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SERHAT KALKINMA AJANSI EKİM BASIN HABERLERİ
BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ

YAZILI BASIN  

İç in d e k ile r

• KARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞD IR , ST. PETERSBURG ' DA TAN ITILDIL 
Ağrı Güncel - 24 .10 .2013

• SERH AT İLLERİ PETERSBURG ' TA  TANITILDI 
Ağrı Güncel - 24 .10 .2013

• KARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞD IR , RUSYA' DA TANITILDI 
Ağrı M em leket - 24.10 .2013

• SERKA ' NIN TANITIM  ATAĞI 
E rzurum  Pusula - 24.10 .2013

• SERKA  TARİH İ DEĞERLERİ ST. PETERSBURG ' DA TANITTI 
E rzurum  Pusula - 24.10 .2013

• SERH AT KALKINM A AJANSI ÇRKA)T  RUTYA' NIN ST. PETARABURG ÇENNNDE DÜIANİENEN 
Gündem  (Kars) - 24 .10 .2013

• KARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞ D IR  ST .PETERSBURG DA TANITILDI 
Hüryurt - 24 .10 .2013

• KARS. AĞN , ARDAHANW  İĞDIR, ST .PETERSBURG ' DA TANITILDI 
Kars Ha lk Gazetesi - 24.10 .2013

• KARS, ST. PETERSBURG TURİZM  FUARIMLA TANITILDI 
Kars Önder - 24 .10 .2013

• ARS , AFİN, ARDAHAN VE İĞDIR, STPETERSBURG ' DA TANITILDI 
Kars Postası - 24 .10 .2013

• KARS, AON, ARDAHAN VE İĞDIR, PEFERSM A TANITILDI 
Kars Serha t - 24.10 .2013

• KARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞD IR , ST. PETERSBURG ' DA TANITILDI 
Ö lçek (Kars) - 24 .10 .2013

• JKAR S , AĞRI, ARDAHAN VE İĞDIR, STPETERSBURG ' DA TANITILDI 
Çağdaş Kars Haber - 23.10 .2013

• ARD AHAN ' DA EĞİTİM HAMLESİ PROJESİ 
Tunayd in  - 19 .10.2013

• EĞİTİM HAMLESİ PROJESİ 
Anayu rt - 14 .10.2013

• ARD AHAN ' DA EĞİTİM HAMLESİ PROJESİ 
Yeni Şa fak  Trabzon - 13 .10.2013

• FIRINCILARI EĞİTECEKLER 
E rzurum  Pusula - 12 .10.2013

• YILM AZ: SERKA  EN İYİ AJANSLARIM IZDAN BİRİ 
Hürses - 11 .10.2013

• KAPILARIN I KULLANAMAYAN ŞEHİR: İĞD IR  
AKSİYON - 07.10 .2013

Y a z ılı B a s ın  H a b e rle r

■SERKA

[ Başa Dön ]

KARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞDIR, ST. PETERSBURG' DA TANITILDIL

Yayın Adı Yay ın  Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sütun/Cm  

Ağrı Güncel 24 .10 .2013 600 Yerel Y ay ın la r 1 108

TRAVEL MARKET 2013" fuarına  40 ülkeden top lam  458 firm a katıld ı. Topkap ı Sa ray ı şek linde 
tasarım ı yap ılan  Tü rk iye  standı z iya re tç ile rin  büyük ilg is in i çekerken, fuarda Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır illerin i de SERKA  tan ıttı. Rusya 'da düzenlenen

Kars, Ağrı, Ardahan ve 
İğdır, St. petersburg’da
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fuarla  ilg ili açık lam a yapan Se rha t Ka lk ınm a A jansı A rdahan Yatır ım  Destek Ofisi Koord inatörü Nuru llah Karaca, standa ilg in in yoğun o lduğunu be lirtti. 
SERKA 'n ın  faa liye t yürü ttüğü Kars, A rdahan , İğd ır ve  Ağrı ille rin in  tan ıtım ı için ça lış tık la r ın ı ifade eden Karaca, bö lgedeki Rus e tk is i ve  ö ze llik le  m im ari 
y ap ıla r nedeniy le  Rus z iya re tç ile rin  büyük ilg i göste rd ik le rin i kaydetti. 3 'te Se rha t Kalk ınm a A jansı (SERKA), Rusya 'n ın St. Petersburg şehrinde 
düzen lenen turizm  fuarında Kars, Ağ rı, A rdahan ve İğd ır ille rin in  ta rih i ve  tu r is t ik  değerle rin i tan ıttı. St. Petersburg 'un Lenexpo Fuar a lan ında bu yıl 
21 'in c is i düzen lenen "INW ETEX-CIS Rusya 'n ın  St. Petersburg şehrinde düzenlenen turizm  fuarında Kars, Ağ rı, A rdahan ve  İğd ır illerin in  ta rih i ve tu ris tik  
değerle rin i tan ıtıld ı. Kars, Ağrı, A rdahan ve İğdır, St. petersburg 'da tan ıtıld ıl

[ Başa Dön ]

SERHAT İLLERİ PETERSBURG' TA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın  Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sütun/Cm  

Ağrı Güncel 24 .10 .2013 600 Yerel Y ay ın la r 3 176

Serhat ¡İleri Petersburg’ta tanıtıldı
Topkapı Sarayı J^kllnde 
t jv ın m ı yapılan 
Türkiye stard ı ziyaretçi
lerin büyük İlgilini 
çekerken, fuarda Kan, 
A£n, Ardahan ve  (¿dır 
İlerin i de SERKA tanıttı.

Serha t ille ri Petersburg 'ta  tan ıtıld ı Se rha t Kalk ınm a A jansı (SERKA), Rusya 'n ın  St. Petersburg 
şehrinde düzenlenen turizm  fuarında Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır illerin in  ta rih i ve  tu r is t ik  değerle rin i tan ıttı. S t. Petersburg 'un Lenexpo Fuar a lan ında bu 
y ıl 21 'in c is i düzen lenen "INW ETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013" fuarına  40 ü lkeden top lam  458 firm a katıld ı. Topkapı Sa ray ı şek linde  tasarım ı yapılan 
Tü rk iye  stand ı z iya re tç ile rin  büyük ilg isin i çekerken, fuarda Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır ille rin i de SERKA  tan ıttı. Rusya 'da düzen lenen fuarla  ilg ili 
a çık lam a yapan Se rha t Kalk ınm a A jansı A rdahan Yatırım  Destek O fisi Koord inatörü Nuru llah Karaca, standa ilg in in yoğun olduğunu belirtti. SERKA 'n ın  
faa liye t yürü ttüğü Kars, A rdahan, Topkap ı Sa ray ı şek linde  tasarım ı yap ılan  Tü rk iye  standı z iya re tç ile rin  büyük ilg isin i çekerken, fuarda Kars, Ağrı, A rdahan 
ve İğd ır ille rin i de SERKA  tan ıttı. İğd ır ve  Ağrı illerin in  tan ıtım ı için ça lış tık la r ın ı ifade eden Karaca, bö lgedeki Rus e tk is i ve  öze llik le  m im ari yap ıla r 
nedeniy le  Rus z iya re tç ile rin  büyük ilgi göste rd ik le rin i kaydetti. Kars 'ta  bulunan An i A n tik  Kenti'n in  geçm işi neden iy le  Rus tu r is t ilg is in in  bö lgeye yoğun 
olduğunu belirten Karaca; "Bu ilg in in yoğunluğunu devam  e ttireb ilm ek için k ışın kış spo rla r ıy la  yazın  ise kü ltüre l ve  doğal gezi tu r la rıy la  bunu hem 
ge liş tirm ek, yükse ltm ek  hem  de b ilin irliğ i daha fazla a rtırm ak  istiyo ruz. Şu an bölgeye gelen tu ris tle rin  yüzde  40 'ı Rus ve  eski Sovye t ü lke leri 
va tandaş la rı. Tu ris t le r ö ze llik le  Anti A n tik  Kenti, Sa rıkam ış Kayak M erkezi, Ç ıld ır Gölü ve  Ağrı Dağı'na büyük ilgi gösteriyo r" dedi. "INW ETEX-CIS TRAVEL 
MARKET 2013" fuarın ı iki günde yak la ş ık  10 bin kişi z iya re t ederken ü lke le r ve  tu r  firm a la rı ile  seyaha t acenteleri tu r is t çekm ek için adeta b irb irle riy le  
ya rış tı. Fuar sü resince Pegas, Express Tours, Regent Trave l, Nepyun Travel, M arita ly  gib i tu r ş irketle ri ye tk ilile ri ile gö rü şm e le r yapan SERKA  uzm an ları 
Se rha t illerin in  tu rizm  potansiye li hakkında bilgi verd i. Kü ltü r ve Turizm  M üşaviri A lp e r Özkan da SERKA  stand ın ı z iya re t ederek  SERKA  uzm an larından 
Ağrı, A rdahan, İğd ır ve  Kars 'tak i tu r izm  çalışm a ları hakk ında bilgi aldı.

[ Başa Dön ]

KARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞDIR, RUSYA' DA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın  Türü Sayfa No Sü tun/Cm  

Ağrı M em leket 24 .10 .2013  500 Yere l Yay ın la r 1 56

Kars, Ağrı, Ardahan ve 
İğdır, Rusya’da tanıtıldı
S «m * KaA.imm Ajan*. (SERKA) "INWETEXC*S TRAVEl MARKET 201»*

Mutya'n» Sl «aArmaa laanna 40 tfkaOan toplam I S I  Atma kalıt*

•KUa*tan«* tonv* fMr-rtda Kart. AJr Te**ao. St n r  t«**«** M r m  ra f lan
Ardan** va «m »» «a»*» *• tır-*« Tw*o>a «uoA /-r«ralc>*nn BuyıM ag«r» ça*

narı* tan« M lanaıpo «f*» ' ruanja Kar» Afn, Anlasan <• Ija»
(  bu } < '« ( «  D iM 'in n  «tonı» d* SERKA lan» « i »

Kars, Ağrı, A rdahan ve  İğdır, Rusya 'da tan ıtıld ı Se rha t Ka lk ınm a A jansı (SERKA), Rusya 'n ın  
S t.Petersburg  şehrinde düzenlenen tu rizm  fuarında Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır ille rin in  tarih i ve  tu r is t ik  değerle rin i tan ıttı. S t .Petersburg 'un Lenexpo 
Fuar a lanında bu yıl 21 'in cis i düzen lenen " IN W E T EX -C IS  TRAVEL MARKET 2013" fuarına  40 ülkeden top lam  458  firm a katıld ı. Topkap ı Saray ı şek linde 
tasarım ı yap ılan  Tü rk iye  standı z iya re tç ile rin  büyük ilg is in i çekerken, fuarda Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır illerin i de SERKA  tan ıttı. 4 'te  Kars, Ağrı, A rdahan 
ve İğdır, Rusya 'da tan ıtıld ı Topkapı Sa ray ı şek linde tasarım ı yapılan Tü rk iye  standı z iya re tç ile rin  büyük ilg isin i çekerken, fuarda Kars, Ağrı, A rdahan ve 
İğd ır ille rin i de SERKA  tan ıttı. Se rha t Kalk ınm a A jans ı (SERKA), Rusya 'n ın  S t.Petersburg  şehrinde düzen lenen tu rizm  fuarında Kars, Ağrı, A rdahan ve İğdır 
ille rin in  tarih i ve tu r is t ik  değerle rin i tan ıttı. S t .Petersburg 'un Lenexpo Fuar a lan ında bu y ıl 21 "incisi düzen lenen "INW ETEX-CIS TRAVEL M ARKET 2013" 
fuarına  40 ülkeden toplam  458  firm a katıld ı. Topkap ı Saray ı şek linde  tasarım ı yap ılan  Tü rk iye  stand ı z iya re tç ile rin  büyük ilg isin i çekerken, fuarda Kars, 
Ağrı, A rdahan ve İğd ır ille rin i de SERKA  tan ıttı. Rusya 'da düzen lenen fuarla  ilg ili açık lam a yapan Serha t Kalk ınm a A jans ı A rdahan Ya tır ım  Destek Ofisi 
Koord inatörü Nuru llah Karaca, standa ilg in in yoğun olduğunu belirtti. SERKA 'n ın faa liye t yürü ttüğü Kars, A rdahan , İğd ır ve Ağrı ille rin in  tan ıtım ı için 
ça lış tık ların ı ifade eden Karaca, bö lgedeki Rus etkisi ve öze llik le  m im ari yap ıla r nedeniy le Rus z iya re tç ile rin  büyük ilgi göste rd ik le rin i kaydetti. Kars'ta  
bulunan An i An tik  Kenti'n in  geçm işi nedeniy le Rus tu r is t  ilg isin in  bö lgeye yoğun olduğunu be lirten Karaca; "Bu ilg in in yoğunluğunu devam  ettireb ilm ek 
için kışın k ış sporla rıy la  yazın  ise kültüre l ve doğal gezi tu rla rıy la  bunu hem ge liş tirm ek, yükse ltm ek  hem  de b ilin irliğ i daha fazla  a rt ırm ak  istiyoruz. Şu an 
bö lgeye ge len tu ris tle rin  yüzde 40 'ı Rus ve eski Sovye t ü lke leri va tandaşları. Tu ris t le r öze llik le  An ti A n tik  Kenti, Sa r ıkam ış  Kayak M erkezi, Ç ıld ır Gölü ve 
Ağrı Dağ ı'na büyük ilgi gösteriyo r" dedi. "INW ETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013" fuarın ı ik i günde yak la ş ık  10 bin kişi z iya re t ederken ü lke le r ve tu r 
firm a ları ile  seyaha t acenteleri tu r is t çekm ek için adeta b irb irle riy le  ya rış tı. Fuar sü resince Pegas, Express Tours, Regent T rave l, Nepyun T rave l, M arita ly
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gibi tu r  ş irke tle r i ye tk ilile ri ile  gö rü şm e le r yapan SERKA  uzm an ları Se rha t ille rin in  tu rizm  potansiye li hakk ında bilg i verd i. Kü ltü r ve  Turizm  M üşaviri A lper 
Özkan da SERKA  stand ın ı z iya re t ederek SERKA  uzm an larından Ağrı, A rdahan , İğd ır ve Kars 'tak i tu rizm  ça lışm a ları hakk ında bilgi aldı.

» D e v a m  S a y fa la r ı

Sayfa  4

Kars, Airi, Ardahan ve 
İğdır, Rusya’da tanıtıldı
Topkapı Sarayı şeMndo tasannu yopjiat> Türkiye slnndı zıynroiçthnn büyük dgtstnı çekerken, fuarda

SERKA' NIN TANITIM ATAĞI
[ Başa Dön ]

Yay ın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

Erzurum  Pusula 24 .10 .2013 3000 Yere l Yay ın la r 1 12

SERKA’mn tanıtım atağı
Serhat Kalkınma Ajansı (SER KA ), Rusya'nın 

Sı.Petersburg şehrinde düzenlenen turizm fuannda 
Kars. Ağrı. Ardahan ve İğdır illerinin tarihi ve 
turistik değerlerini tanıttı. Yatırım Destek Ofisi 
KixinJinatörü Nurullah Karaca, fuarı gezen Rus'ların 
standa yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. »  4’te

SERK A ’nın tan ıtım  atağ ı Serhat Kalk ınm a A jansı (SERKA), Rusya ’nın St.Petersburg  şehrinde 
düzen lenen turizm  fuarında Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır ille rin in  tarih i ve tu ris tik  değerle rin i tan ıttı. Yatırım  Destek Ofisi Koord inatörü Nurullah Karaca, 
fuarı gezen Rus’ ların standa yoğun İlgi göste rd ik le rin i söyledi. » 4 ’te

[ Başa Dön ]

SERKA TARİHİ DEĞERLERİ ST. PETERSBURG' DA TANITTI

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sütun/Cm

Erzurum  Pusula 24.10 .2013 3000 Yere l Yay ın lar 4 46

I j-
SERKA tarihi değerleri

E m s i s i
SERKA  tarih i değerle ri S t.Pe te rsburg 'da  tan ıttı Se rha t Kalk ınm a A jans ı (SERKA), Rusya 'n ın  S t.Petersburg  şehrinde düzenlenen 

tu rizm  fuarında Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır illerin in  tarih i ve  tu r is t ik  değerle rin i tan ıttı. S t.Pe te rsburg 'un  Lenexpo Fuar a lanında bu yıl 21 'in c is i 
düzen lenen "1NW ETEXCIS TRAVEL M ARKET 2013" fuarına 40  ülkeden top lam  458  firm a katıld ı. Topkap ı Sa ray ı şek linde tasarım ı yapılan Tü rk iye  standı
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z iya re tç ile rin  büyük ilg isin i çekerken, fuarda Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır ille rin i dc SERK A  tan ıttı. Rusya 'da düzen lenen fuarla  ilg ili açık lam a yapan Serha t 
Ka lk ınm a A jansı A rdahan Ya tır ım  D estek  O fisi Koord inatörü Nuru llah Karaca, standa ilg in in yoğun o lduğunu belirtti. SERKA 'n ın  faa liyet yürü ttüğü Kars, 
A rdahan , İğd ır ve  Ağrı ille rin in  tan ıtım ı için ça lış tık la r ın ı ifade eden Karaca, bö lgedeki Rus etk is i vc ö ze llik le  m im ari yap ıla r neden iy le  Rus z iya re tç ile rin  
büyük ilgi göste rd ik le rin i kaydetti. Kars'ta  bulunan An i A n tik  Kenti'n in  geçm işi nedeniy le  Rus tu r is t ilg is in in  bö lgeye yoğun o lduğunu belirten Karaca; "Bu 
ilg in in yoğunluğunu devam  e ttireb ilm ek için k ışın k ış spo rla r ıy la  yazın  ise kü ltüre l ve  doğal gezi tu rla rıy la  bunu hem ge liş tirm ek, yükse ltm ek  hem  de 
b ilin irliğ i daha fazla a rt ırm ak  istiyoruz. Şu an bö lgeye ge len turis tle rin  yüzde  40 'ı Rus ve  eski Sovye t ü lke leri va tandaş la rı. Tu ris t le r ö ze llik le  Anti An tik  
Kenti, Sa rıkam ış Kayak M erkezi, Ç ıld ır Gölü ve  Ağrı Dağı'na büyük ilgi göste riyo r' dedi. "INW ETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013" fuarın ı ik i günde yak laş ık  
10 bin kişi z iya re t ederken ü lke le r ve tu r  firm a la rı ile seyaha t acenteleri tu r is t çekm ek için adeta b irb irle r iy le  ya rış tı. Fuar süresince Pegas, Express Tours, 
Regent T rave l, Nepyun T rave l, M arİta ly  g ib i tu r  ş irke tle r i ye tk ilile ri ile  gö rü şm e le r yapan SERKA  uzm an ları Se rha t ille rin in  tu rizm  potansiye li hakk ında bilgi 
verd i. Kü ltü r ve  Tu rizm  M üşaviri A lp e r Özkan da SERK A  stand ın ı z iya re t ederek SERKA  uzm an larından Ağrı, A rdahan, İğd ır ve Kars 'tak i tu rizm  çalışm a ları 
hakkında b ilg i a ld ı. | İHA

[ Başa Dön ]

SERHAT KALKINMA AJANSI ÇRKA)T RUTYA' NIN ST. PETARABURG ÇENNNDE DÜIANİENEN

Yayın Adı Yayın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

Gündem  (Kars) 24 .10 .2013 500 Yere l Y ay ın la r 1 4

Se rha t Kalk ınm a A jansı {$ÇR K A )t Rutya 'n ın  S t.Petaraburg  çennnde dü ıan ienen turizm  fuarında Karı. 
A |n , Ardanar»  ve P |drr ille rin* tanh i ve tu rta l*  da jartenn» taMb. S ı.PeterstarfunLeneapo  Fuar a lan ında bu yıl S r inc tV  QW »rHenen «IfAVtT fÂ-CIS TRAVEL 
MAR KfT 201â* fuenra «O Q*e«en taptam  4H fim e kat*dı. Tophapı Sarıp  ?eU">M taaen ft*  yapdar»  TO rK ıye  »tandı z iya re tç ile rin  M yOk ıW *nı çekerken, 
fuer« Kafi, A trı, A rflah e rr ve İğd ır ille rin i 0e Serha t KMum ra Apnaı tan ıttı. Puan» 10* aç> Uem « yapan Serha t KaHunm a A jan* A rtaM * Yıtnm  0« «Tek Oflu 
Kovdrn lie rC  Nuojinh Kaace. »tantf» ılflnm  yo|un o lduğunu belirtti. SERKAnın faa liye t p irûttûğu Kars. Manan, ijo ır * A£ı Merin* tan ıtım ı ıçm ça iıttık ia r ım  
ifade «dan Karaca, bö ıjedrti ftus atfcrtı ve  öze llik le  m inen yap ıla r n» ıt«n ,y ı«  Rus z iya re tle r in  büyük ıigTad«terQ ık le rın î keyeetb. Karata bulunan AM ArHK 
KanV 'n ır façm ıp  naflam yle  Rua tunn H#$ın ın bö ljeya yofr" c |q ıj inA Pe lırt» fA i|aA  *9u ıfprnı y o |un JuAjnu  davam  e ttıra trim aM  19in k ıyn K ıç  sporla rıy la  
T«* ın İm kû ltO ral va de|al i*ıl tu r la rıy la  bunu nem »Hçtkm ak, yCKaa ttm eh ham M MUrM# daha fv la  a ram ak «fyorva. şu an b iteye |aten tu rie t*  lartn 
y fede 40 'ı Rus ve e »Ki Sovye t ü lke le r w t»naaşlan , Tu rtc t ıa r d ıau ikf»  Antl A n tik  Kantl. SarıKam | Kayah M erfcezıA Ç ıldv  G«Q «a A |r ı O a iı'na  MyO *t 
tfftatanyet*  «ya konuşlu . atNW ETBX C IS  TftAVEl MMKgT 2013* fuanm  UU A ûnde yauaç* 10 t» hiçi tt jva t adarken ü fcater «• tu r  (Vm alfen Ue »ayahat 
acante lan tuO st ça lım ak için adeta frrb ir le r iy ia  yançtı. fua r sûrasinc«  Pe|*», E&A ass taurs. Ravent T rave l, Nepyu* T rave l, Mantaly 0* b jr ç ırıafian 
yatM IA ert ae gâ tO şm aler yapan SERKA  uvnanlan Serha t «tem in tu riun  potansiye li r>akktr>d« va/di. KU ltâr ve  Tu riım  HbıavVI Al par &kan flı SERKA 
ftand rv  t lya ra t aMrafe SERM  um an larınM n AA». A rdahan , 11f11r  v t Kars 'ta») t ıın zA ı çatıçm alan  haum ffa b ıifti a ld ı. KHA

[ Başa Dön ]

KARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞDIR ST.PETERSBURG DA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

Hüryurt 24 .10 .2013  300  Yere l Yay ın la r 1 15

Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır 
St.P etersbu rg’da Tanıtıldı

Kars, Ağrı, A rdahan ve İğd ır S t.Petersburg 'da  Tan ıtıld ı Se rtıe t Ka lk ınm a A jansı (SERKA). Rusya'n ın 
S t.PetersO urg  şehrinde düzenlenen turizm  fuarında Kan, Ağn, A rdahan va Igd ır İ llerin in  tarih i ve tu r is t ik  değerle rin i tan ıttı. S ıP e te ra bu rg l urı Lenecpo 
Fuar a lanında bu y> l 21 'ine is i MARKET 2019* fUenna 40 O lheden top lam  458 firm a katıld ı. Topkep Sarıy ı şek linde tasarım ı yap ılan  Tü rk iye  atandı 
z iya re tç i*  farln  bCyâk İlg is in i çekerken, fuar* da Kars, A£r, A rdahan va iftdN ille rin i de S s ıtıa t Kalk ınm a A jansı tanttı. Fuarla ilg ili a çık lam a yapan Vatırım  
Destek Ofisi Kûord lru rtört) Nuru llah Karaca, standa İlg in in yoğun o lduğunu be lirtti. SERKA 'n ın  faa liye t yûrflttûgû Kan, A rdahan , İğd ır va A fin  illerin in  
tan ıtım ı İçin ça lıç tık lanm  ifada edan Karaoa, be lgedeki Rus etk is i va A ze lllk le  minvvl yap ıla r nedeniy le  Ruj z iya re tç ile rin  bûyûk 110 gösterd ik le rin i kaydetti. 
Kartta bulunan Ani An tik  Kan tin in  geçm işi nedeniy le Rua turla*  »g lskrıin  be lgeye yoğun o lduğunu belirten Karaca, "Bu İlOnin yoğun lu fiunu devam  
e ttireb ilm ek için K ıçın k ıç sporla rıy la  yazın  İst kO ltfre l va do|al gesl tu rla rıy la  Duıu ham  ge liş tirm ek, yükse ltm ek  Mm da U lln ir f lf l daha fazla artır»  m ak 
itiyoruz. Şu an b&geye gelen tu ris tle rin  yO zde 40 'ı Rus va asM Sovye t (İlka la rl va tandaş la rı. Tu ris t)a r fee llkk le  Ant! A n tik  Kenti. Sa rıkam ış Kayak MerkeV. 
Ç ıld ır  g&5tertyo r" d iye  konuştu. *|NW ETEX»CIS TRAVEL M ARKET 2013 ' ftıann» lld g flnde yak la ş ık  10 bin k lç f «yara t ederken (İlke le r ve tu rflrm a lan  Be 
seyahat acenteleri u lst çekm ek İçin adeta b irb irle riy le  yanştı. Fuar süresince Pafta, Exprass Tours, M arita iy  gibi Ur firkatle ri ye tttfilen  İle  gö rü şm e le r 
yapan SERKA  uzm an ları Se rtift U lerlrVn turtan po tansiye li hakk ında bilg i verd i. K C Ittr ve  Tu rttm  Müşaviri A lp e r Ö zkan 4a SERKA  stand ın ı z iya re t ederek 
SERKA  uzm an lanndan Ağ rı, A rdahan , Ifidu ve Kara 'takk  türem

fıle://C:\Users\aycan.urkmez\Desktop\SERHAT KALKINMA AJANSI EKİM BASI. 11.11.2013



m-suite / PRNET Sayfa 5/11

[ Başa Dön ]

KARS. AĞN, ARDAHANW İĞDIR, ST.PETERSBURG' DA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

Kars Ha lk Gazetesi 24 .10 .2013  250 Yere l Yay ın la r 1 12

Kars. Ağn, A rdahan w İğd ır, SLPe te rsburg 'ıfa  Tan ıb ld ı | So l*! Ham ura f A ara (SERKA ), Ru*ya 'n rı 
SU*aneu rf jan  rm oa dfeertonen tum m  harında Kars, A# ı, A rdahan v t S3T  Herin in ta rih i v« turtJtJ* deferla fin i tan ıttı. S t.Patanbu tg 'unLenen ıo  Fuar 
a lan ında Du y ıl 21-m aa l dûnn ltna r -INM ieTa-C IS  TRAVa MARKCT 2013* fuanra 40 fllkadaıı Op lam  458 flım a katıld ı. TopM ap Saray ı fakünaa taaarm ı 
yap ılın  TO fldya atandı ıl> »atlım ı toy»  14** Şartla r ı, Harda Kan, Afr. AnW ıan w «B httı de Sa ıt ıa t IM ırınM  4anaı m Fkm 10ı aftüa ına ıwı Sarfı»  Kahnm a Apı» 
Manan Taam  Daaa* Ofe Koo ıdKa(M  Nunjlah Kanca, «anda «(rW ı yofjn oMufcınu baniD . SERKA 'nrı faa liye t yürü ttü#  Kan, A rdahan, l(* r  v»  Afçı llartm n 
tan ıtım ı $n çalıp ttann ı İfada adan Karaca, bsijedeH An aM ti ve  «en ik le m im ari yap ıla r nedeniy le Hu» z iya re tç ile rin  bOyUK 10 «MarONtMnl kaydecb. Kars'ta  
bulu run A rt AntM  Kan tl'rtF ı geçm iş nedeniy le Rus tu r is t npttoln bO lgeyc yofun olduğunu Belirten Kanca, *8u İlg in in yo luğunu Oram  e ttireb ilm ek  içm  kışın 
Kq sporla rıy la  yun İse kü ltüre l ve  doğal gez! tu rla rıy la  bunu hem ge itştlrm ek, yükse ltm ek  hem de b iln itlijj deha fazla  a ram ak İstiyoruz. Şu an bölgeye 
£Mn turis tle rin  y t irte  40 'ı Ruc ve esM Sovye t ûfceteri vetaridaşlan . Tu rin te r flaa IHa And An tIK  Kent, San fca rreş Kayak Merkâfl, Ç ıU r ÛM v« A# ı Daft'na 
bûytifc 10 getertf** ±r* iM if&j. «m Eret-dsnuva m a»«t îo ıy tOT f M ftte )Mf« 10 Un ley ftn t edvkan ûtaler» tu r  firm a lan le seyshe t acen te leri tu r is t çe tanek 
İçin edeta b irtirte rty le  yanştı. Fuar suresine®  Pefas, E A rsss Tours, ftegerıt T ra t* lr Nepyun T rave l, M arttaty gib i tu r ş irke tle r i yetk iden Ha görü şm e le r 
yapan SO KA  uzm an lan S e rha t I iterin in  tu rtan  potansiye li hakk ında bH$ ver*. KÛKfir ve  Turtan Mü$aW ri A lp e r O ttan da 8ERKA  »(andn ztye re t ederek 
SERM ırnnarOanndtn A fi, A fdahan, iftd r va Kars 'tak i v tzm  ça lışm a la rı hakk ında bVgl afdı. (KHA)

[ Başa Dön ]

KARS, ST. PETERSBURG TURİZM FUARIMLA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa No Sü tun/Cm  

Kars Ö nder 24 .10 .2013  450 Yere l Yay ın la r 1 6

Kars, St. Petersburg M m  Fuarında Tanıtıldı

Kars, St. Petersburg Tu rizm  Fuarım la Tan ıtıld ı M fITKalfcm ma AJ«n*> (IC«KAh«RuiM '»" 
S t.»a ta r** tfrB  «thriAd» «tontan» turtpn  fuarm da Km , A fn , 'AnM hpİf/r*  gd ır M ltrinJfl ta * lA tB M h 4 * fta r te ln i tan ıttı. fcMnfiurı 'uo Un«90 Fuar ıM ıe ıSC iu  yıl 
tIKvvM İN W ET6X -C18  nuVEL MJAflr »11-fuarn ıa  40  »¡il n toplu NUtrmaaaftldı. TeeW  Sârsy ı mUpiM  tüMffIM yftpdfte  TM )*i aCancfc ıJ r4 r*A 4M to-BÛ9PR 
H11»InI fkW T*S&Sm e* Kir» , A*r> , A«aAw ı MMriaıU d« SC ftKA  Mf*İa dflzanl a tıarı fuarla  İlg in «çıMam a yapan $«M| KManm » AJu* A rtth tn  Y rtrv r Batta lı 
O ftal Koofd lnatA fl) NtfuMan Karaca, «tanda İlg in in yft$un, o lduğunu Mflrtll. SS ftKA 'n tn  fta llya t yMMtfffi Km , Ariahv ı. Iftdv «• AAn llla rln fn tan ıtım ı İçin 
ça lift* l*nn ı İfada adan Knet MUgMatd Rim «üdai va ua lliu» m im ari yap ıla r rıadan ly la  Rua z iy  ara tç lla rln  hQ jQk Ii9i lfOW »fJftJa ılıılHayöttl. Karata buhınan 
Atıl AM Ik Kan tl'n ln  gaçm lşl nadanly la  Ruj turla  t  llg filflln  M lpay* yoğun «Mu|unu baDrtM  Karvct; "Bu ûMon* soyfo ttt»

[ Başa Dön ]

ARS, AFİN, ARDAHAN VE İĞDIR, STPETERSBURG' DA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın  Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

Kars Postası 24 .10 .2013 750 Yere l Y ay ın la r 1 12

U n , Ağn. Ardahan Te Ijdn, St.Petenburf’da tanıtıldı
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&ars, A fin , A rdahan ve İğd ır, S tPetersburg 'da  tan ıtıld ı S»m at Kadurvna / A artaı {6ERKAJ, Rusya 'n ın 
S tPetersbur*  şehrinde dûsen lener türüm  fuannde Kere, AJrı, A rdahan « I {d ır  lllerfn irı ta rih i «e tu rtaH k  da irle rin i tv ııttı. S tPate rabu rg 'u rıLB r*»»  Fuar 
a lan ında bu yi 21 'lnda l düzenlenen *INW eTBU3S TKAVEL  M ARKET 2013 ' fuarıne  40  ü lkeden top lam  458 firm a katıldı. Ibpfcap Saray ı şeM İnde t«anrrn 
yap ıları TOddya atandı jtyare tç iie rfr ı bû)Ak 11 #»i çekerken, fuarda Kan, A jn , Vdahan va l£d tr ilerin i Oa Şartı ıt Kah ıvna şarttı tvvrttı, Fuarla ilg ili aokJam a 
yapan Şe /he t Ka lk ınm a A jana ı Ara a fu r vvvınm Deste* O flal KootUnaörO  Nuru lt* Karaca. a t*y  da İlktin yçfun oM iA lhu ba iirtll. SSRKA 'nu  fae lyet >ûrûttÇü 
Kara, A rda lar, ıg tır v» A tfrı ile rin in  tan ıtım ı Mı ea iıfW lann ı lîaoe eden Karece, bö lgedakı Rus «tMal w teellIMe ro lm eri yap ıla r nedeniy le Rus z iya re tç ile rin  
M yCk Ufl d İd arin l kaytle tf, Karata bulun» Ari A n tik  Kenö'n ln  geçm işi nedeniy le  Rua tu rts t ilg isin in  bötg«je yo&rı o lduğunu be lirten Karaca, "Bu ilginin 
yoğunluğunu devem  e ttireb ilm ek Un k ıç ın  K ış aporlenyta  yun iae kû ltûraJ * ğc&I g ja \ to rianyta  Sunu nam  fcrifjünnek, yükse ltm ek  ham  da D ilen ip  dtfı» 
fada artır ın*  laOyorıa . $J a r büfeye gelen tudatfedrı yfede 40* ı Rus va w ll Sovye t ü lke leri va tandaş la r ı, Tu v la t le r tee l*  Ihla Anü An tik  Kenti, S» ık*m «
Kapk M erkezi, Ç ıld r Oölû w Atfı Dafc 'ne bûyûk il£ gâeterfyor' d ip  konuştu. •|NV rtT tXC IS  TRAVEL MARKET 2013* tm m  iki gfode yak la ş ık  10 Din td|l Sya re t 
ederken C lte te r va tu rü rm a lan  İle »eyefıe t acenteleri tu ıis*  çekm ek Un adeta bfffiM srfra yw ı» tı. Fuar sûresine*  Pefiee, Espreee Toure, Regent Trave l, 
toptun T rare l, Martte l* efei U tf Ş irke tle ri ya ftllile rf He gö rü şm e le r yapa r SERKA  uarıan la rı Sertin  m erin in  tu rizm  potansiye li haMernca bilg i V«rd l Kü ltü r «« 
Tu-fcm  M O$a*iri A lp e r Özkan da SERKA  etendm ı z iya re t ederek SERKA  lam am anndanA tfı.A rtJahan, Igd* ve KarstaM  türem  ça lışm a la rı nakUnde bDgl aldı. 
(KHA)
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[ Başa Dön ]

KARS, AON, ARDAHAN VE İĞDIR, PEFERSMA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

Kars Se rha t 24 .10 .2013 500 Yere l Yay ın la r 1 6

Kars, Aon, A rdahan ve İğd ır, $t.PefersM a tan ıtıld ı Se rha t Kalk ın ıra  A jansı (SERKA). Rusya 'n ın  Si 
Petersburg çehrinöe düzen lenen Ur(zm  fuannda Kar», A frı, A rdahan ve iğd ir iM *rtnbı ta ıih ı ve  tu ıttt ıK  değerle tti lan rtik  S t.Petarab iFg 'unLeneKpo  FıMt 
a lan ında bu yıl 21 'lne la i dû ien ler>en *INW ETEX-CIS T flAVEL MARKET 2013* fuarına  40  ü lkeden toplan ı *58 firm a katıld ı. lb { * a p ı Sa ray ı »eklinde 
tasarım ı yap ıları Tû rtdya atandı z iya re tç ile rin  büyük ilg isin i (akarken, fuarda Kars, Ağrı, A /dahan ve igd ır ia« rk ıt de Serha t Kalk ınm a A jans ı ten rttı Fuarla 
ilg ili açık lam a yapan Se rha t Ka lk ım a A jans ı A rdahan V fcunm  Destek Ofisi Koordfrıa törtı NuojOah Karaca, a tanda ılg ın ın  yoğun «duA mu M lkrtj. SERKA -n ın  
faaflye l yÛ rU ttBgö  Kars, Ardenan. ıgd ır ve  AOn llteMn (an ıtım ı için çatış tık la r ın ı tfsda eden Karaca, bö lgedeki Rua etw»J ve öseBK le  m im ari yap ıla r 
nedeniy le  Ruezt» ym çile rtn  BOyOk Bğl gös le rflU derirA  kaydetti. Karate  bulunan Ani Anv*  Kenü 'm n seçm iş neden M* Rus tu ris t llak& ln ln O â lnsve Mâ un ol 
- dudunu be irlen Karaca. "Su Ilın ın  yoğunluğunu devam  etlirebfrnek için k ışın keş sporla rıy la  yaan ise KüROrel ve oogal gezi tu rlany la  bunu hem 
geçtirm ek, yukae ltm efc hem  de Nrfilfl 1Qİ daha fazla anm nek fedyoruz, 9u an bö lgeye ga lan tu r»erin  yuzûe 4 0 \  Ru* ve  eski Sovye( »ke leri vatandaşları. 
Tu rte tle r ö ze lik le  An ti A n tik  Kenti, Sa rıkam ış Kayak Merirezı. Ç ıld ır Q6lü ve A$n Dagı'na büyOk ilgi e te le rtyo r*  d iye konuşlu. "IN\/VET€X-C£ TRAVEL 
MARKET 2013" fuarım  iki günde yak la$ ık  10 Wn ktal z iya re t ederken ü lke le r ve tu rfirm a lan  Ha seyahat acentsle ri tu ris t çekm ek  fpn adeta M rtırlenyle 
yanştı. Fuar sü resince Pegas, Exprees Tburs. Regent Trevei, Nepyun T reve l. M artta lyg ıb l tu r jile t le r i ye tk ilen  ile  gö rü jfT> e(er yapan SSRKAuzm tn lan  
Serha t larln in tu rizm  potBna iye li hakk ında bilgi va rd t KC ltO r ve Tu rizm  M üşaviri A lpe r Gö ıan da SERKA  atandın» z lyare i ederek SERKA  uzm an larından 
A£n,A rdenan, İğd ır ve  Kers 'taK  fta tem çe iıjm e ie rı

[ Başa Dön ]

KARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞDIR, ST. PETERSBURG' DA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın  Tarih i T ira j Yay ın  Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

Ö lçek (Kars) 24 .10 .2013  600 Derg i Ekleri 1 12

Kan, Ağrı, Ardahan Ve İğdır, 
St. Petenburgda tanıtıldı

Kars, Ağrı, A rdahan Ve İğdır, St. Petersburg 'da tan ıtıld ı Lm m * KAAAUY/ Tu rpy KAVAOLÇEK Serha t 
Kalkan ına A jans ı (S£M A\ R ısye> nr StPetenburg şehrinde düzenlenen tu rizm  fuarnda Kars, Afin, A rdahan va Ifid ır İ llerU ıln  ta rt ıl ve  t ırtü k  değerlerin i 
(anıttı. S tpe tenûurp jn  lenexpo Fuar a lan ında Su y ı( 211nc is i düzen lenen 'INW ETO -CfS TRAVEL MARKET 2013 'fuK ina 40 ü lkeden tooftm  458 F irm a katddı. 
Topkap ı Sa ray ı şek linde asarım ı yap ılan  Tü rk iye  atandı z iya re tç ile rin  büyük İlg is in i çekerken, fuarda Kars, A£n , A rdahan ve  İğd ır İlle rin i de SERKA  tan ıttı. 
Rusya 'da düzen lenen fuarla  ilg ili açık lam a yapan S artı a t Kakm m a Afansı A rdahan Yatır ım  Dastak O fisi Koordtıaörû NuruBah Karaca, standa İlg in in yofun 
olduğunu M im, SERKAH in faal** yû ıO tUkfiQ  Kars, A rdahan, İdd ir ve  Aİn ıllem in la n rtım s İçin ça lş&Uarım  İfade eden Karaca, bökedeki Rus «M isi ve feflİMe 
m im ari yap ıla r nedeniy le Rus z iya re tç ile rin  bûyûk I lg f  g fctBN f kterin l kaydetti. Kartta bulu ıan An i An tik  Kenrfn ln geçm işi nedeniy le Rus tu r is t ilg is in in  
b ilgeye yoğun o lduğunu Delirten Karaca; "Bu İlg in in yofun luğunu devam  e ttlreb im ek için k ışın Ki; sporla rıy la  yazm  İse kûttıre l ve dojal gezi tu r la rıy la  
Dunu hem Eelıstlrm ak. yükse ltm ek  hem  de b ilin rl#  daha fazla  a rt ırm ak  M ıy* oruz. Şu an bfilgeye gelen tu ris tle rin  yüzde 40ı Rus va eeM Sovye t ü lke leri 
va tandaş la rı. Tu ris t le r tee l*  İlk le  Ant) An tik  Kenti. Sa r ıkam if Kayak M erkezi, Ç ıid r SMû ve Afrı OagfrabOyûk İlgi gösteriyo r*  dedi. _  •İNW EFEX-CIS  TRAVEI 
MARKET Pagas, ExprBss Touıs , Regent KA ltÛ r ve Tu rizm  Mûpvirl 2013 ' fuann ı iki gC ınde TPaVel, Napyun itaat, Martta ly giM A lpe r Özkan da SERKA  
Bandını ya k la şk  10 9in Mşl z iya re t ederken t ır  ş irke tle r i yotkilIM  De görf$m ei. z iya re t ederek SERK A  uzm an iannö 'ke le r ve  tu r  firm a la rı İle seyaha t er 
yapan SERKA  uzm arM n Serha t den Ağn, Ara ahar, iftd ırve  Kaıetak ı acenteleri tu r is t  çekm ek için adeta Berin in  tu rton  potansiye li hakk ında tu rkzm  
çaleşm elah heUgnda bW b irb irle riy le  yaratı. Fuar sü resince Ntai ve ırfl. aldı.

[ Başa Dön ]

JKARS, AĞRI, ARDAHAN VE İĞDIR, STPETERSBURG' DA TANITILDI

Yayın Adı Yay ın Tarih i Tiraj Yay ın  Türü Sayfa  No Sü tun/Cm

Çağdaş Kars Haber 23 .10 .2013  600 U lusal G azete le r 1 12
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JKars, Ağrı, A rdahan ve İğdır, StPetersburg 'da  tan ıtıld ı »«llrUn Ka-fic*. "Bu Igfrto yosunlusunu 
dev«n « fflrab lm ek lçtr k ışın  k ış «perisi/a yazın  M kü ltüre) ve  dogaı 902! k ırtany la  tunu hem  OflIşV in». K lkM ttm ek  ham  de b lh rlty  daha taM irtiroak CMS- 
Şu »ı M lpy* Q««ft U leUtfe ytede «Ti Rue ve MN Sovye*  W «daş» ı. T tfabar öz« Ue A rt * ıflt K*m  ta rta rn*  Kayak UarM .ÇMrG» ve A frtO«O ft»bAytt W 
9&eartyer*d»« konuştu. 1NW ET6X-CI8 TRAVEL MARKET 2013 ' fuarın ı M }OnM  yak laşı k  10 bin k iş i * lyerePede ıker, f ltte lif ve «jc flrm ilan  İle aeyahat 
âOan le le rl ü ret çekm ek aMa & lrb k le rty* eya ftş* ı. Fuar a tlna lnca P#qm » E«ree» TO jff, R«Q ttrrt T revaL  Nepyun T rm k UerttaJy g fe t tu $VV«%  
lyaOo lla r» leg tfjşm « l e r yapan ŞERKAutm arto r $*1M %W) U ttn 'poM yal l»Up>de Mgl varil KONO r ve Tu rism  M«4a*rl öz lün da SERKA  M ıhın ı 2 fym  ederık  
8ERK* uzm aA tnden AO* A*dahan, Iftdr ve  Karat»! tu rtam  ça lışm a la rı haVbtida BHal a idL  1 şehrinde d tizartener tu rizm  fuarında K»r». A$n, AnJahan va 
4 )d ır  »amn wn «• by iadk daoartm m b. S l.f'M enttfg 'ın lane igo  Fuar itinada bu y* 2 l*w *şl dÛ5BTW w ı ¡MW ETB-CIS THM L MARKET ÎO ir iu«rv» 40  :> Gftaden 
Mtfem 4M Am a ha ild i. TopUp S*»yı şeM kıde taearım ı yap ılan  TO rtiya  atandı tyUM ç*erln  büyük HgUrt çake ıkeA , fuarda Kar», A$ rı, A rdahan ve lQ d ır  
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[ Başa Dön ]

ARDAHAN' DA EĞİTİM HAMLESİ PROJESİ

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

Tunayd in  19.10 .2013 7500 Yere l Yay ın la r 6 15

Ardahan’da eğitim 
hamlesi projesi

İtle İM  iA j u»*»n çy«n 
nWTnrrwv kj 

GiMrtkfr EJ»m GO*M(y*n E jlm  t*  Gr>

A rdahan 'da eğ itim  ham lesi projesi ARDAHAN (İHA) - A rdahan 'da Eğitim  ham lesi ad lı proje ile  İlde urlu m am ül üreten işyeri 
sahib i ve ça lışan la rın ın tam am ına  İş Sağ lığ ı Güven liğ i Eğ itim i, G ıda  H ijyen Eğitim i ve  G iriş im c ilik  Eğ itim i verilecek . A rdahan F ırın c ıla r Ya rd ım laşm a ve 
D ayanışm a Dem eği, Se rha t Kalk ınm a A jans ı ile  Kurum sal Kapasiten in  ve  Beşeri se rm ayen in  ge liş tir ilm esi mali destek program ı kapsam ında A rdahan lı 
f ır ın c ıla r Eğ itilecek. Froje koord inatörü Yrd. Doç. Dr. F iliz  Yang ın la r, yaptığ ı açık lanada; "Son dönem lerde ç ıkan yasa ve  yöne tm e lik le r le  unlu mam ül 
üreten iş ye rle r im iz  çok büyük s ık ın t ıla r  çekm ekted ir. İş le tm elerde İlin nüfusuna göre kota koyu lm am ası m evcut iş le tm eleri de e tk iley ip  genel b ir s ık ıntı 
y a şa ta rak  ürünü ka lites iz leştirm e kted i r Ö ze llik le  ü lkem iz in  Avrupa B irlic i adayı b ir ü lke o lm ası, a lt yap ım ızda AB ülkeferi s tandartla rına  yükse ltm e 
gerek liliğ i h isse ttirm iş tir. Bu nedenle de rneğ im iz üye le rim iz in  yan ında o la rak  ça lışan ların  hak ların ı ko ruya rak  daha ka lite li h izm et ve rm e hususunu esas 
a la rak  bu pro jey i Dem ek üye lerim iz in  gda güven liğ i ve  ka lite li . g ıda üretim in in sağ lanm asında k ritik  ro le sah ip  olan ve sah ip  olduğu m isyonu yerine 
ge tireb ilm ek için ciddi b ir eğ itim den geçm esi gerekm ekted ir. Bu proje ile  de İlim izde unlu m am ul üreten işyeri sah ib i ve ça lışan la rın ın  tam am ına  İş Sağ lığ ı 
Güven liğ i Eğ itim i, Gıda H ijyen Eğitim i ve  G iriş im c ilik  Eğ itim i ve rilecek ve eğ itim le r Kasım  avı içeris inde vao ılaccktır." dedi.

[ Başa Dön ]

EĞİTİM HAMLESİ PROJESİ

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm  

A nayu rt 14.10 .2013 15000 Yerel Yay ın la r 11 9
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Eğitim hamlesi projesi

A rdahan'da Eğitim hamlesi adlı 
proje ile İlde unlu mamul üreten 

işyeri sahibi ve çalışanlarının 
tamamına iş Sağlığı Güvenliği 
Eğitimi, Gıda Hijyen Eğitimi ve Gir
işimcilik Eğitimi verilecek. Ardahan 
Fınncılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, Serhat 
Kalkınma Ajansı ile Kurumsal Kapa
sitenin ve Beşeri sermayenin geliştir
ilmesi Mali destek programı 
kapsamında Ardahanlı fınncılar Eği
tilecek. (AA)

ı ARDAHAN Eğitim  ham lesi projesi A rdahan ’da Eğitim  ham lesi adlı proje ile İlde unlu m am ul üreten işyeri sahibi 
ve çalışan la rın ın  tam am ına İş Sağ lığ ı Güven liğ i Eğ itim i, G ıda H ijyen Eğitim i ve G iriş im c ilik  Eğ itim i verilecek. A rdahan F ırın c ıla r Yard ım laşm a ve Dayanışm a 
Derneği, Se rha t Kalk ınm a A jansı ile Kurum sal Kapasiten in ve Beşeri serm ayen in  ge liştir ilm esi Mali destek program ı kapsam ında A rdahan lı f ır ın c ıla r 
Eğ itilecek. (AA)

[ Başa Dön ]

ARDAHAN' DA EĞİTİM HAMLESİ PROJESİ

Yayın Adı Yay ın  Tarih i T ira j Yay ın  Türü Sayfa  No Sü tun/Cm

Yeni Şa fak  Trabzon 13.10.2013 5686 Derg i Ekleri 18 8

ARD AHAN ’DA EĞİTİM HAMLESİ PROJESİ 0  Ardahan F ırın cılar Yard ım laşm a ve D ayanışm a Derneği, 
Se rha t Kalk ınm a A jansı ile Kurum sal Kapasiten in ve  Beşeri serm ayen in  ge liş tir ilm esi mali destek program ı kapsam ında fır ın c ıla r Eğ itilecek. Proje 
koord inatörü Yrd. Doç. Dr. Filiz Yang ın- A lar, "Proje ile ilim izde unlu m am ul üretim inde k ile r eğ itim den geçecek” dedi. © ARDAHAN

[ Başa Dön ]

FIRINCILARI EĞİTECEKLER

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa No Sütun/Cm  

Erzurum  Pusula 12.10 .2013 3000 Yere l Yay ın la r 1 0

fıle://C:\Users\aycan.urkmez\Desktop\SERHAT KALKINMA AJANSI EKİM BASI. 11.11.2013



m-suite / PRNET Sayfa 9 / 1 1

KA desteğiyle kentteki 
fırıncılara eğitim veri
lecek. Proje Koordi
natörü Yrd. Doç. Dr.
Filiz Yangınlar, "Bu 
proje ile İlimizde unlu 
mamul üreten işyen 
sahibi ve çalışanlannır 
tamamına eğitim ve
rilecek” dedi. »  8 ’de

A rdahan 'da SERKA  desteğ iy le  kentteki fır ın c ıla ra  eğ itim  verilecek . Proje Koord inatörü Yrd. Doç. Dr. Filiz Yang ın la r, "Bu proje 
ile ilim izde  unlu m am ul üreten işyeri sah ib i ve  çalışan lann ın tam am ına  eğ itim  verilecek" dedi. » 8 'de A rdahan 'da eğ itim  ham lesi projesi A rdahan 'da eğ itim  
ham les i ad lı proje ile ilde unlu m am ül üreten işyeri sahib i ve  ça lışan la rın ın  tam am ına  İş Sağlığ ı Güven liğ i Eğ itim i, G ıda H ijyen Eğitim i ve G iriş im c ilik  
Eğ itim i verilecek . A rdahan F ırın c ıla r Ya rd ım laşm a ve Dayanışm a Derneği, Se rha t Kalk ınm a A jansı ile Kurum sal Kapasiten in  ve  Beşeri serm ayen in 
ge liş tir ilm esi m ali destek  program ı kapsam ında Ardahan lı f ır ın c ıla r eğ itilecek. Proje koord inatörü Yrd. Doç. Dr. F iliz  Yang ın la r, yaptığ ı açık lam ada; "Son 
dönem lerde akan yasa ve yönetm e lik le r le  unlu m am ül üreten iş ye rle r im iz çok büyük s ık ın t ıla r  çekm ekted ir. İş le tm elerde ilin nü fusuna göre kota 
koyu lm am ası m evcut iş le tm e leri de e tk ile y ip  genel b ir sık ın tı yaşata rak  ürünü ka lites iz leştirm ekted ir. öze llik le  ü lkem iz in Avrupa B irliğ i adayı b ir ülke 
o lm ası, a lt yap ım ızda AB  ü lke leri s tandartla rına  yükse ltm e gerek liliğ i h isse ttirm iş tir. Bu nedenle de rneğ im iz üye le rim iz in  yan ında o la rak  çalışan la rın  
hak ların ı ko ruyarak daha ka lite li h izm et ve rm e hususunu esas a la rak  bu pro jey i Dernek üye lerim iz in  gıda güven liğ i ve ka lite li g ıda üretim in in 
sağ lanm asında k ritik  role sah ip  o lan ve  sah ip  olduğu m isyonu yerine ge tireb ilm ek için ciddi b ir eğ itim den geçm esi gerekm ekted ir. Bu proje ile de ilim izde 
unlu m am ul üreten işyeri sahib i ve  ça lışan la rın ın  tam am ına  Iş Sağ lığ ı Güven liğ i Eğ itim i, G ıda H ijyen Eğ itim i ve G iriş im c ilik  Eğ itim i ve rilccek  ve eğ itim le r 
Kasım  ayı içeris inde yap ılacaktır" dedi.

» D e va m  S a y fa la rı

Sayfa  8

Ardahan’da eğitim 
hamlesi projesi

[ Başa Dön ]

YILMAZ: SERKA EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yay ın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm

Hürses 11 .10.2013 2132 U lusal Gaze te le r 2 48

Yılmaz: SERKA en iyi ajanslarımızdan biri
V ıK ıi Kalkjranı Ajantı'm rtyanı nfcfi Kalkınma Hal «m C m kı Y ılmu i j ı n ı  pmnnHlnr 

»v çalnıaıfann» «Kfdkr dinil Yılma*. ‘SfJtKA n  M a)ambnmınian te l*  dedi.

Yılm az: SERKA  en iyi a jan s la rım ızdan biri Serhat Ka lk ınm a A jans ı'n ı z iya re t eden Kalk ınm a Bakanı 
Cevdet Y ılm az a jans persone line  ve  ça lışan larına  övgü le r d izd i. Y ılm az, "SERKA  en iyi a jan sla rım ızdan b iri" dedi. Ka lk ınm a Bakanı Cevdet Y ılm az,
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uygulam aya geçird iğ i p ro je le rve ortaya çıkard ığ ı yay ın la rla  Serha t Kalk ınm a A jans ı'n ın  (SERKA) en iyi a jansla rdan b ir o lduğunu be lirte rek, "SERKA tam  b ir 
b ilg i bankası o ldu. Mukayese ed iyorum  hak ikaten SERKA  bu konuda çok  başarılı" dedi. Kalk ınm a Bakanı Cevdet Y ılm az, SERKA  Yönetim  Kurulu Başkan ı 
Kars Va lis i Eyüp Tepe ve Be led iye  Başkan ı Nevzat Bozkuş'la  b ir lik te  SERKA 'y ı z iya re t etti. SERKA  Genel Sek re te r Vek ili Mehm et Ö zdoğan tara fından 
karşılanan Bakan Y ılm az, a jansın  ça lışm a la rı ve  hibe destek le ri konusunda Ö zdoğan'dan bilgi a ld ı. Faa liyet yürü ttüğü Ağrı, A rdahan, İğd ır ve  Kars ille riy le  
ilg ili a raştırm a raporları, k itap lar, be lgese lle r ve yürü- yü ş rota ları rehberle rin i ince leyen Bakan Y ılm az, ça lışm a la rından do lay ı SERKA 'ya  te şekkü r etti. 
Ka lk ınm a a jans la rın ın  sadece para dağıtan ku rum lar o lm ad ığ ın ı belirten Y ılm az, a jansla rın  ayn ı zam anda b irer bilg i kurum lan olduğunu vurgu lad ı. Bakan 
Y ılm az, "Se rha t Ka lk ınm a A jansı bu konuda en iyi a jan sla rım ızdan gerçekten . Tam  b ir b ilg ibankas ı o ldu. Mukayese ed iyorum  hakikaten SERKA  bu konuda 
çok başarılı. Ana liz le r ve  raporla r ç ıkanyor. Bun lar gerçekten b izim  de arzu e ttiğ im iz  şey ler" dedi. A jans la rın  aynı zam anda bilgi kurum lan o lduğunu 
be lirtip  SERKA 'm n bu tü r  ça lışm a la rın ın  büyük önem  taş ıd ığ ın ı kaydeden Y ılm az, "D ört ilin yü rüyüş rota lanm  ç ıkarm ış o lm an ız çok önem lid ir. Dört ilin 
uygun ya tır ım  a lan la rın ı ç ıkarm an ız da aynca d ikkate  değer. B ir yabancı ya da b ir ya tırım a ge ld iğ i zam an burada ne fırsa t o lduğunu göreb ilir. Bu da çok 
önem lid ir. Ş im d i esk iden b ir işadam ıb ir ye re  g ittiğ inde k im e soracağın ı bile b ilm iyordu. B ilg ileri ve  verileri nereden a lacağ ın ı bile b ilm iyordu. Am a şim di b ir 
m uhatabı var. Ge lip  a jansla rdan dan ışm a m erkezi g ibi b ilgi a lab ilir. H azırlam ış o lduğunuz Yoğun Kam u Ça lışan ı Göçü kitabı ile S iv il T  oplum  Kunüuşlan 
Profili k itap lan sadece bu bö lgeye değil, Tü rk iye 'ye  h izm et edecek yo l gösteric i ça lışm a la rd ır. Bütün yay ın la r ve  be lgese lle r için siz i teb rik  ed iyorum " d iye 
konuştu. Ka lk ınm a Bakanı Cevdet Y ılm az, a janslann uzm an ye tiş tiren  ku rum lar o lduğunu be lirte rek, bunun ü lkenin ge leceği açıs ından çok önem li 
olduğunu kaydetti. A jans lann yere l d inam ik le ri harekete  geçird iğ ine  işa re t eden Bakan Y ılm az, şun ları söy led i: "Ama önem li unsurları uzm an kadro larıd ır. 
S iz le r sadece bu bö lgey le  ilg ili b ir katm a değer üre tm eyeceks in iz  aynı zam anda sahada p lan lam a uzm anı ha line ge leceksin iz. Ka lk ınm a ajansla rı aynı 
zam anda insan ye tiş tiren , uzm an ye tiştiren  kurum lard ır." (Haber Merkezi)

[ Başa Dön ]

KAPILARINI KULLANAMAYAN ŞEHİR: İĞDIR

Yayın Adı Yay ın Tarih i T ira j Yayın Türü Sayfa  No Sü tun/Cm

AKSİYON 07 .10 .2013 57970 Derg ile r 66 108

Tü rk iye 'n in  en doğusu, ülkenin b ittiğ i şeh ir d iye anıld ı hep İğdır. D iğer yandan yen i dünyanın süper 
güçleri Ç in , İran, H ind istan 'a acılan kap ım ız d iye  düşünm edi kim se. Şüphes iz  bunda üç ü lkeye s ın ın olduğu hâ lde, ticari hareketten  nasib in i a lam am asın ın  
rolü büyük. Kom şulardan biri İran, m ü tte fik im iz  Am erika  ta ra fından am bargo lu. Bora lan Hudut Kap ıs ı, a k tif değil. D iğeri E rm en istan; 2009 'da im zalanan 
Protokol An laşm ası'ndan sonra  A lican  S ın ır  Kap ıs ı'n ın  açılm ası gündem e g e lm iş am a süreç ask ıya  a lınm ıştı. E rm enistan işga li a lt ındak i Yukarı Karabağ 
m ese len in önündeki enge lle rden biri. Tü rk iye 'n in  resm î am bargosu devam  etse de iki ülke aras ındak i ih racat-itha la t Gürc istan ve İran üzerinden devam  
ediyor. Aslında İğd ır'ın  te k  um udu Nahçivana (Azerbaycan) açılan D ilucu. D evam  eden en büyük faa liye t ise kaçak m azot ticare ti ve  küçük çaplı gün lük 
a lışve riş le r. Hayvancılığ ı, m ikro  k lim a ik lim i, Ağrı Dağı derken, ilin ekonom ik  an lam da nasıl ihya o iacağ î konusunda tahm in le rim iz  va r  tab ii. 11 yılı 
do lduran Garanti Anado lu  Sohbetle rin in  şehre  uğrayıp m eselen in uzm an larca konuşu lm ası m anzaray ı iy ice  netleştird i. Geçen sene Burdur'da gerçek leşen 
organ izasyonda Garanti Bankası Genel Müdür Yard ım cıs ı Nafiz Karadere, uzun zam and ır İğd ır'a g itm ek isted ik le rin i söy lem iş, otel yokluğundan yak ınm ıştı. 
İşte tam  b ir sene sonra İğd ır'dayd ık . İğdır; Ağrı, Kars, A rdahan 'la  b irlik te  TRA2 d iye an ılan b ir havzaya işa re t ed iyor. K işi bası ge lirin en düşük olduğu ille r 
a rasında Ge lirdek i sanay i payı 12,6. Bursa, Esk işeh ir, B ilec ik  bö lgesin in  39 ,8  o lduğunu düşünürsek , ü lke üretim ine katk ıs ı aşağılarda seyred iyo r. Tarım  
dışı işs iz liğ i Tü rk iye  o rta lam asın ın  üzerinde, yüzde 20 'le ri aş ıyor. Doğu illerin in  aks ine  İğd ır'la  ilg ili b ir durum  şaş ırtıc ı. 2000 'de yak la ş ık  169 bin olan 
nüfusu 2011 'de  189 bine u laşm ış. Mesela ayn ı dönem de il unvan ı a lan A rdahan 'ın  nüfusu sürek li geriliyor. 2004 'te  kurulan İğd ır O rgan ize  Sanayi 
Bö lgesi'nde (OSB) 8'i ç a lış ır  durum da 19 fab rika  bu lunuyor. B ir de 6. Bö lge yatırım  teşv ik le rin in  e tk is iy le  İzm irli FG Tekstil, Karakoyun m evkiinde 600 
k iş iye  istihdam  o luştu racak  b ir te s is  kurdu. İğd ır'da 2001 'de  7 olan ihracatç ı firm a say ıs ı 2011 'de  115'e u laşm ış. Ayn ı y ıldak i 98 m ilyon do larlık  ihracatı, 
bö lge illeri iç inde en yüksek  değere sahip. İlin geçen sene Kam u Yatırım  Program ı iç inde 143 m ilyon T L 'lik  ya tır ım  bütçesi bu lunuyor. Bu p ro je le r iç inde 
105 m ilyon TL  ile  ta rım  sektörü b irinc i sırada. Am a 1966 y ılına  kadar giden KAPILARIN I KULLANAMAYAN ŞEHİR: İGD IR  • Tü rk iye 'n in  dünyan ın  doğusuna 
açılan kapılarından b iri İğdır. Uç ü lkeye s ın ırın ın  bulunm ası do lay ıs ıy la  d ış  ticare tte  ve lo jis tik  sektöründe büyük b ir potansiye le  sahip. Ge lin  görün ki bu 
potansiye lin  hayata geçm esi o kadar ko lay değil. ESİN KAYA b itm em iş pro je lerin  va rlığ ı düşündürücü. İğd ır'da ta rım sa l a lan top lam  118 bin hektar. Yüzde 
25 'i ku llan ılm ıyo r. Ekili a lan la r iç inde sanayi ü rün lerin in  oranı sadece yüzde 4. En cok m ıs ır ek iliyo r. Ünlü İğd ır pamuğu ise ik lim  değ iş ik liğ i sonucu 35 bin 
tonda s ıfır land ı. Hâlâ m odern tekn ik le rin  hayata geçem eyis i başka b ir problem . İlde bu konuda te k  ö rnek em ekli z iraa t tekn isyen i Hüseyin Aytek in .
1992'de Tuzluca 'da b ir dem onstrasyon uygu lam asıy la  başladığ ı serac ılığ ı, bugün Ku llu k  m evk iinde  10 dönüm lük a landa 27 se ra lık  kapasiteye 
dönüştürm üş. Yetiştird iğ i dom ates ler Yüksekova 'ya  kadar uzanan gen iş b ir havzada alıc ı bu luyor. Hayvancılık ta  ise ge rilem e sürüyor. 90 'la rda  700 bin 
olan küçükbaş hayvan say ıs ın ın  350 b ine düştüğü öngörü lüyor. 2 'ye  1 o lm ası gereken yem -sü t fiya tları l'e 1 eşitlend i. Yeterli sü t soğutm a tankı yok, 
küspe sık ın tıs ı var. 500'den 200 'e gerileyen üye say ıs ı, İğd ır Hayvan Ye tiştir ic ile r i B irliğ indek i son durum u açık lıyo r. Anado lu Sohbetle r ine  İzm ir'den 
katılan T ire  Sü t Kooperatifi Başkam  Mahm ut E sk iyörük 'ün  en cok ilg i gören isim  o lduğunu söy lesek yan lış  o lm az. 12 yıl önce 5 k işin in  kurduğu 
kooperatifin  bugün 2 bin ortağ ı var. Esk iyörük 'e  göre ç iftç ilik te  kazanm an ın , büyük ş irke tle re  karsı ayakta  ka lab ilm en in  yo lu aynı çatı a ltında toplan ıp 
b irlik te  hareket e tm ekten geçiyor. Üyesi o lan köylünün yem , a karyak ıt, gübre, a raç ve  m ak ine  ih tiyacın ı ka rş ılıyo rla r. Sağ ılan  sütünü a lıyor, soğutm a 
tank lannda sak lıyorla r. Ya perakende m arketle re  ya da büyük fab rika la ra  satış ım  yap ıyo rlar. Kooperatifin  kend ine a it sü t ve  ürün lerin in  sa tış ın ı yaptığ ı iki 
m ağazası bu lunuyor. Tü rk iye 'de  tüm  sektörle rde  kooperatifleşm e yüzde 13, Avrupa ta rım ın ın  kalbi Hollanda 'da sadece sü t ve  içecek a lan ındak i 
kooperatifleşm e yüzde 95 oran ında. 'Dört ü lke, b ir ilçe ' 2010 'da  Tü rk iye  ve İran arasında b ir 'O rtak  Sanayi Bö lgesi' o luşturm a karan akm ıştı. Iğd ır-D ih ıcu 
m evkii dört a lte rn atif arasında en avan ta jlıs ı seç ilm işti. Fakat bu seçim  iki y ıld ır  Bakan lar Kurulundan onay bekliyor. 40 bin dönüm e kuru lan bölge, 40 bin 
k iş iye  istihdam  sağ layacak. Ayn ı zam anda se rbest t ica re t bö lgesi o lacak sahanın a ltyap ıs ın ı inşa etm ey i Tü rk iye  üstlendi. Enerji ih tiyac ım  ise İran 
karşılayacak. İran tara fı y e r seçim i ve  bölge kurm a kararın ı onadı. B izdeki gecikm eyi ABD 'n in  Irana uygulad ığ ı ekonom ik  am bargoya bağ layan la r var. 
Bunun yan ında Kars- Iğd ır-N ahçıvan aras ındak i 225 km 'lik  b ir dem iryo lunun yap ım ı için 'ilke  kararı' a lınd ı. Ancak Kam u Ya tırın ı P rogram ına g irm ed i. İnşası 
için Bakan lar Kuru lu karan beklen iyor. Hattın yap ılm ası ha linde, Kars-N ahçıvan-Tebriz  Koridoru ortaya çıkacak. Bölgede a k tif ça lışan kurum ların  başında 
SERKA  (Serha t Ka lkm m a A jans ı) ge liyor. Adeta  'ya tır ım  destek  o fis i' g ib i ça lış ıyor. İğd ır O SB 'dek i tüm  tesis le r, a jansın  fon lanndan ya ra rlanm ış. T icarete 
ge lirsek  ik tisa t profesörü A sa f Savaş Akat, İğd ır için sm ır ticare tin in  hayati o lduğunu söy lüyor. Hâ lihazırdaki kap ıla r açıld ığ ında ekonom iy i can land ırm ası, 
sosya l serm aye o luşum unu h ız land ırm ası ve  devam ında dışarı göçü te rs ine  çevirm esi kaan ılm az. Nahçıvan Ö zerk  Bö lgesiy le  s ın ırdak i ekonom ik 
hareke tlilik  esk is i g ib i değil. A ze rbaycan 'ın  v ize  uygu lam ası, hudut ticaretinden ya ra rlanm ak  için 800  do lar lık  mal ih raç zorun lu luğu, 550 litre  aka ryak ıt 
getirm e hakkı, sebep le r a rasında. İran 'a t icare tte  tek  taraflı uygulanan m otorin  bedel fa rk ı, yol ku llan ım  bedeli g ibi enge lle r var. Hâlen Gü rbu lak-Lütfabat 
yo lunu ku llanan b irT IR 'd a n  534  avro  a lın ıyor. Nahçıvan ve A ze rbaycan 'la  iş yapan en büyük g iriş im cile r, İshak-E rhan Yaycılı ka rdeş le r ve  üçüncü
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kuşaktan A lpe r Yaycılı. İğd ır ekonom isin in  en büyük ş irke tin i yönetiyo rla r. G iriş im  dünyasına köylere  g ıda satış ı yaparak adım  atm ış la r. Nahçıvan ve 
Azerbaycan 'da 'S irap ' m arkasıy la  m aden suyu , ç iko lata , su üretiyor. İki ü lkeye y ılda  30-35  m ilyon do lar ih racat gerçek leştiriyo rla r. Konum u itibariy le  
lo jis t ik  açıdan çok değerli b ir şeh ir İğdır. U lusla rarası nak liyec ilik  yapan 44  ş irke t var. Sektörde 10-15 y ıllık  b ir m azis i o lsa da nak liye , ilin lokom otifi 
dun ım unda. Garanti Anado lu Sohbetle rin in  sürpriz i İğd ır'ın  A ra lık  İlçesi Kaym akam ı To lga Kam il Ersöz'dü. 33 yaş ındak i idareci şehrin i, ilçesin i doğa ve 
tarih  tu rizm ine  kazand ırm ak için ko lla rı s ıvam ış. Geçen ay larda 'D ört ü lke b ir ilçe ' başlığ ında b ir festiva l düzen lem iş. İğd ır'ı üç ü lkeye kom şu yapan, A ra lık  
ilçesi. Festiva lde 30 y ıld ır  ç ık ılm ayan Küçük Ağn 'ya  100 k iş iy le  t ırm anm ış la r. İran ve Tü rk  askerle r in in  beraber nöbet tuttuğu Sü reyya  Çeşm esin i z iya re t 
e tm iş le r. E rsöz'e  göre Ağrı Dağına tırm an ışta  D oğubeyazıt rotası ku llan ılsa  da, A ra lık 'tan  başlayan parku r daha este tik  ve  ta tm in  ed ici. Ü ste lik  sıradağ ların  
yüzde 60'ı İğd ır s ın ırlan  iç inde. G enç kaym akam , dağc ılık  ve yü rüyüş konusunda tu r la r düzen leyerek ilçesin i tu r izm e kazand ırm ay ı p lan lıyor, j e -m ail: 
e .kaya@ ahsiyan .com .tr Prof. Dr. A sa f Savaş Akat, Prof. Dr. Duran Bo lat, Mahm ut Esk iyörük , O sm an Saffe t A ro la t A  (so ldan sağa).
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