak merkezleri; işbirliği yapıla-
bilecek, Yalnızçam Kış Sporları 
Turizm Merkezi ile birlikte ortak 
pazarlama stratejisi yürütülebilecek 
kayak merkezleri olarak göze çarp-
maktadır. Kayseri Erciyes, Erzincan 
Ergan, Erzurum Palandöken işbir-
liği ve ortak çalışmaların yapılması 
gereken kış sporu merkezleri olarak 
ortaya çıkmaktadır.”

Serhat Kalkınma Ajansı’nın yaptığı Sarıkamış Kayak Tesisleri ve Konaklama Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti 
Araştırması sonuçlarına göre, yerli ve yabancı turistlerin Sarıkamış Kış Sporları Merkezi’nden memnun kaldık-
ları ancak kalitenin daha da yükseltilmesi ve kayak sonrası etkinliklerin arttırılması gerektiği ortaya çıktı. 
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Serhat Kalkınma Ajansı’nın 
(SERKA), Ağrı, Ardahan, Iğdır ve 
Kars’ın güneş, rüzgar, jeotermal ve 
biokütle enerji alanlarında yaptığı 
araştırmada, Kars ve Ardahan’daki 
güneş enerjisi potansiyelinin İzmir 
ve İstanbul’unkinden daha fazla 
olduğu ortaya çıktı. 
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta 
faaliyet yürüten SERKA, dört ilin 
güneş, rüzgar, jeotermal ve biokütle 
enerji alanlarındaki potansiyelle-
rini araştırdı. Ajans uzmanlarınca 
hazırlanan ve kitap haline getirilen 
“TRA2 Bölgesi Yeşil Enerji Kaynak-
ları Sektör Raporu”na göre bölge 
illeri, çok önemli yenilenebilir enerji 
kaynaklarına sahip. Bölge illerindeki 
yeşil enerji potansiyelinin, yurtiçi ve 
yurtdışındaki enerji kaynaklarıyla 
mukayese edildiği raporda, dört ilin 
özellikle güneş, jeotermal ve bioküt-
le enerjisi açısından önemli potan-
siyele sahip olduğu ortaya çıktı. 
Iğdır’ın güneşlenme süresi açısın-
dan Türkiye genelinde Antalya’dan 
sonra ikinci sırada yer aldığına 
dikkat çekilen raporda şu görüşlere 
yer verildi: 
“Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri-
nin güneş enerjisi potansiyeli hem 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdür-
lüğü hem de Avrupa Birliği Araştır-
ma Merkezi tarafından hazırlanan 
güneş enerjisi po-
tansiyeli haritalarına 
göre iyi düzeydedir. 
Bölgede güneş 
enerjisi potansiyel-
leri sırasıyla Ağrı, 
Iğdır, Kars ve 
Ardahan olarak 
gözükmektedir. 
İllerin rakımları-
nın yüksek ol-
ması havadaki 
su buharının 
yağmur ve 
kar şeklinde 

yoğunlaşmasını sağlarken atmos-
ferdeki ışınım perdelenmesini daha 
az seviyede tutmaktadır. Iğdır, gün-
lük ortalama 9,49 saat güneşlenme 
süresi ile Türkiye’nin günlük 7,49 
saatlik güneşlenme süresinden 
oldukça fazladır. Doğu Anadolu’nun 
tahıl ambarı olan Iğdır’da seracılık 
ve tarımsal sulamada güneş ener-
jisinin kullanılması büyük katma 
değer sağlayacaktır.”

KARS VE ARDAHAN, İZMİR VE 
İSTANBUL’DAN DAHA İYİ 

Bölge illerinin önemli bir güneş 
enerjisi potansiyeline sahip oldu-
ğuna işaret edilen raporda, “Doğu 
Anadolu Bölgesi, ülkemizde güneş 
enerjisi potansiyeline göre en yük-
sek bölgelerden Güneydoğu Ana-
dolu ve Akdeniz Bölgesinden sonra 
3.sırada gelmektedir. Bölgede yer 
alan 4 il arasında da en az güneş 
alan iller Ardahan ve Kars’tır. Buna 
rağmen Ardahan İstanbul’dan, Kars 
ise İzmir’den daha fazla güneş 
enerjisi potansiyeline sahiptir. Özel-
likle Ağrı’nın Patnos ilçesi metreka-
re alana düşen günlük ışıma miktarı 
bakımından yatırımcılar için olduk-
ça önem taşımaktadır” denildi. 
Bölge illerinin biyogazdan elektrik 
üretimi açısından da önemli kay-
naklara sahip olduğu ifade edilen 

raporda şöyle denildi: “4 il, 
ilçe düzeyinde 

hayvan 
sayıları 
bakımın-
dan 1 mil-
yonu aşan 
büyükbaş 
hayvan sayı-
sıyla Türkiye 
genelinde ilk 
sıralarda yer 
almaktadır. Ağrı 
il merkezinde ve 

Kars’ın Selim ilçesinde biyogazdan 
elektrik üretim santralleri kurulmaya 
başlanmıştır. Bölge kırsalında kışlık 
yakacağın büyük bir kısmı tezek ve 
bitki atıklarının kullanılması yerine 
biyogazın prosesi sırasında ortaya 
çıkan metan gazının ısınmada de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir.” 
Raporda, Taşlıçay, Diyadin, Kağız-
man ve Sarıkamış ilçelerinde yoğun 
rüzgar esintisi tespit edildiği vurgu-
landı. 
Özel firmaların bölgede 6 aydan 
beri rüzgar enerjisi için ölçümler 
yaptığına işaret edilerek, Ağrı’daki 
Balık Gölü ile Çıldır Gölü’nde rüzgar 

enerjisi tespit çalışmalarına başlan-
dığı ifade edildi. 
Öte yandın, Ağrı’nın Diyadin ilçe-
sindeki jeotermal kaynakların Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin en önemli 
jeotermal kaynağı olduğuna dikkat 
çekilen raporda, Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü’nce Diya-
din’de 4 kuyu açıldığı ve su sıcak-
lığının 78 dereceye ulaştığı belir-
tildi. Raporda ayrıca, İller Bankası 
tarafından başta belediyeler olmak 
üzere bütün kamu kurum ve kuru-
luşlarına yenilebilir enerji kaynakla-
rına yönelik ücretsiz yatırım fizibili-
telerinin hazırlandığı da vurgulandı.  

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’taki güneş, rüzgar, jeotermal ve biokütle enerji alanlarında araştırma yapan 
SERKA, bölge illerinin yeşil enerji potansiyelini ortaya koydu.  

Kars ve Ardahan’ın güneş enerjisi, 
İzmir ve İstanbul’unkinden daha fazla 
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