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YAZILI BASIN 

İç in d e k ile r

• EMİTT'TEN SERKA'YA "EN ETKİN ORGANİZASYON VE İŞBİRLİĞİ" ÖDÜLÜ 
İstanbul Gazetesi - 31.01.2013

• EMLTT'TEN SERKA'YA "EN ETKİN ORGANİZASYON VE İŞBİRLİĞİ' ÖDÜLÜ 
Türkiye Trabzon - 30.01.2013

• ORGANİZASYON VE İŞBİRLİĞİ' ÖDÜLÜ 
Yeni Şafak Trabzon - 30.01.2013

• S ERK A 400 BİN TİYE KADAR HİBE VERİYOR 
Yeni Şafak Trabzon - 26.01.2013

• EMITT YARIN BAŞLIYOR 
Marmara Bölge - 24.01.2013

• TANITILMALI
Türkiye Trabzon - 20.01.2013

• HÜZÜNLE DANS EDEN KARLAR DİYARI 
Yeni Asır Sarmaşık - 18.01.2013

• ERDAL: SERKA, HAYVANDIK VE TURİZMLE ÜNCEL VERİYOR 
Yeni Şafak Trabzon - 15.01.2013

• KILIÇ: ÇILDIR STRATEJİK BİR İLCE 
Yeni Şafak Trabzon - 15.01.2013

• İLÇELER MASAYA YATIRILDI 
Anayurt - 12.01.2013

• KAYMAKAMLAR
Erzurum Yeni Gün - 10.01.2013

• İLGİLİ PROJELERE ÖNCELİK VERİYOR 
Ayrıntılı Haber - 09.01.2013

• SERKA'DAN PATNOS'A UYGULAMALI EĞİTİM 
Yeni Şafak Trabzon - 08.01.2013

• GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 
Ayrıntılı Haber - 07.01.2013

• TÜRKİYE'NİN DAVOS'U OLMA YOLUNDA SARIKAMIŞ'TA ÇOK İYİ GELİŞMELER OLDUĞUNU İFADE EDEN KARS VALİSİ EYÜ 
İstanbul Ekonomi - 03.01.2013

• YERELE DESTEK 
ATLAS - 01.01.2013

• SERHATTA YEŞİL TURİZM ATAĞI 
EKOIQ - 01.01.2013

• HAZIRLAYAN ŞEBNEM TÜRKOĞLU 
YOLCULUK - 01.01.2013

• 'BATI DÜNYASI MİMARİYİ, ANİ'DEN ÖĞRENDİ'
ACTUAL MEDICINE - 01.12.2012

• CLOW, BATILI MİMARLARIN MİMAR LIK SANATINI ANİ'DEN ÖĞRENDİKLE RİNİ BELİRTEREK, ANİ'NİN BATI DÜNYASIN 
ACTUAL MEDICINE - 01.12.2012

• CALL CENTER ZİRVESİ'NDEN DOĞU'YA YATIRIM ÇIKTI 
CALL CENTER MAGAZINE - 01.12.2012

Y a z ı l ı  B a s ın  H a b e r le r  

■S E R K A

[ Başa Dön ]

EM İTT 'TEN  S E R K A 'Y A  "EN ET K İN  O R G A N İZ A SY O N  V E İ Ş B İR L İĞ İ"  Ö DÜ LÜ

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

İstanbul Gazetesi 31.01.2013 12000 Ulusal Gazeteler 5 69

EMİTT'ten Serka'ya "En Etkin Organizasyon ve İşbirliği" ödülü (İHA) - 
Bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve 
Seyahat Fuan EMITT, "En Geniş, En Etkin Organizasyon ve İşbirliği"

REF_SERKA KALKINM A AJANSI
BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ
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EMİTTten Serka’ya “En Etkin 
Organizasyon ve İşbirliği” ödülü

(İH A ) - Bu y ıl 17'incisi düzenlenen 
Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve 
Seyahat Fuarı EM ITT. "En Geniş. En 
lîlk iıı Organizasyon ve İşbirliği" ödü
lünü Kars. Aolalıan. İğdır ve Ağrı'da 
faaliyet yürüten ve fuarda don ilin 
staııdını tasarlayan Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA)'ya verdi.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Tu
rizm ve Seyahat Fuan EM ITT. İstan
bul TÜ YAP Fuar Merkezi'nde düzen
lenen ve Dünya'nın S. büyük turizm 
fuan olan 60 ülkenin katıldığı 
EM O T’te iller, t çinilim kırını yapmak 
k, m yoğun çaba harcadı. Serhat Kal
kınma Ajansı da faaliyet yürüttüğü 
Kars. Ağn. Ardahan ve İğdır illerinin 
tanıtımına aktif katkı sağlamak ama
cıyla dön il için alan kiraladı ve illerin 
suuıdım tasarladı. Kars. Ardahan. İğdır

ve Ağn illerinin siaııdmı Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Va
lisi Hüseyin Avni Mutlu. Kars'ın eski 
valilerinden Uşak Valisi Mehmet Ufuk 
Enlen. Rize Valisi Nunıllah Çakır'ııı 
yanı sıra turizmciler, tur operatörleri 
tcınsilcilcri ile sivil toplum örgütü tem
silcileri ziyaret cni.

SERKA  Yönetim Kurulu Başkanı 
İğdır Valisi Ahmet Pek. Kars Valisi 
Eyüp Tepe ile Ağn Valisi. Mehmet 
Tekinarslan. Kars Belediye Başkam 
Nevzat Bozkuş. Ağn Belediye Başkam 
Flasan Arslan. Ardahan Belediye Baş
kanı Faruk Köksoy, SERKA Genel 
Sekreteri Hüseyin Tutarda slanılan zi
yaret ederek İl Kültür ve Turizm Mü
dürlerinden fuarla ilgili bilgi aldı. Fuar
da Kars. Ani Anlik Kenti. Sankamış 
Kayak Merkezi gibi turistik değerlerin 

yanı sıra kaşar ve gravyer peyniriyle 
de tanıtılmaya çalışıldı. Ağn Valiliği 
de fuanla Ağn Dağı. Nuh'un Gemisi 
ve İshak Paşa Sarayını ön plana ç ı
kardı. Ardahan Valiliği bu yıl Damal 
Bebeği ve Kafkas Arı Irkının balıyla 
dikkat çekmeye çalıştı. Fuarda dikkat 
çeken illerden biri de İğdır oldu. Z i
yaretçiler İğdır’ın evelik çorbasını iç
mek için kuyruklar oluşundu. Patlı
can reçeli ve tuzdan yapılan süs eş- 
yalan da büyük ilgi gönlü.

ödülünü Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten ve fuarda 
dört ilin standmı tasarlayan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'ya 
verdi. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuan EMITT, 
İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Dünya'mn 5. büyük 
turizm fuarı olan 60 ülkenin katıldığı EMITT'te iller, tanıtımlarım 
yapmak İçin yoğun çaba harcadı. Serhat Kalkınma Ajansı da faaliyet 
yürüttüğü Kars, Ağn, Ardahan ve İğdır illerinin tanıtımına aktif katkı 
sağlamak amacıyla dört il için alan kiraladı ve illerin standmı 
tasarladı. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn İllerinin standmı Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Hüseyin Avnl Mutlu, Kars'ın 
eski valilerinden Uşak Valisi Mehmet Ufuk Erden, Rize Valisi Nurullah 
Çakır'ın yanı sıra turizmciler, tur operatörleri temsilcileri İle sivil 
toplum örgütü temsilcileri ziyaret etti. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı 
İğdır Valisi Ahmet Pek, Kars Valisi Eyüp Tepe İle Ağn Valisi, Mehmet 
Tekinarslan, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Ağn Belediye 
Başkanı Haşan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 
SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar da stantlan ziyaret ederek İl 
Kültür ve Turizm Müdürlerinden fuarla ilgili bilgi aldı. Fuarda Kars,
Ani Antik Kenti, Sarıkamış Kayak Merkezi gibi turistik değerlerin yanı 
sıra kaşar ve gravyer peyniriyle de tanıtılmaya çalışıldı. Ağn Valiliği 
de fuarda Ağn Dağı, Nuh'un Gemisi ve İshak Paşa S arayı'm ön plana 
çıkardı. Ardahan Valiliği bu yıl Damal Bebeği ve Kafkas An Irkının 
balıyla dikkat çekmeye çalıştı. Fuarda dikkat çeken illerden biri de 
İğdır oldu. Ziyaretçiler İğdır'ın evelik çorbasını içmek için kuyruklar 
oluşturdu. Patlıcan reçeli ve tuzdan yapılan süs eşyaları da büyük ilgi 
gördü.

[ Başa Dön ]

EM LTT ’TEN  S E R K A 'Y A  "EN E T K İN  O R G A N İZ A SY O N  V E İŞ B İR L İĞ İ '  ÖDÜLÜ

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

Türkiye Trabzon 30.01.2013 3450 Dergi Ekleri 1 57

2 -> 19

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 
gelenemsel 'en iyiler1 ödül tördeni İle son buldu. Toplam 36 kategoride 
ödüller verildi. EMİTT'ten SERKA'ya "En Etkin Organizasyon ve İşbirliği' 
ödülü Işık Çapanoğlu KARS İHA Bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası 
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, "En Geniş, En Etkin 
Organizasyon ve İşbirliği" ödülünü Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da 
faaliyet yürüten ve fuarda dört ilin standmı tasarlayan Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA)'ya verdi. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve 
Seyahat Fuarı EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 
Dünya'mn 5. büyük turizm fuarı olan 60 ülkenin katıldığı EMITT'te iller, 
tanıtımlarını yapmak için yoğun çaba harcadı. Serhat Kalkınma Ajansı 
da faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinin tanıtımına 
aktif katkı sağlamak amacıyla dört il için alan kiraladı ve illerin standmı
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tasarladı.

1 7 . U lus lararas ı D oğu A kdeniz T u rizm  ve S eyah at Fuarı E M IT T , 
g e le n e m s e l en iy ile r ’ ö d ü l tö rd e n i ile son bu ldu . T o p lam  36  
kategorid e  ö d ü lle r verild i.

EMlTT’ten SERKA’ya 
“En Etkin Organizasyon 
ve İşbirliği’ ödülü

Işık Çapanoğlu KARS İHA

B
u yıl 17’indsi düzen
lenen Uluslararası 
Doğu Akdeniz Tu
rizm ve Seyahat Fu

arı EMITT, "En Geniş, En Et
kin Organizasyon ve İşbirli
ği" ödülünü Kars, Ardahan, 
İğdır ve Ağrı'da faaliyet yü
rüten ve fuarda dört ilin s-  
tandım tasarlayan Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA)’ya 
verdi, 17. Uluslararası Doğu

Akdeniz Turizm ve Seyahat 
Fuarı EMITT, İstanbul TÜYAP 
Fuar Merkezi'nde düzenle
nen ve Dünya'nın 5. büyük 
turizm fuarı olan 60 ülkenin 
katıldığı EMITT'te iller, tanı
tımlarını yapmak için yoğun 
çaba harcadı. Serhat Kalkın
ma Ajansı da faaliyet yürüt
tüğü Kars. Ağrı, Ardahan ve 
İğdır illerinin tanıtımına ak
tif katkı sağlamak amacıyla 
dört il için alan kiraladı ve il - 
lerin standını tasarladı.

[ Başa Dön ]

O R G A N İZ A SY O N  V E  İŞ B İR L İĞ İ '  ÖDÜLÜ

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

Yeni Şafak Trabzon 30.01.2013 2107 Dergi Ekleri 1 333

017. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 'en 
iyiler' ödül töreni ile son buldu. Toplam 36 ayrı kategoride verilen 
ödülleri, ödül sahibi firma ve kuruluş temsilcileri Ekin Fuar A.Ş. 
Direktörü Hacer Aydın'ın elinden aldılar. SERKA standıyla EMITT 
2013'te "Birlikte En Geniş, En Etkin Organizasyon ve İşbirliği İle 
Fuarın Başarısına Katkıda Bulunanlar" kategorisinde birincilik ödülüne 
layık görüldü. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ikincilik, Zafer 
Kalkınma Ajansı da üçüncülük ödülü aldı. EMITT'ten SERK A'ya 'En 
Etkin Organizasyon ve İşbirliği' ödülü İstanbul'da düzenlenen 17'incisi 
düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı 
EMITT Fuarı'na katılan Serhat Kalkınma Ajansı "En Geniş, En Etkin 
Organizasyon ve İşbirliği" ödülüne layık görüldü. Bu yıl 17'incisi 
düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuan 
EMITT, "En Geniş, En Etkin Organizasyon ve işbirliği" ödülünü Kars, 
Ardahan, İğdır ve Ağn'da faaliyet yürüten ve fuarda dört ilin standını 
tasarlayan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'ya verdi. 17. Uluslararası 
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuan EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar 
Merkezi'nde düzenlenen ve Dünya'nın 5. büyük turizm fuan olan 60 
ülkenin katıldığı EMITT'te iller, tanıtımlarını yapmak için yoğun çaba 
harcadı. Dört gün süren fuarda iller kendi turistik, doğal ve kültürel 
zenginliklerini tanıtırken, birçok kent ziyaretçilere yöresel yemek 
ikram etti. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn illerinin standını Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kars'ın 
eski valilerinden Uşak Valisi Mehmet Ufuk Erden, Rize Valisi Nurullah 
Çakır'ın yanı sıra turizmciler, tur operatörleri temsilcileri ile sivil 
toplum örgütü temsilcileri ziyaret etti. YÖRESEL ÜRÜNLER TANITILDI 
SERKA Yönetim Kurulu Başkanı İğdır Valisi Ahmet Pek, Kars Valisi 
Eyüp Tepe ile Ağn Valisi, Mehmet Tekinarslan, Kars Belediye Başkanı 
Nevzat Bozkuş, Ağn Belediye Başkanı Haşan Arslan, Ardahan

EMITT'ten SERKA ya En Etkin 
Organizasyon ve İşbirliği' ödülü
lsunbultiA dtoenlenen ]7uıu«a dıı/cıikiien li]ııstır«iM.sı Dogıı Afakili* Turuııı ve St-y.il u* Ft mu KMÜT hkuı'iM Ln ıLuı 
Setlul Kalkıl II ı m Ajaı îvi " i n  Geni». En Et kin O rganizasyon ve işbirliği~ t ■ liılıutt- layık görüldü
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YORESCL LWÜNLXH TANITILDI

hurtıdpaM* jUi •

Belediye Başkanı Faruk Köksoy, SERKA Genel Sekreteri Hüseyin 
Tutar da stantlan ziyaret ederek turizm müdürlerinden fuarla ilgili 
bilgi aldı, o KARS - İHA

[ Başa Dön ]

S E R K  A 4 0 0  B İN  T İY E  KA D A R H İB E  V E R İY O R

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

Yeni Şafak Trabzon 26.01.2013 2107 Dergi Ekleri 1 24

SERKA400 bin TL'ye 
kadar hibe veriyor
O Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 

Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı 
illerindeki yatırımları desteklemek 
amacıyla başlattığı 3 mali destek 
programı kapsamında KOBİ’lere ve 
yeni girişimcilere 400 bin TL’ye kadar 
hibe verecek. SERKA’nın 7 Aralık 2012 
tarihinde ilan ettiği üç mali destek 
programı kapsamında hibe almak 
isteyen KOBİ ve yeni girişimcilerin 
8 Şubat tarihine kadar başvuruda 
bulunmaları gerekiyor. Program 
kapsamında sunulacak projelere 400 
bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek. 
Mali Destek Programı kapsamındaki 
projelere de 250 bin TL’ye kadar hibe 
desteği veriliyor. O KARS - I HA

S ERK A 400 bin Tiye kadar hibe veriyor O Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Kars, 
Ardahan, İğdır ve Ağrı illerindeki yatırımları desteklemek amacıyla başlattığı 3 mali 
destek programı kapsamında KOBİ'lere ve yeni girişimcilere 400 bin TL'ye kadar hibe 
verecek. SERKA'nın 7 Aralık 2012 tarihinde ilan ettiği üç mali destek programı 
kapsamında hibe almak isteyen KOBİ ve yeni girişimcilerin S Şubat tarihine kadar 
başvuruda bulunmaları gerekiyor. Program kapsamında sunulacak projelere 400 bin 
TL'ye kadar hibe desteği verilecek. Mali Destek Programı kapsamındaki projelere de 
250 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. O KARS - IHA

[ Başa Dön ]
EM IT T  Y A R IN  B A Ş L IY O R

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

Marmara Bölge 24.01.2013 1200 Yerel Yayınlar 8 92

EMITT yarın başlıyor
70 yabancı ülke İle Türkiye'den 150 şehir ve turizm beldesi fuarda yer alacak.
C ^ D ü n yan ın  en  büyük turizm A ğrı, K a rs . A rd ah an  v e  İğdır tanıtımları yap ılacak .

EMITT yarın başlıyor 70 yabancı ülke ile Türkiye'den 150 şehir ve 
turizm beldesi fuarda yer alacak. ODünyanın en büyük turizm 
fuarlarından EMITT, yarın İstanbul'da başlıyor. Bu yıl 17'ncisi 
düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 
(EMITT), Beylikdüzü TÜYAP'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 
Dünyada ve Türkiye'de turizmde öne çıkmak isteyen iller, beldeler, 
kalkınma ajansları, turizm firmaları ve sektör profesyonellerinden 4 
bin 500 katılımcının yer alacağı fuar, 24-27 Ocak'ta gezilebilecek. 
Fuarda, 70 yabancı ülke İle Artvin, Yozgat, Van, Samsun, Tokat, 
Kırıkkale, Gümüşhane, Aksaray, Rize, Bitlis, Hakkari, Batman, Ordu, 
Çorum, Trabzon, Siirt, Muğla, Mardin, Kırşehir, Afyon, Ağrı, Kars, 
Ardahan ve İğdır'ın da yer aldığı birçok kent ve turizm beldesinin 
tanıtımı yapılacak. Türkiye'nin 2012'de yaklaşık 30 milyon turist ile 
dünya turizminde 6'ncı sırada yer aldığını bildiren fuar yetkilileri, 
EMITT fuarının da 4 bin 500 uluslararası katılımcı, 128 bin 
profesyonel ve tatilci tarafından ziyaret edilerek dünyanın en büyük 
5'nci turizm fuarı olduğunu kaydettiler. Yetkililer, bunun Türkiye 
turizmine büyük katkı sağladığını belirterek, bu yıl fuar için başvuru 
yapan yerli ve yabancı katılımcılarla ziyaretçi sayısında rekor kırmaya
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0 Dünyanın en büyük turum 
fuarlarından EMITT, yarın 

İstanbul'da başlıyor Bu yıl 
17’ncisı düzenlenen Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarı (EMITT). 
Beylikduzü TÜYAPta 
kapılarım ziyaretçilerine 
açıyor, Dünyada ve 
Türkiye’de turizmde öne 
çıkmak isteyen iler, beldeler, 
kalkınma ajanstan, turizm 
firmaları ve sektör 
profesyonellerinden 4 bin 500 
katılımcının yer alacağı fuar. 
24-27 Ocakta gezilebilecek 
Fuarda. 70 yabancı ülke ile 
Artvin. Yozgat. Van. Samsun. 
Tokat, Kınkkale. Gümüşhane, 
Aksaray. Rize, Bitlis. Hakkari. 
Batman. Ordu. Çorum, 
Trabzon, Siirt, Muğla Mardin. 
Kırşehir. Afyon. Ağrı. Kars. 
Ardahan ve İğdır’ın da yer 
aklığı birçok kent ve turizm 
beldesinin tanıtımı yapılacak. 
Türkiye'nin 2012*de yaklaşık 
30 milyon turist Me dünya 
turizminde 6'ncı sırada yer 
aldığını bildiren fuar yetkilileri. 
EMITT fuarının da 4 b«n 500 
uluslararası katılımcı. 128 bm 
profesyonel ve tatıla 
tarafından ziyaret edilerek 
dünyanın en büyük 5’nci 
turizm fuan olduğunu 
kaydettiler. Yetkililer, bunun 
Türkiye tunzmıne büyük katkı 
sağladığını belirterek, bu yıl 
fuar için başvuru yapan yerli 
ve yabancı katılımcılarla 
ziyaretçi sayısında rekor 
kırmaya beklediklerini ifade 
ettiler. Bu yıl Serhat Kalkınma 
Ajansı’nın koordinatörlüğünde

Ağrı, Kars. Ardahan ve İğdır 
da fuarda yer alacak. Doğu 
Anadolu’nun yüksek platoları 
üzerine kurulu, doğal yapısıy
la Güney Kafkasya’nın kendi
ne özgü coğrafi özelliklerim 
barındıran Ağrı. Kars, 
Ardahan ve iğdir şehirien 
dağcılık, trekking. yayla 
turizmi, botanik turizmi, inanç 
turizmi, kuş gözlemciliği ve 
kış turizmi bakımından 
sınırsız imkanları, modem 
konaklama seçenekleri fuar
da yer alacak Benzorsız 
kültürel ve doğal hazînelere 
sahip bölgede yer alan Ağrı 
Dağı, Am Antik Kenb. Kars 
Kent Merkezi, Ishakpaşa 
Sarayı, Sarıkamış Kayak 
Merkezi. Ardahan Şeytan 
Kalesi, İğdır Ejder Kervansa
rayı ve Çıldır Gölü tanıtılacak 
FU A RIN  YEN İ Ü LK E S İ  
P O R T EK İZ

0EM lTTe bu yıl ilk kez 
katılacak ülkeler arasında 

Portekiz de yer alıyor Fuarda 
başkent Lizbon ve 2004’te 
UNESCO Dünya Mirası 
Lıstesı'nde yer almak üzere 
önerden Baıxa adı verilen 
şehtr merkezinin yanı sıra. 
Portekiz’in kültürel ve doğal 
değerleri Sao Jorge Kalesi, 
Lizbon Katedrali, Ticaret 
Meydanı. Nossa Senhora da 
Conceiçao Velha Kilisesi. 
Rossıo Meydanı, 
Restauradores Meydanı. 
Elevador de Santa Justa, 
Jeronımos Manastırı, 8elem 
Kulesi. Padrao dos 
Descobrımentos Anıtı ve 
Carmo Rahibe Manastırı’nın

tanıtımları yapılacak.
LİBYA  YEN İDEN  
FU A RD A
["^Yaşanan ıç savaşın 
L-Jardından toparlanma 
sürecinde olan Libya, bu yıl 
yeniden fuarda yer alacak 
Antik çağlardan beri bilmen 
köklü geçmişi ve Fenike. 
Kartaca, Makedon. Roma. 
Eyyubı, Arap ile OsmanlI 
uygarlıklarının izleriyle 
görkemli b«r tanhi birikime 
sahip olan Libya. EMlTTte 
tanıtım yapacak UNESCO 
Dünya Kültürü Mirası 
listesinde Leptıs Magna, 
Sabratha ve CyTene Antik 
Kentleri, Gadames Vahası ve 
10 bin yıllık Akakus mağara 
resimleri ile yer alan Libya'da. 
Türk Hava Yollan’nın 
başlattığı düzenli seferlerle 
bu yıl turizmde bir yükseliş 
bekleniyor,
Ü C R ETSİZ  ’TANCO- 
D E R S L E R I
1 1̂Doğu Akdeniz Uluslararası 
G-JTurizm ve Seyahat Fuarı 
EM lTTe bu yıl Akdeniz 
bölgesi dışından katılacak 
konuk ülke Arjantin, fuarda 
özel tanıtımlar düzenleyecek 
Ülkenin kültürel ve doğal 
güzelliklerinin tanıtımlarının 
yanı sıra fuar boyunca her 
gün 15.00-17.00 saatlerinde 
ziyaretçilere ücretsiz Latin 
Amerika dansları ve "Tango" 
derslen verilecek 
Tango yapmak için özel 
olarak düzenlenecek 
sahnede. Tango yapmanın 
incelikler uygulamalı olarak 
anlatılacak .••»»i*-**»*"-«"»»-*

beklediklerini ifade ettiler. Bu yıl Serhat Kalkınma Ajansı'nın 
koordinatörlüğünde Ağrı, Kars, Ardahan ve İğdır da fuarda yer 
alacak. Doğu Anadolu'nun yüksek platoları üzerine kurulu, doğal 
yapısıyla Güney Kafkasya'nın kendine özgü coğrafi özelliklerini 
barındıran Ağrı, Kars, Ardahan ve İğdır şehirleri dağcılık, trekking, 
yayla turizmi, botanik turizmi, inanç turizmi, kuş gözlemciliği ve kış 
turizmi bakımından sınırsız imkanları, modern konaklama seçenekleri 
fuarda yer alacak. Benzersiz kültürel ve doğal hâzinelere sahip 
bölgede yer alan Ağrı Dağı, Ani Antik Kenti, Kars Kent Merkezi, 
İshakpaşa Sarayı, Sarıkamış Kayak Merkezi, Ardahan Şeytan Kalesi, 
İğdır Ejder Kervansarayı ve Çıldır Gölü tanıtılacak. FUARIN YENİ 
ÜLKESİ PORTEKİZ OEMITT'e bu yıl ilk kez katılacak ülkeler arasında 
Portekiz de yer alıyor. Fuarda başkent Lizbon ve 2004'te UNESCO 
Dünya Mirası Listesi'nde yer almak üzere önerilen Baixa adı verilen 
şehir merkezinin yanı sıra, Portekiz'in kültürel ve doğal değerleri Sao 
Jorge Kalesi, Lizbon Katedrali, Ticaret Meydanı, Nossa Senhora da 
Conceiçao Velha Kilisesi, Rossio Meydanı, Restauradores Meydanı, 
Elevador de Santa Justa, Jeronimos Manastırı, Belem Kulesi, Padrao 
dos Descobrimentos Anıtı ve Carmo Rahibe Manastın'nın tanıtımları 
yapılacak. LİBYA YENİDEN FUARDA OYaşanan iç savaşın ardından 
toparlanma sürecinde olan Libya, bu yıl yeniden fuarda yer alacak. 
Antik çağlardan beri bilinen köklü geçmişi ve Fenike, Kartaca, 
Makedon, Roma, Eyyübi, Arap ile OsmanlI uygarlıklarının izleriyle 
görkemli bir tarihi birikime sahip olan Libya, EMİTT'te tanıtım 
yapacak. UNESCO Dünya Kültürü Mirası listesinde Leptis Magna, 
Sabratha ve Cyrene Antik Kentleri, Gadames Vahası ve 10 bin 
yıllıkAkakus mağara resimleri ile yer alan Libya'da, Türk Hava 
Yollarfmn başlattığı düzenli seferlerle bu yıl turizmde bir yükseliş 
bekleniyor. ÜCRETSİZ "TANGO" DERSLERİ ODoğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'e bu yıl Akdeniz bölgesi 
dışından katılacak konuk ülke Arjantin, fuarda özel tanıtımlar 
düzenleyecek. Ülkenin kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımlarının 
yanı sıra fuar boyunca her gün 15.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilere 
ücretsiz Latin Amerika dansları ve "Tango" dersleri verilecek. Tango 
yapmak için özel olarak düzenlenecek sahnede, Tango yapmanın 
incelikleri uygulamalı olarak anlatılacak, www.dunya.com.fr

T A N IT IL M A L I
[ Başa Dön ]

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

Türkiye Trabzon 20.01.2013 3450 Dergi Ekleri 2 76

ARDAHAN ORGANİK BAL MERKEZ OLACAK Vali Azizoğiu, Ardahan'ın 
organik bal merkezi olabileceğini itade ederek, bu konuda Ardahan'a 
has olduğu bilinen 1000'in üzerinde endemik bitkiden de 
yararlanılabileceğini kaydetti. Vali Seyfettin Azizoğiu, organik arıcılık 
faaliyetleriyle ilgili tanıtımın yapılması gerektiğine dikkat çekti. AI/AÜ 
AZİZOĞLU: rıcılık faaliyetleri TANITILMALI Olgun Yıldız ARDAHAN İHA 
B Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğiu, "Organik arıcılık faaliyetleri 
tanıtılmalıdır" dedi. Ardahan Öğretmenevinde düzenlenen Arıcılık 
konulu toplantıya Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğiu, vali yardımcısı 
Kadir Taner Eser, İl Genel Meclis Başkanı Bedrettin Çakıcı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Tanı, Arıcılar Birliği Başkanı 
İlhan Evliyaoğlu ve SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı) temsilcileri 
katıldı. Ardahan'da uygulanan arıcılık faaliyetlerinin sistemli olarak 
yürütülebilmesi için et kin çalışmaların güçlendirilmesinin 
görüşüldüğü toplantıda, gerçekleştirilen organik arıcılık faaliyetleriyle 
ilgili tanıtımın yapılması da karara bağlandı.

ARDAHAN ORGANİK BAL MERKEZİ OLACAK
Vali Azizoğiu. Ardahan'ın organik bal merkezi olabileceğini ifade ederek, bu konuda Ardahan'a 
has olduğu bilinen 1000in üzerinde endemik bitkiden de yararlanılabileceğini kaydetti Vali 
Seyfettin Azizoğiu. organik arıcılık faaliyetleriyle ilgili tanıtımın yapılması gerektiğine dikkat çekti

j y  VALİ AZİZOĞLU:

r\rıcılık faaliyetleri
TANITILMALI

Olgun Yıldız ARDAHAN İHA tin Azİ20ğlu, vali yardım cısı han da u ygulan an arıcılık

B Ardahan Valisi Kadir Taner Eser, İl Genel faaliyetlerinin sistemli ola-
Seyfettin  A zizo g- M eclis B aşkan ı B edrettin  rak yürütülebilmesi için et -

hı, ' Organik a n c ı- Çakıcı. Gıda Tarım v e  H ay- kin çalışm aların gtiçlendi-
l ık  fo n t iv p t lp r i  t a -  v a n r ı l ı k  İl M iir i i i r t l  M ı ıç tn f a  rilm A ffln tn o H rU d ilf ti tM  t r m -
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J — /  bk laaliyetlen ta

nıtılmalıdır" dedi Ardahan  
Ö ğretm enevinde düzenle
nen Arıcılık konulu toplan - 
tıya A ı dahan Valisi S e y fe t-

vancılık İl Müdürü M uştala  
Tanı. Arıcılar Birliği Başkanı 
İlhan Evliyaoğkı v e  SER K A  
(Serhat Kalkınm a Ajansı) 
tem silcileri katıldı. A r d a -

rihneanin görüşüldüğü top
lantıda. gerçekleştir ilen or
ganik arıcılık faaliyetleriyle 
ilgi li tanıtımın yapılm ası da 
karara bağlandı.

[ Başa Dön ]

H ÜZÜ N LE DAN S EDEN  K A R LA R  D İY A R I

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

Yeni Asır Sarmaşık 18.01.2013 29182 Yerel Yayınlar 4 477

S E S ?

HÜZÜNLE DANS EDEN KARLAR DİYARI: * HÜZÜNLE DANS EDEN KARLAR DİYARI Doğu Anadolu'nun Kafkaslar’a
açılan kapısı artık çok yakın. Sarıçam ormanları üe kaplı dağlar 
beyaza bürünmüş, atlı kızaklar yolcularını bekliyor. Ankara, İstanbul 
ve İzmir'den havayolu ile çıkışınızdan iki buçuk saat sonra, dünyanın 
en güzel, en uzun, en güvenli i pistlerinde kaymaya başlayabilirsiniz. 
Kars'a 45, Erzurum'a 150 kilometre uzaklıktaki kayak tesisleri, 
dünyada sadece Alpler'de bulunan toz kristal kar kalitesi üe en çok 
tercih edilen pistlere sahip. ÇIG TEHLİKESİ YOK Kayak antrenörü 
Zakir Akın, kış etkinliklerine dair şunları anlatıyor: "Kayak merkezi 3 
etaptan oluşuyor. İlk etapta, toplanı uzunluğu 7 km olan 2 pist 
bulunuyor. İkinci etapta, 12 km uzunlukta 5 tane parkur ve 
Karanlıkdere dediğimiz üçüncü etapta 5,5 km uzunluğunda 2 farklı 
pistimiz var. Profesyonel kayakçıların antreman yapmak için burayı 
tercih etme nedenleri ise; kar kalitesinin yüksek olması, pistlerinin 
uzunluğu ve dünya kayak merkezi onaylı iki tane yarış pistinin 
olması. Ayrıca sis ve çığ tehlikesinin olmayışını da söylemeliyiz."
Akın, "Toplam konaklama kapasitesi 900-1000 kişi arasında olan on 
tane otelin bulunduğu ilçemize Kars, İğdır, Ağrı ya da Erzurum 
havaalanından veya Erzurum karayolundan ulaşmanız mümkündür. 
Kars havaalanına bir saat mesafedeyiz. İstanbul, Ankara, İzmir 
uçaklarıyla gelen misafirlerimiz inişten bir saat sonra piste çıkıp 
kayak yapmaya başlayabilir" diyor. ATLI KIZAKLARLA TUR Kayak 
dışında, atk kızaklarla da ilçe turu yapabileceğini belirten Zakir 
Akın,"Atlı kızaklarla Katerina köşküne gidebilir, rehber eşliğinde 
hedikii yürüyüşler de yapabilirsiniz. Aynca Ani Ören yerini ve Kars 
merkezini gezebilirsiniz. Sarıkamış'a 20 km mesafedeki bölgenin en 
köklü Ermeni yerleşkeierinden biri olan Karakurt beldesini ziyaret 
edebilirsiniz. Yapıların birçoğu Ermeniiere aittir. IS.yüzyıla ait iyi 
korunmuş bir kilise ve kaya yerleşimleri var. Yine 45 km mesafede 
Çengiili kilisesi ile Çengilli Gölünü görebilirsiniz. Köyden temin 
edeceğiniz atlı kızakla buz tutan gölün üzerinde tur yapabilirsiniz"

C f  W f diyor. YÖRESEL LEZZETLER Serhat Kalkınma AJansı'nın (SERKA)
B f  K  ' çalışmaları ile Sarıkamış'ta, 21 adet trekking, 10 adet bisiklet, 4 adet

S p M  ' f i f  a  . A  „  JiP safari ve 3 adet kültür rotası tesbit edilerek uluslararası
ukg' h v ' ' ^ f l j  Q  w - t  standartlara göre işaretlenmiş. Başta, tuzlanıp kurutulmuş kaz eti

H H B f  f • 5 ^  olmak üzere,kaşık salatası, kuş ekmeği çorbası, çaşır turşusu, çeçil
MEjfc‘ ji peyniri, hıngei, umaç helvası gibi yöresel yemekler farklı kültürlerin

İ l  ^  sofraya yansıması olmuş Sarıkamış'ta. ALIŞVERİŞ ZAMANI Yaylacılık
ve hayvancılık geleneğinin ürünü olarak yüzyıllardır doBembeyaz 
karlarla kaplı doğada manzaranın seyrine doyum olmuyor. Sarıkamış, 

- I dünyada sadece Alpler'de bulunan toz kristal kar kalitesi ile
j i  |  i  kayakçıların gözdesi, kunan el emeği göz nuru hah ve kilimler farklı

’  I  dokuma teknikleri ve motifleri ile çerim, zili, sumak, çiği gibi isimler
. ^  almış. Keldik deresi vadisinden bol miktarda çıkarılan volkanik

obsidiyen taslan, yöre kadınları tarafından işlenerek hediyelik ve süs 
• ŷ '"1-. I ’ eşyası olarak vitrindeki yerini almış. Kent merkezindeki askeri kışla

• •  • binaları, ahşap geçme tekniğiyle yapılmış Katerina av köşkü,
demiryolu bakım (cer) atölyeleri ve yanık kilise Rus mimari yapılan 
olarak günümüze kadar gelmiş. 500 kişiye iş olanağı sağlayan 

Sümerbank ayakkabı fabrikasının kapatılması ve askeri birliğin sayısının azaltılmasından sonra ekonomik durumu bozulan Sarıkamış ilçe merkezi de kış 
turizminden pay almak istiyor. Kayak merkezine gelenleri şehir içine çekebilecek projeler yapılmasının şart olduğunu belirten rehber Zakir Akın, Katerina 
köşkü ve cer atölyeleri binalarının turizm amaçlı restore edilerek faaliyete geçirilmesi ve şehirdeki binaların değişik renklerle boyanıp "Renkli Şehir" 
yaratılarak yen; bir görünüm kazandırılmas öneriyor. Tarihin her döneminde savaşlara sahne olmuş, bu yüzden birçok yıkım, göç, sürgün, acı yaşamış 
Sarıkamış, şehitlerini bağrına basmış. Yeni acılar yaşamak istemeyen kent, artık bir barış ve &t turizm kenti olarak, sıcak \w0 insanlarıylip "v 'X-'i' 
misafirlerini'il$® . \nVL.\SA3 bekliyor 'Bt. ' - " —t' . "' :.w f,ı, s, tfw - O

[ Başa Dön ]

E R D A L: S E R K A , H A Y V A N D IK  V E  T U R İZ M LE  Ü N C EL V E R İY O R

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

Yeni Şafak Trabzon 15.01.2013 2107 Dergi Ekleri 1 40

X Erdal: SERKA, hayvandık ve turizmle üncel veriyor O Ağrı Genç işadamları 
Derneği (AGİAD), üyelerini Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) destekleri
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hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. AGİAD binasındaki toplantı AGİAD 
Başkanı Mevlüt Bayındır'ın konuşması ile başladı. Bulundukları bölgenin 
dezavantajlı gibi görünmesine rağmen devletin çeşitli sektörlere destek 
verdiğini belirten Bayındır, "Destek sağlayan kuruluşlardan biri de 
SERKA'dır. SERKA dezavantajı yatırımlarla avantaja çevirmenin yolunu 
açıyor. Herkes aynı güçte ve imkanları eşit olmayabilir. Bunun aramızdaki 
ortaklık kültürünü geliştirmekle çok rahat çözülebileceğini düşünüyorum. 
Bunun için ortak iştiraklerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor." dedi. Daha 
sonra konuşan SERKA Ağrı İl Koordinatörü Musa Erdal ise, İktisadi Gelişme 
Mali Destek Programı-3, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı-2 hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi.
O AĞRI

Erüal: SERKA, hayvancılık 
ve turizmle öncelik veriyor
O Ağrı Genç İşadamları Derneği (AGİAD), 

üyelerini Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
destekleri hakkında bilgilendirmeye devam 
ediyor. AGİAD binasındaki toplantı AGİAD 
Başkanı Mevlüt Bayındır’ın konuşması ile 
başladı. Bulundukları bölgenin dezavantajlı gibi 
görünmesine rağmen devletin çeşitli sektörlere 
destek verdiğini belirten Bayındır, “Destek 
sağlayan kuruluşlardan biri de SERKA’dır.
SERKA dezavantajı yatırımlarla avantaja 
çevirmenin yolunu açıyor. Herkes aynı güçte ve 
imkanları eşit olmayabilir. Bunun aramızdaki 
ortaklık kültürünü geliştirmekle çok rahat 
çözülebileceğini düşünüyorum. Bunun için ortak 
iştiraklerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor.” 
dedi. Daha sonra konuşan SERKA Ağrı İl 
Koordinatörü Musa Erdal ise, iktisadi Gelişme 
Mali Destek Programı-3, Örnek Büyükbaş 
Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı-2 hakkında sunum eşliğinde 
bilgi verdi. O ACRI

7 -> 19 11.10.2013 10:22



Basın Takıp Merkezi fıle:///E:/Desktop/SERHAT KATKINMA AJANSI BASIN YANSI..

[ Başa Dön ]

K IL IÇ :  Ç IL D IR  S T R A T E J İK  B İR  İL C E

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

Yeni Şafak Trabzon 15.01.2013 2107 Dergi Ekleri 1 24

KILIÇ: ÇILDIR STRATEJİK BİR İLÇE
O Ardahan Çıldır Kaymakamı Alparslan Kılıç. 2012 

yılında yapılan hizmetle*ı değerlendirirken 2013 yılında 
yapılacaklar hakkında da açıklamalarda bulundu. Kılıç, "1 
milyon 670 bin liraya 12 köyünüze 57 bin metre kare kilit 
par1<e yapıldı. KÖYDEŞ kapsamında koy isale hatlannn ve depo 
onarımlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. SERKA 
projelen ile Şeytan Kale yolunda ve Akçakale adasında tunzme 
yönelik çalışmalar yapıldı. Sodes kapsamında 20 köyümüze 20 
adet çocuk parkı ve kültür merkezi hizmete girdi.o AROAHAI

KILIÇ: ÇILDIR STRATEJİK BİR İLCE O Ardahan Çıldır Kaymakamı 
Alparslan Kılıç, 2012 yılında yapılan hizmetleri değerlendirirken 2013 
yılında yapılacaklar hakkında da açıklamalarda bulundu. Kılıç, "1 
milyon 670 bin liraya 12 köyümüze 57 bin metre kare kilit parke 
yapıldı. KÖYDEŞ kapsamında köy isale hatlarının ve depo 
onarımlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. SERKA 
projeleri ile Şeytan Kale yolunda ve Akçakale adasında turizme 
yönelik çalışmalar yapıldı. Sodes kapsamında 20 köyümüze 20 adet 
çocuk parkı ve kültür merkezi hizmete girdi.o ARDAHAN

[ Başa Dön ]
İL Ç E L E R  M ASAYA Y A T IR IL D I
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Anayurt 12.01.2013 10000 Yerel Yayınlar 11 15

ilçeler masaya yatırıldı ARDAHANKaymakamlar toplantısı Vali 
Seyfettin Azizoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, karla mücadele 
çalışmaları, SERKA, SODES, AKAK ve TKDK tarafından 
gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. 
Kaymakamların ilce sorunları hakkında söz aldığı toplantıda, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdür Yrd. Fehmi Türkan mera kanunu ve 
hayvancılık hakkında kurul üyelerini bilgilendirirken Serka, Sodes, 
Akak ve Tkdk temsilcileri 2013 yatırım planlarını kurul üyeleriyle 
paylaştı. (İHA)

[ Başa Dön ]

KAYM AKAM LAR

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

Erzurum Yeni Gün 10.01.2013 500 Ulusal Gazeteler 7 136

Kaymakamlar toplantısı yapıldı Kaymakamlar toplantısı Vali Seyfettin 
Azizoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda., ilçelerde yapılan çeşitli 
hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu İlgili kanun maddesi 
gereğince Vali Azizoğlu, Ardahan'a katkı her ay yapılan kaymakamlar 
toplantı- sağlayacak proj elerin oluşturulup sı valilik toplantı 
salonunda Vali Şey- gerçekleştirilmesi gerektiğini dile fettin Azizoğlu 
başkanlığında yapıldı, getirerek, SODES kapsamında özelToplantıda, 
karla mücadele çalışma- likle eğitim alanında çeşitli proj elerin lan, 
Serka, Sodes, Akak ve Tkdk ta- hayata geçirilmesinin gerekliliğine 
rafından gerçekleştirilmesi planlanan değindi. Azizoğlu, çeşitli 
gezilerin çalışmalar masaya yatırıldı, düzenlenmesiyle motivasyonun 
yükKaymakamlarm ilçe sorunları seleceğine dikkat çekerek, kursların 
hakkında söz aldığı toplantıda, Gıda açılmasıyla da başarı seviyesinin 
Tarım ve Hayvancılık Müdür Yrd. yükseleceğini ifade etti. Kitap 
okuFehmi Türkan mera kanunu ve hay- ma alışkanlığının 
kazandırılması için vancılık hakkında kurul üyelerini bil- kitap aliminin 
yapılmasını sözlerine gilendirirken Serka, Sodes, Akak ve ekleyen 
Azizoğlu, her okulda bir küTkdk temsilcileri 2013 yatırım plan- 
tüphane oluşturulması gerektiğini de lanm kurul üyeleriyle paylaştı, 
dile getirdi. Toplantıda konuşan Vali Azizoğ- Temel geçim kaynağının 
hayvanlu, ilde yaşanan çetin kış şartlarına cılık olduğu ilde, çoban 
ihtiyacının il karşın karla mücadele çalışmalarına içinden karşılanması 
için gerekli çaözellikle kar yağışının sona ermesiy- lışmalar yapılması 
gerektiğini ifade le ağırlık verilmesini dile getirerek, eden Vali

İlçeler masaya yatırıldı
A R D A H A N -  

/ \ K a y  m akam lar  
toplantısı Vali 
S eyfettin  Azizoğlu  
başkanlığ ında y a 
pıldı. T o p lan tıd a , 
karla  m ücade le  
çalışm aları, S E R - 
KA, S O D E S ,
AKAK ve TK D K  tarafından ger
çekleştirilm esi p lanlanan çalış
m alar m asaya  yatırıldı. K aym a
kam ların  ilçe sorunları h akkın 

d a  söz aldığı 
top lan tıda, G ıda  
Tarım  ve  H ay
vancılık M üd ür  
Y rd . Fehm i T ü r
kan m era  kanu
nu ve hayvan c ı
lık h akkında k u 
rul üyelerini bil

gilendirirken S erka , S odes , 
A kak ve T k d k  tem silcileri 2 0 1 3  
yatırım  planlarını kurul üyeleriy
le paylaştı. (İHA)
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Kaymakamlar
toplantısı yapıldı
Kaymakamlar toplantısı Vali Seyfettin Azizoğlu baş
kanlığında yapıldı. Toplantıda, ilçelerde yapılan çe
şitli hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu

Azizoğlu, ilin kalkınmakapalı yolların açılarak ulaşımın sağ- sında 
herkese görevler düştüğünü de lanması gerektiğini ifade etti, 
hatırlattı. (İHA)

İlg ili kanun maddesi gereğince 
her ay yapılan kaymakamlar toplantı
sı valilik toplantı salonunda Vali Sey
fettin Azizoğlu başkanlığında yapıldı. 
Toplantıda, karla mûcadclc çalışma
ları, Serka. Sodes. Akak ve Tkdk ta
rafından gerçekleştirilmesi planlanan 
çalışmalar masaya yatırıldı.

Kaymakamların ilçe sorunları 
hakkında söz aldığı toplan!ula. Gıda 
Tarım vc Hayvancılık Müdür Yrd. 
Fehmi Türkan mera kanunu ve hay
vancılık hakkında kım ıl üyelerini b il
gilendirirken Serka. Sodes. Akak vc 
Tkdk temsilcileri 2013 yatırım plan
larını kurul üyeleriyle paylaştı.

Toplantıda konuşan Vali A/¡/oğ
lu. ilde yaşanan çelin kış şartlarına 
karşın karla mücadele çalışmalarına 
özellikle kar yağışının sona ermesiy
le ağırlık verilmesini dile getirerek, 
kapalı yolların açılarak ulaşımın sağ
lanması gerektiğini ifade etti.

Vali A/i/oğlu. Ardahan’a katkı 
sağlayacak projelerin oluşturulup 
gerçekleştirilmesi gerektiğini dile 
getirerek. SODES kapsamında özel
likle eğitim alanında çeşitli projelerin 
hayata geçirilmesinin gerekliliğine 
değindi. A/i/oğlu. çeşitli gezilerin 
düzenlenmesiyle motivasyonun yük
seleceğine dikkat çekerek, kursların 
açılmasıyla da başarı seviyesinin 
yükseleceğini ifade etti. Kitap oku
ma alışkanlığının kazandırılması için 
kitap alim inin yapılmasını sözlerine 
ekleyen Azizoğlu. her okulda bir kü
tüphane oluşturulması gerektiğini de 
dile gelirdi.

Temel geçim kaynağının hayvan
cılık  olduğu ilde, çoban ihtiyacının il 
içinden karşılanması için gerekli ça
lışmalar yapılması gerektiğini ifade 
eden Vali Azizoğlu, ilin  kalkınma
sında herkese görevler düştüğünü de 
hatulattı. (İ11A)

[ Başa Dön ]

i l g i l i  p r o j e l e r e  ö n c e l i k  v e r i y o r

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

Ayrıntılı Haber 09.01.2013 7250 Yerel Yayınlar 12 64

Erdal: SERKA, hayvancılık ve turizmle ilgili projelere öncelik veriyor 
SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı İl Koordinatörü Musa Erdal. 
Ağrı. Kars. İğdır ve Ardahan illerinde tarım, hayvancılık, turizm, 
imalat ve bölgesel ürünlerle ilgili projelere öncelik verdiklerini belirtti. 
Ağrı Genç İşadamları Derneği (AGİAD), üyelerini SERKA destekleri 
hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. AGİAD binasındaki toplantı 
AGİAD Başkanı Mevlüt Baymdır'ın konuşması İle başladı. Bulundukları 
bölgenin dezavantajlı gibi görünmesine rağmen devletin çeşitli 
sektörlere destek verdiğini belirten Bayındır. "Destek sağlayan 
kuruluşlardan biri de SERKA'dır. SERKA dezavantajı yatırımlarla 
avantaja çevirmenin yolunu açıyor. Herkes aynı güçte ve imkanları 
eşit olmayabilir. Bunun aramızdaki ortaklık kültürünü geliştirmekle 
çok rahat çözülebileceğini düşünüyorum. Bunun İçin ortak İştiraklerin 
hızla hayata geçirilmesi gerekiyor." dedi. Daha sonra konuşan SERKA 
Ağrı İl Koordinatörü Musa Erdal ise toplantıya katılan AGİAD 
üyelerine, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3- Örnek Büyükbaş 
Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-2 
hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi. Hibelerle İlgili hazırlanan filmin 
izlenmesinin ardından konuşan Erdal. SERKA'nm Ağrı. Kars. İğdır ve 
Ardahan olmak üzere dört ildeki bazı sektörlere öncelik verdiğini 
belirtti. Tarım, hayvancılık, turizm, İmalat ve bölgesel ürünlerin 
desteklenmesine öncelik verdikleri kaydeden Erdal, bu sektörlerde 
projelere başvurmak İçin fazla şart aranmadığını, isteyen her 
İşadamının kolaylıkla bu projelere başvurabileceğini vurguladı. 
SERKA'nm teklif çağrısına çıktığı 3 mali destek programı İçin 8 Şubat 
2013 tarihine kadar başvuruda bulunulabileceğlni belirten Erdal, 
ayağı yere basan sağlıklı bir proje için çalışmalara şimdiden 
başlamanın faydalı olacağını söyledi. Toplantının son bölümünde İse 
AGİAD üyelerinin destekleme ve projelerle ilgili sorularına cevap

Erdal: SERKA, hayvancılık ve turizmle
ilgili projelere öncelik veriyor
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[ Başa Dön ]

S E R K A D A N  PA TN O S'A  U Y G U LA M A LI E Ğ İT İM

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

Yeni Şafak Trabzon 08.01.2013 2107 Dergi Ekleri 1 24

SERKADAN PATNOS'A UYGULAMALI EĞİTİM
Ağrı’nın Patnos ilçesinde Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA). KOSGEB 

işbirliğiyle, uygulamalı girişimcilik eğitimi 
başlattı. 70 saat sürecek ücretsiz eğitime 
katılanlar, girişimcilik desteği için KOSGEB'i 
başvuru hakkı kazanacak. Başarılı olan ve 
projesi beğenilen girişimcilere 30 bin TL'ye 
kadar hibe. 70 bin TL'ye kadar da faizsiz 
kredi verilecek, o «GRİ

SERKA'DAN PATNOS'A UYGULAMALI EĞİTİM O Ağrı'nm Patnos 
ilçesinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), KOSGEB işbirliğiyle, 
uygulamalı girişimcilik eğitimi başlattı. 70 saat sürecek ücretsiz 
eğitime katılanlar, girişimcilik desteği için KOSGEB'e başvuru hakkı 
kazanacak. Başarılı olan ve projesi beğenilen girişimcilere 30 bin 
TL'ye kadar hibe, 70 bin TL'ye kadar da faizsiz kredi verilecek, o 
AÛRl-ı

[ Başa Dön ] 
G İR İŞ İM C İL İK  E Ğ İT İM İ

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

Ayrıntılı Haber 07.01.2013 7250 Yerel Yayınlar 13 38

SERKA'dan Patnos'ta 
ücretsiz uygulamalı
girişimcilik eğitimi

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Serhat Kalkın
ma Ajansı (SERKA) ve Küçük ve Orta ölçek
li işletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi 
Başkanlığı nın (KOSGEB) işbirliğiyle. uygulamalı 
girişimcilik eğitimi başlatıldı.

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve gi- 
nş'mcilem kuracağı işieimeier'm t&ş&ı d ö l 
lerini arttırmak amacıyla başlatılan ve 70 saat 
sürecek ücretsiz eğitime katılanlar. girişimcilik 
desteği için KOSGEB'e başvuru tıakkı kazana
cak. Eğitimlerde Başarılı olan ve projesi beğe
nilen girişimcilere 30 bin TL'ye kadar hibe. 70 
bin TL'ye kadar da faizsiz kredi verilecek. Eği
timlerde katılımcılara, girişimcilik niteliklerinin 
sınanması, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yaratıcı
lık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri, pa
zar araştırması, pazarlama, üretim, yönetim, fi- 
nansai planlar, iş planının yazılması ve sunumu 
konularında bilgi verilecek.Eğitimini tamamla
yarak katılım belgesi almaya hak kazanan ve 
işletmelerini kuran girişimciler. KOSGEB'in 'ye
ni girişimci desteği'nden yararlanabilecek. Bu 
kapsamda girişimcilere 30 bin TL'ye kadar ge
ri ödemesiz 70 bin TL'ye kadar da geri ödeme
li destek verilecek.Patnos Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Faruk Çınarkaya, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, bu tarz eğitimlerin faydalı 
olacağını ve ilçede birçok alanda katma değer 
sağlayacağını belirtti. Ayrıca kadın, erkek her 
yaştan insanın başvurabilecek olmasının pro> 
jeyi daha zengin hale getirdiğini kaydeden Çı- 
narkaye, "Kurs sonunda başarılı olan kursiyer
ler, aldıkları girişimcilik belgesiyle KOSGEB'in 
yeni girişimci desteğinden faydalanabilecekler. 
KOSGEB. yeni girişimci desteği ile girişimcilere

SERKA'dan Patnos'ta ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimi AĞRI'nın Patnos ilçesinde Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı'mn (KOSGEB) işbirliğiyle, uygulamalı girişimcilik eğitimi başlatıldı. Girişimcilik 
kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini arttırmak 
amacıyla başlatılan ve 70 saat sürecek ücretsiz eğitime katılanlar, girişimcilik desteği İçin 
KOSGEB'e başvuru hakkı kazanacak. Eğitimlerde Başarılı olan ve projesi beğenilen girişimcilere 
30 bin TL'ye kadar hibe, 70 bin TL'ye kadar da faizsiz kredi verilecek. Eğitimlerde katılımcılara, 
girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yaratıcılık egzersizleri, iş planı 
kavramı ve öğeleri, pazar araştırması, pazarlama, üretim, yönetim, finansal planlar, iş planının 
yazılması ve sunumu konularında bilgi verilecek.Eğitimini tamamlayarak katılım belgesi almaya 
hak kazanan ve İşletmelerini kuran girişimciler, KOSGEB'in 'yeni girişimci desteği'nden 
yararlanabilecek. Bu kapsamda girişimcilere 30 bin TL'ye kadar geri Ödemesiz 70 bin TL'ye kadar 
da geri ödemeli destek verilecek.Patnos Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Faruk Çınarkaya, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tarz eğitimlerin faydalı olacağını ve ilçede birçok alanda 
katma değer sağlayacağını belirtti. Ayrıca kadın, erkek her yaştan İnsanın başvurabilecek 
olmasının projeyi daha zengin hale getirdiğini kaydeden Çınarkaye, "Kurs sonunda başarılı olan 
kursiyerler, aldıkları girişimcilik belgesiyle KOSGEB'in yeni girişimci desteğinden 
faydalanabilecekler. KOSGEB, yeni girişimci desteği ile girişimcilere 30 bin TL'ye kadar hibe, 70 
bin TL ye kadar da geri ödemeli destek verecek." dedl.Çmarkaya, eğitime katılmak isteyen 
adayların Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na başvuruda bulunabileceğini bildirdi.
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30 bin Ti 'ye kadar hibe, 70 bin T l ye kadar da 
geri ödemeli destek verecek." dedi.Çınarkaya, 
eğitime katılmak isteyen adayların Patnos Es
naf ve Sanatkarlar Odası'na başvuruda buluna
bileceğini bildirdi.

[ Başa Dön ]

T Ü R K İY E 'N İN  D AVO S'U  OLM A YO LU N D A  S A R IK A M IŞ 'T A  ÇO K İ Y İ  G E L İŞ M E L E R  O LD UĞ U N U İF A D E  EDEN  KA R S  
V A L İS İ  EYÜ

Yayın Adı Yayın Tarihi Ti raj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

İstanbul Ekonomi 03.01.2013 6000 Yerel Yayınlar 13 84

Türkiye'nin Davos'u olma yolunda Sarıkamış'ta çok İy i gelişmeler 
olduğunu İfade eden Kars Valisi Eyüp Tepe, Sayın Başkanımızın 
çizdiği hedef doğrultusunda, sîzlerinde malumu olduğu üzere, 
Türkiye'nin Davos'u Sarıkamış İse, böyle bir İddia taşıyor İsek, birkaç 
rakamla kıyaslama yaparsak henüz daha gidecek çok yolumuz olduğu 
belli olacak. 10 bin nüfuslu Davos'ta 54 tane otel var. Bizde atılan 
adımları çok önemsiyoruz. Ama asla yeterli görmüyoruz' dedi. Bugün 
sadece Antalya bölgesinde 5 yıldızlı otel sayısı tabi bu 2-3 sene 
öncenin rakamı 135'dİ. Muhtemelen şuan 145-150 olmuştur diyen 
Tepe, 'Yani onun İçin bu işin sonu yok arkadaşlar. Yani kış turizminin 
yeri ayrı, yaz turizminin ayrı yeri var. Dolayısıyla biz bunları yeterli 
göremeyiz. İnşallah İlerleyen süreçte Sarıkamış'ı biraz önce İfade 
ettiğim gibi Türkiye'nin Davos'u olarak görmek İmkanı olur İnşallah. 
Bu otelimizle beraber bu sene açacağımız ve açtığımız hizmete giren 
diğer otelleri de bu vesile İle tebrik etmiş olayım. Gerçekten onlarda 
Kars turizmi İçin, Sarıkamış turizmi İçin çok önemli hizmet edecekler. 
Onları da bu vesile İle tebrik ediyorum. Mekan sahiplerine hayırlı 
olsun, Sarıkamış'ımıza hayırlı olsun, Kars'ımıza hayırlı olsun' dedi. 
Sarıkamış Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de, bu sene 3 otelin 
yüzde yüz kapasite artırdığını ayrıca 4 yeni otelin hizmete açıldığını 
kaydetti. Ermiş, 'Sarıkamış'ta müthiş bir turizm, yatırım furyası var. 
Gelecek yıl 2 otel daha yapılıyor. Turizm teşvik noktasında 
6 .bölgedeyiz. Sigorta teşvikleri, faiz İndirimleri, elektrik giderlerinin 
karşılanması noktasında en İy i noktada turizm alanmdayız. 
Hükümetimizin bu noktada çok büyük desteği var. Ayrıca TKDK 
kurumunun turizm destekleri, Kalkınma ajanslarının destekleriyle tabi 
bu seviyeye geldi bu İşler. Ayrıca geçen sene tanıtım noktasında, 
Türkiye'de en çok tanıtılan kayak merkezi oldu Sarıkamış. Bütün 
bunların etkisini görüyoruz' diye konuştu. Konuşmaların ardından 
Kars İl Müftüsü Mehmet Genç'in yaptırmış olduğu duayla birlikte Kar 
Oteli ve Alpİna konakları hizmete açıldı. Vali Tepe Alpina konakları 
açılışında yaş pasta keserek hayırlı olmasını diledi. Hizmete Giren 
Sarıkamış Kar Oteli SERKA tarafından yüzde 50 hibe destekli, Alpina 
Konakları Tesisleri İse, Kars TKDK tarafından yüzde 50 hibe desteği 
İle yapıldığı bildirildi. Haber Merkezi

[ Başa Dön ]

Y E R E L E  D E S T E K

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

ATLAS 01.01.2013 52000 Dergiler 14 130

Yerele Destek

SURVIVAL Yerele Destek Merkezi Ingiltere'de bulunan Survival 
International, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan yerli halkların 
haklarını korumak için çalışan bir kuruluş. Ormanlarının lalan 
edilmesi, topraklarına baraj yapılması ya da kültürlerine müdahale 
edilmesi nedeniyle birçok topluluk yok oluyor. Survival International, 
bu toplulukların haklarını korumak için değişik coğrafyalarda 
kampanyalar yürütüyor. Projeler için gerekli fonu gönüllülerin 
desteğiyle sağlayan kuruluş, 2013-2014 takviminde 12 farklı 
toplumun fotoğrafını kullandı. Seçilen fotoğraflardan biri de Atlas 
fotoğrafçılarından Selcen Küçüküstel'in Kamerun yağmur 
ormanlarında çektiği Baka yerlisi bir kızın fotoğrafı. Survival 
Internationala destek olmak için takvimi salın alabilir ya da web 
şilelerinden diğer projelerine yardım edebilirsiniz: 
www.survivalinternational.org Selcen Küçüküstel'in Kamerun'daki 
Baka halkını konu alan çalışması At las'm 217. sayısında yer almıştı.

Türkiye'nin Davos*u olma yolunda 
S»uıkamı>‘ta çok iyi itelemeler 

olduğunu ifade eden Kar* Valisi Eyüp 
Tepe, Sayın Ra9k.m1m1r.1n çizdiği 
hedef doğrultu »unda, silerinde 
raahımu olduğu üzere, Türkiye'nin 
Davos'u Sankam 4  ise. bovic bir İddia

: 1 nI . b İd nfcurii
k ıy ı la n a  yaparsak henüz daha 
giderek çok yolumuz oldu&u belli 
olacak, iu bin nüfuslu Davas'ta yv 
tane otel var. Bizde alılan adımlan 
çok önemsiyoruz, Ama a »la yeterli 
görmüyoruz' dedi. Ruf ün » d e t  e An* 
lalya belgesinde $ yıldızlı otel »ayısı 
tabi bu i  i  sene öncenin rakamı 
lîSVli. Muhtemelen 91u n  t^vtV* ol* 
m uttur diyen Tepe, 'Yani onun için 
bu işin sonu yok arkadaşlar. Yani kış 
turizmin in yeri ayn, yas turizminin 
ayn veri var. Dolayısıyla biz bunlan 
yeterli göremeyiz. İnşallah ilerleyen

süreçte Sarıkamış'ı biraz öner ifade 
ettiğim Ribi Türkiye’nin Davos'u 
olarak görmek imkanı oluı inşallah. 
Bu otelimizle berabrr bu sene aça* 
cağımız ve aç tığımız hizmete «iren 
diğer otelleri de bu vesile ile tebrik 
etmiş olayım. Gerçekten onlarda Kan 
turizmi sçin, Sarıkamış turizmi için 
çok önemli hizmet edecckkt. Onlan 
da bu ve«ile ile tebrik ediyorum. 
.Mekan sahiplerine hayırlı olsun, 
Sarıkamış'ımıza hayırlı okun, 
Kars'ımıza hayırlı olsun' dedi 
Sarıkamış Kaymakamı Erdoğan Turan 
Ermiş de, bu »ene 3 otelin yüzde yüz 
kapajite artırdı!ou ayrıca 4 yeni 
otelin hizmeti* açıklığını kaydetti. 
Ermiş, 'Sarıkamış'ta müthiş bir tur
izm, yatırım furyası var. Gelecek vıl 2 
otel daha yapılıyor Turizm teşvik 
noktasında b-bolgedeyiz. Sigorta 
teşvikleri, faiz indirimleri, elektrik

giderlerinin karşılanması noktasında 
en n i noktada turizm alanındayur. 
Hükümetimizin bu noktada çok 
büyük destrği var. Aynen TKDK kura* 
munun turizm demekleri. Kalkınma 
ajanslarının destekleriyle tabi bu se
viyeye geldi bu işlet. Aynca geçen 
sene tanıtıra noktasında. Türkiye'de 
en çok tanıtılan kayak merkezi oldu 

. . . .  . S ... I . 1, 1 : 
gbruyoruz' diye konuştu. Konuş
maların ardından Kars II Müftüsü 
Mehmet Genç'in yaptırmış olduğu du* 
ayla birlikte Kar Oteli ve Alpina kon* 
aklan hizmete açıldı. Vali Tepe Alpiıu 
konakları açılışında yaş pasta keserek 
hayırlı olmasını diledi. Hizmete Giren 
Sarıkamış Kar Oteli SF.RKA tarafından 
yüzde 50 hibe destekli. Alpına Kon
akları Tesisleri b e , Kars TKDK tarafın
dan yüzde $0 hibe desteği ile 
yapıldığı bildirildi. Haber Merkezi
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M«toorolo)ı Tarihi 
M*M Çotkk'ın »uk>  MvAA NsMfto- 

fan AnW 9i», Yjp. Ur** Y*yW«. mUr. cAtı 
M*p. IwV>y»fte mf'cocAjfi bk ım n do 
QumufM v* p«4qlrT»m* mccfcyo* Ttrkjpvy* 

M*(» txl«rw<4»nu AaUİ MM*. 
Tuk malaoıotofniMn »ek>meılrw buyuk EN

ve gelişimini inceliyor. Türkiye'ye çağrılan Macar bilimadamı Antal Rethly, Türk

KİTAP Yazarlardan ipuçları Halil Gökhan'ın hazırladığı Nasıl Yazıyorlar 
adlı özel kitap 40 çağdaş Türk yazarıyla yapılmış söyleşilere yer 
veriyor. Nedim Gürsei'den Ataol Behramoğlu'na, Buket Uzuner'den 
Haşan Öztoprak'a birçok isim yazma serüvenlerini, sevdikleri 
yazarları anlatıyor. Aralarında Atlastan Mustafa Türker Erşen'in de 
bulunduğu yazarlardan pasajlar ve eleştiri yazıları da Nasıl 
Yazıyorlarsa. KitapYazıyorYayınlan'ndan çıktı. Dağ Yurdu Serhat 
Kalkınma Ajansı'nın (Serka) sorumluluk bölgesi Ağrı, Ardahan, Kars 
ve İğdır illerinde yürüttüğü turizm çalışmasının son kitabı Ağrı. İlin 
tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan, yörenin bir dağcılık merkezi 
olmasını amaçlayan proje, Ersin Demirel tarafından hayata geçirildi. 
Atlas'tan Yıldırım Güngör'ün de katkıda bulunduğu kitap, birçok keşif 
rotasına yer veriyor. GPS koordinatlarına www.agritrekking.com 
sitesinden erişilen parkurların ayrıntılarıyla anlatıldığı rehber kitabı 
edinmek için: info@agritrekking.com Sol Edebiyat Edebiyat tarihinde 
dergiler önemli yere sahip; buna karşın dergileri inceleyen kitap 
sayısı çok az. M. Bülent Kılıç'ın Saklı Rönesans adlı araştırma kitabı 
bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Araştırmasını "sol" kültür 
geleneğiyle sınırlayan yazar, 1960'larda sol edebiyat hareketlerine 
biçim veren dergileri irdeliyor. Kılıç; "Doğuş Bildirisi" (1964) ile 
başlayan, Devinim, Yordam ve Halkın Dostları dergileriyle süren sol 
sanat/edebiyat geleneğinin, 1980'lerin sonunda Edebiyat Dostları 
dergisi ve 1990'ların başında "Sanat Hareketi" girişimiyle birieşerek 
bir hat oluşturduğu yargısına ulaşıyor. Meteoroloji Tarihi Melek 
Çolak'ın yazdığı Aksakallı Havabakan Antal Bey, Yapı Kredi 
Yayınlan'ndan çıktı. Kitap, Türkiye'de meteoroloji biliminin doğumunu 

meteorolojisinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştu.

[ Başa Dön ]

S E R H A T T A  Y E Ş İL  TU R İZM  A T A Ğ I

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

EKOIQ 01.01.2013 2500 Dergiler 46 96

TURİZM

Serhat’ta 
Turizm

Serhat'ta Yeşil Turizm Atağı Turizm sektöründe atak yapmak isteyen 
Türkiye, alternatif ve sürdürülebilir turizm türlerine yavaş adımlarla 
da olsa yönelmeye başlıyor. Bunun son örneklerinden biri de Kars, 
Ardahan, İğdır ve Ağn illerini kapsayan Kültür ve Doğa Rotaları 
projesi oldu. Serhat Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hayat bulan 
proje kapsamında, bölgenin bugüne kadar ya görmezden gelinmiş ya 

m r  * |  kıyıda kenarda kalmış tüm tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin
I 0Ş1I 1 u r iz m   ̂ ' ’i haritası çıkarılarak kitaplaştırıldı. Projeyle hazırlanan onlarca doğa ve
* J ^ i ’ kültür rotası artık ziyaretçilerini bekliyor... -V Özgür ÇAKIR \

/ \ | 3 Q |  C- ~ SSF  MukadderYARDIMCIEL Kışın kendini göstermeye başladığı şu
^  günlerde, turizmin yönü deT toplam turist ve tesis sayısı yaz aylarıyla

kıyaslanamayacak kadar küçük olsa da, başta Uludağ olmak üzere 
kayak merkezlerine doğru çevrilmeye başladı. Aynı süreç, yaz 
aylarında da güneye ve batıya doğru yaşanıyor. Ancak turizmi belirli 
aylarla sınırlamak, yılın geri kalan bölümlerinde söz konusu bölgelerin 
turizmle olan bağının kopması, aslında Türkiye'nin sektördeki temel 
sorunlarından biri. Bu soruna ve gene! olarak Türkiye'de 
sürdürülebilir bir turizm anlayışının eksikliğine EKOIQ'nun Kasım 
2012 sayısında değinerek, TÜSİAD'ın "Sürdürülebilir Turizm" 
raporuna yer vermiştik. Kısaca hatırlamak gerekirse, raporda özellikle 
turizmin en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğuna dikkat çekiliyordu.

K
Yine aynı raporda, Türkiye'nin 2023 yılı itibariyle turizmde dünyanın 
ilk beş ülkesinden bir haline gelmeyi hedeflediği hatırlatılarak, bunun 
mevcut turizm anlayışıyla pek de mümkün olmadığı, turizmin dünya 
çapında sürdürülebilir ve ekolojik bir anlayışa doğru hızla evrîldiğine 
dikkat çekiliyordu. Hem o rapordan hem de gördüğümüz manzaradan 
yola çıkarsak, Türkiye'de devletin alternatif turizm türlerine 
yöneldiğinden, daha doğrusu bunu stratejik bir devlet politikası 
haline hâlâ getirmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte tam da bunlara 
dikkat çektiğimiz sıralarda, Doğu Anadolu'da yeni bir projenin hayata 
geçtiğini duyunca biraz olsun umutlandık. Kars, Ardahan, İğdır ve 
Ağrı illeriyle ilgili kalkınma planları ve projeleri üreten Serhat 
Kalkınma Ajansı SERKA'nın davetlisi olarak bölgeye giderek, ajansın 
hayata geçirmeye başladığı ve sınır boyundaki bu dört ili kapsayan 
Kültür ve Yürüyüş Yolları tanıtım turuna katıldık. Gördüğümüz 
manzara ise açıkçası bizi büyüledi. Sadece kış turizmiyle anılan 
bölge, Yürüyüşten Jip Safarisine. Proje kapsamında çıkan Kars 
Turizm Keşif Rehberi, Sarıkamış Yürüyüş Parkurları, Ardahan Yürüyüş 
Parkurları, Ağrı Turizm Keşif Rehberi isimli yayınlar, bölgenin kültür 
ve doğa turizmi potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu kanıtlıyor 
aslında. Kars Turizm Keşif Rehberi ve Sarıkamış Yürüyüş Parkurları 
adını taşıyan iki rehber kitap, Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde 

hazırlanmış. Kars Turizm Keşif Rehberi, Uzun ve Kısa Kent Turları, Tarih, Geçmişe Yolculuk, Doğaya Yolculuk, Kültür Turları, Trekking aktiviteleri, Bisiklet 
Rotaları, Jip Safari-Manzaralı Araç Turu. KarsAgrı Macera Rotası, Kars-Ardahan Kültür ve Doğa Gezisi, Kış Turizmi turlarını içeriyor. Örneğin Kars kent 
turunda, Orhan Pamuk'un Kar romanıyla ünlenen, Battık mimarisinin örnekleriyle dolu Kars sokaklarında, Kar Otel ve Kars Kent Konseyi gibi yapılan ve 
son dönem Türkiye sinemasının başarılı yönetmenlerinden Reha Erdem'in Kozmos filmine sahne olan sokakları ve yapıları görebilirsiniz. Proje kapsamında 
hazırlanan kitaplarda, tarih turları başlığı altında ise Ani Antik Kenti, Kiliseler Rotası, yazı ve kaya yerleşimlerini kapsayan Geçmişe Yolculuk Rotası, 
Şehitlikler ve Tabyalar rotaları ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor. Yine projede Türkiye'nin kar turizminde yükselen değerlerinden biri haline gelmeye başlayan 
Sarıkamış'a da önemli bir yer ayrılmış. Yaban hayatı, faunası, sarıçam ormanları ve tarihiyle Sarıkamış, önümüzdeki yıllarda, kış ayları dışında da 
yürüyüş, trekking ve bisiklet turları için Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden bir haline gelme potansiyeline sahip olacak gibi gözüküyor. Sadece 
Sarıkamış Yürüyüş Parkurları çalışmasında 18 kısa, iki uzun yürüyüş parkuru, 10 bisiklet, dört jip, üç de kültür rotası belirlenmiş. 1930'lara kadar 20'den
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fazla etnik yapının bir arada yaşadığı, eşsiz bir kültürel mirasa sahip. Bu mirasın içinde bulunan tarihi eserleri, antik kentleri, Baltık mimarisine sahip 
binaları ve mutfağıyla kültür turizmi için biçilmiş bir kaftan gibi. Ayrıca bölgenin endemik yapısı ve florası da Türkiye'deki doğa turizminin en önemli 
duraklarından biri olacak potansiyele sahip. "Turistler Daha Uzun Kalmalı" SERKA'mn desteklediği KarsArdahan-Iğdır-Ağrı Kültür ve Yürüyüş Yollan 
Projesi'nin mimarlarından biri ise, yıllardır Türkiye'nin hemen her yerinde yürüyüş ve bisiklet rehberliği yapan Ersin Demire). Kültür Bakanlığfnın kültür 
rotaları konusunda seminerlerle eğittiği birkaç uzmandan biri olan ve çiçeği burnundaki Kültür Rotaları Derneği nin de kurucularından Demirel, bölgede 
dört gün süren tanıtım turunda da rehberimiz oldu. Demirel ve ekibi projeye 2011 yazında başlamış. Demirel, projenin amacının Kars, Ardahan, İğdır ve 
Ağrı'da var olan potansiyeli ortaya çıkararak sürdürülebilir bir turizm yaratmak ve bölgeyi sadece kışın değil, dört mevsim boyunca turizmin Kültür 
Bakanlığı'run kültür rotalan konusunda seminerlerle eğittiği birkaç uzmandan biri olan ve çiçeği burnundaki Kültür Rotalan Derneği'nin de kurucularından 
Demirel, bölgede dört gün süren tanıtım turunda da rehberimiz oldu yapılabileceği bir yer haline getirmek olduğunu söylüyor. Demirel ve ekibi işe 
öncelikle bisiklet, manzaralı araç ve yürüyüş rotalan alternatiflerini değerlendirerek başladıklarını aktarıyor. Gelen turisti bölgede olabildiğince uzun 
tutmanın önemine değinen Demirel, "Örneğin Sarıkamış'ta beş ay kayak yapılıyor ama dünyanın ve Türkiye'nin en güzel sarıçam ormanlarıyla ilgili hiçbir 
çalışma yapılmamış. Biz işte tam da bunun üzerinde durarak orman ve vadileri değerlendirdik. Sarıkamış'ı gezerken, kıyıda köşede kalmış bir dizi kilise ve 
kalenin varlığına tanık olduk ve bunları kitaba taşıdık. Kitap çıktıktan sonra da bütün bölgede bir tabela çalışması yapıldı" diyor. Zaten Sarıkamış aldığımız 
bilgilere göre uluslararası kayak pazarına da açılmak için adımlar atıyor. İlçe, Kafkasya, Lübnan ve Polonya gibi pazarlara şimdiden açılma yolunda 
ilerliyor. Tabii önemli sorunlar da yok değil. Örneğin hem Sarıkamış hem de bölgedeki diğer illerin gece uçağı ve daha ucuz uçak bileti gibi bir talepleri 
var. Bölgede yaşayanlar bu taleplerinin, özellikle hafta sonu tatili için bu dört ili ziyaret etmek isteyen turistlerin zaman kaybı yaşamamaları için önemli 
olduğunu belirtiyor. Yurt dışından bölgeye gelmek anlamında, ciddiye alınması gereken bir potansiyel olduğunu da öğreniyoruz. Tabu buna karşılık 
verebilmek için en önemli talebin genel koşulları ve altyapıyı iyileştirmek olduğunu görüyoruz. Dördü de sınır boyunda olan bu illerde son birkaç yıldır 
önemli bir canlanma olmuş. Ardahan'daki Akçakale, Posof-Türkgözü ve Afirı'daki Gürbulak sınır kapılan açık durumda. Bu kapılardan Gürcistan ve 
Azerbaycan'la alışveriş sürüyor. Ancak ataları bölgede binlerce yıl yaşamış Ermeniler ve onların bıraktıkları tarihi ve kültürel miras düşünüldüğünde 
Ermenistan'la sınır kapılarımızın hâlâ kapalı olması büyük bir handikap gibi duruyor. "Ağrı Dafc Merkez Olmalı" Kültür Rotaları Projesinde yerel unsurlar da 
olabildiğince gözetilmeye çalışılmış. Ersin Demirci sürdürülebilir bir turizm için bunun önemine değiniyor. Proje boyunca çalışma yürütülen yerlerde yerel 
rehberler ve turizmle ilgili aktörlerin farkında)iğini da oluşturmak istediklerini kaydeden Demirci, bütün arazi çalışmasını, yine bölgeden gönüllü insanlarla 
birlikte yaptıklarını ve rotaları beraber oluşturduklarını aktarıyor. Projenin gelecek yıl gibi ete kemiğe bürüneceğini belirten Demirel, bölge turizminin 
geleceği hakkında da umutlu konuşuyor. "Kars'ta var olan bir turizm potansiyeli zaten var ve daha da ileri gidecek. Aynı şey Ağrı için de geçerli. Ardahan 
örneğin bitki çeşitliliği açsından çok zengin. Bunu insanlara taşımaya çalıştık. Ayrıca Bogatepe gibi bir örnek var. Gerçek bir ekoköy, kırsal kalkınma 
projesi diyebiliriz. Ama Ardahan'da biraz sıkıntı var. Şimdilik turizme uzaklar. Dışarıdan gelen insanlara define ya da gömü arıyor, diye bakıyorlar. Bu da 
doğrudan pratikte aşılacak. Bizi bunu Lİkya ve St. Paul Yolu'nda da yaşadık. Gömüye geldiklerini zannettikleri yabancı turistlere taş "Hedef, Avrupa 
Konseyi Kültür Yolları Listesi" Türkiye bölgesel planlama sürecinde henüz yolun çok başında. Bu amaçla kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansları da önemli bir 
rol oynamaya ve somut adımlar atmaya yeni yeni başlıyor. Serhat Kalkınma Ajansı da bunlardan biri. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde faaliyet 
yürüten SERKA. bölgeyi ekonomik anlamda harekete geçirecek en önemli sektörlerden birinin turizm olduğunun farkında. SERKA Genel Sekreteri Hüseyin 
Turan da turizm faaliyetlerinde ziyaret edenle turisti ağırlayan arasındaki beklentilerin kesiştiği yerde mutlu bir alışverişten söz edilebileceğini söylüyor. 
Bölgenin değerlerinin hâlâ yeterince tanınmadığından bahseden Turan, bölge tanıtımı dışında yerel girişimcilerle işbirliği imkânlarını artırmanın da 
önemine değiniyor. Yerel girişimcilerin turizm konusunda tam bir akıl değişimi yaşamadığını kaydeden Turan, "Yereldeki insanların, bu sektöre yatırım 
yapıldığında, bundan ciddi olarak bir gelir elde edileceğine inanmaya başlamaları daha henüz yeni bir olgu. Bunun için kentlerimizde kadın girişimcilerin 
sayısı gün geçtikçe artıyor. Buna paralel olarak otel ve nitelikli yeme/içme sayısında da gün geçtikçe artışlar kaydediliyor. Bu bilinç patlamasının önündeki 
en büyük engellerin başında, altyapı sorunlarının ne kentlerde ne de kırsal alanda giderilmemesi geliyor. Beşeri ve iktisadi sermayenin azlığı da bu temel 
sorunlara eklenebilir" diyor. Hüseyin Turan, SERKA olarak bölgedeki doğa ve kültür turizminin örneklerini sergileyen yerel unsurlara teknik destek 
verdiklerini de belirtiyor. SERKA'mn şu ana kadar, proje hazırlama eğitimi, girişimcilik gibi yardımları dışında en büyük desteğinin mali düzeyde olduğunu 
kaydeden Turan, "Bir girişimci bir işletme açmak istediği zaman, uygun bir proje hazırladıktan sonra bu projesi eğer onaylanırsa 400.000 TL'ye kadar hibe 
alabiliyor. Bu da turizm sektörü için önemli bir motivasyon kaynağı" diyor. Turan ayrıca kültür turizminde kaliteli turisti çekmenin bir yolunun da Avrupa 
Konseyi Kültür Yollan Listesine girmekten geçtiğine dikkat çekerek, ilgili yasa tasarısı Meclis'ten geçtiğinde, önemli bir aşamanın tamamlanmış olacağını 
söylüyor. Kars, Ardahan, İğdır ve Agn çevresinde yapılan bir kültür turunda, neredeyse uğradığınız her durakta farklı bîr tarihi eser çıkıyor karşınıza. 
Ermenistan sınırında yer alan Ani Antik Kenti'nin bu turun en büyüleyici duraklanndan biri olduğunu söylersek abartmış sayılmayız, atıyorlardı. Ama ne 
zaman gözleme sattılar, evlerinde turist ağırladılar, gördüler ve değiştiler. İnsanlar turizmi gördükçe aşacaktır bu önyargıları. İğdır'da ise çok büyük bir 
alternatif yok. Ama organik tarımla ilgili bir çalışma var. İğdır'ın bir de Nahçıvan ve Azerbaycan'a sınırı olduğunu unutmayalım. Çok yakında orada bir AVM 
açılacak". Demirel bölgede Agn DagTnın da özel bir yere sahip olduğunu söylüyor. Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağn'mn çoktan Avrupa'nın 
tırmanış merkezi haline gelmiş olması gerektiğine inanıyor. Demirel ve arkadaşları bunun için de SERKA'ya yeni bir proje sunmuşlar. Ağrı Dağı'mn 70 
yaşındaki bîr insanın bile rahatlıkla çıkabileceği bir dağ olduğunu kaydeden Demirel, "Bir parça bölgedeki durum nedeniyle güvenlik sorunu var. Kılavuzlar 
yetersiz ve tabii ki altyapıda da yetersizlikler mevcut" Şu anda dağa yılda 6 bin kişinin tırmandığını hatırlatan Demirci, bu sayının da 60 bine çıkmak 
zorunda olduğunu belirtiyor. "Projeler Kâğıtta Kalmasın" Türkiye'de sürdürülebilir turizmin gelişme potansiyeli içinde olduğunu da söyleyen Demirel, 
birçok projenin hayata geçmeye başladığını ama devlet kurumlarında mülki amirler değiştiğinde sürdürülebilirliğin sekteye ugrayabilme ihtimalinin 
yükseldiğine değinerek, "Devamlılık gerekiyor. Aynı şeyin buralarda da olmaması için biz devletten çok, projeyi yerel halkla bütünleştirmek ve o farklılığı 
yaratmak istiyoruz. Bizde raporlar ya kağıtta kalıyor ya da sadece kurumların mülki amirin yıldızını parlatmak için kullanıyor" diyor. Başta projeyi hayata 
geçiren Ersin Demirel ve arkadaşları olmak üzere Serhat Kalkınma Ajansfnın, bölgenin turizmde daha fazla yer alabilmesi İçin başlattığı doğa ve kültür 
rotalarını kapsayan bu projeyle, bölgesel kalkınma için ne kadar hayati bir adım attıklarından uzun uzun bahsetmeye gerek bile yok. Genel bir ilgisizlik ve 
özellikle zorlu kış koşulları nedeniyle kendi kabuğuna kapanmış bölgeye hak ettiği değerin bugüne kadar pek verilmediğini düşünürsek, bu rotaların Önemi 
bir kez daha ortaya çıkıyor. Bölgenin, sadece kış mevsiminde değil, diğer mevsimlerde de, birkaç küçük eksikliğin giderilmesiyle birlikte, turizm 
konusunda artık ciddi bîr seçenek olmaması için hiçbir neden yok. Bu yüzden bizim size tavsiyemiz kış dışında, da nisan mayıs aylarından itibaren 
çıkacağınız herhangi bir tatilde, bu dört ili seçenekleriniz arasına alarak, farklı alternatifler sunan bölgede keşfedilmeyi bekleyen onlarca rotanın keyfine 
varmanız. )

» Devam  S ay fa la rı
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YOLCULUK 01.01.2013 20000 Dergiler 106 96
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• a f t p  o t tn  K a rs 'n  fcuftır *

“■> Ay'a

HAZIRLAYAN Şebnem Türkoğlu KARS TURİZM KEŞİF REHBERİ Serhat 
Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan Kars Turizm Keşif Rehberi", 
Rus mimarisinin en güzel örneklerine sahip olan Kars'ın kültürel 
zenginliklerini anlatıyor. Kültür ve doğa turlarının yanı sıra tarih 
turlarının da yapılabildiği Kars, mimari yapıları, yürüyüş ve bisiklet 
parkurları, Ani Antik Kenti gibi tarihî miraslan, flora ve faunasının 

haziruta* SetxwnTı#kotiu yanı sıra Kars-Ağrı, Kars-Ardahan kültür turlarıyla da gezginler için
I t l l l k l  benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Hazırlayan: Ersin Demire! /

Serhat Kalkınma Ajansı / Rehber/ 2012 7120 Sayfa GEZGİN 
GÖZÜYLE ÇİN VE UZAK ASYA AnkaralI gezgin Timur Özkan'ın 
editörlüğünde hazırlanan "Gezgin Gözüyle Çin ve Uzak Asya", Çin, 
Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Malezya, Singapur,

M ,  . —, . m Endonezya, Brunei, Filipinler, Tayvan, Güney Kore, Kuzey Kore,
Japonya gibi ülkelerle ilgili her biri başka bir yazar tarafından kaleme 
alınmış çeşitli yazılara yer veriyor. Kitapta yer alan başlıkların bazılan 

Ç i n  I H R H  M  I  »  şöyle: "Yaşanılası Kent-Hangzhou", "LhasaTannların Ülkesi",
* 2̂* »â||i^'TT M* ^  j  "Seul'den Pusan'a Güney Kore"... Editör: Timur Özkan / Pelikan

' Jà H 5 »  ' j *  Yayıncılık / Gezi / 2010 / 296 Sayfa TRT için hazırlanan "Kudüs, Taş
ve İnsan" isimli belgeselin çekimleri sırasında ekipte yer alan Aykut 

WmL^— ZHÊSÊ ■ B u T l  «mu* * İnce'nin fotoğrafları ve "OsmanlI Dönemi Fotoğraflarıyla Kudüs
Albümü" kitabının yazan Kerim Balcı'nın yazdığı metinlerle ortaya 
çıkan "Kutsallığın Başkenti Kudüs'te, üç büyük din olan İslamiyet, 
Hıristiyanlık ve Yahudilik için kutsal olan şehir, en ince detaylarına 
kadar anlatılıyor. Özel izinlerle yapılan çekimler nedeniyle Mescid-i 
Aksa, Kadim Aksa, Kıyamet Kilisesi gibi yerler de detaylı olarak 
fotoğraflanmış. Metinler: Kerim Balcı, Fotoğraflar: Aykut İnce / Timaş 
Yayınlan / Gezi-Fotoğraf / 2012 / 280 Sayfa DOKUZ KÖYDEN 

y*?**' KOVULAN KÖYLÜ Manisa'nın Aşağıçobanisa Köyü'nden İstanbul'a,
Ankara'ya ve hatta Amerika'ya uzanan, büyük KiT'iere ve onlara mal 
satan yabancı firmalara uğrayan, kalleşlikler ve ayak oyunları 
yüzünden huzurevinde son bulan bir yol hikâyesi bu... Babasının oğlu 
bir köylünün, çocuk kalmış bir mühendisin anıları,,. 
NahitUytun/Anı/2011 BUZ DEVRİNDE Geçmif Zaman Gezginleri 5 
Doğan, Banu ve Selim, günümüzden 18 bin yıl öncesinin buz devrineOa p a z g n tw  ç**ı b a n j w w  K ora. K uray  Kora. .M ponya g*» n ad arv y *  M«4od-> Ak**, K to c ı  3  1 '  9  '
gittiler, zamanda yolculuk yaptıran bilgisayarlarıyla. Ama bu buz 
devri, bildiğiniz gibi değildi! Bu devirde mamutlar vardı, evet; ama 

ço»ayu4«ıyw«Tyor _  #  ̂ kılıç dişli kaplanlar yoktu. Onların yerine karşılarına çıkan leoparın da
evcil olduğu söylenemezdi. Mustafa Hakkı Kurt / Kelime 
Yayınları/Öykü 72012 HAYMATLOS Bİrol Özdemir'in ilk öykü kitabı 
"Haymatlos", farklı süreçleri, coğrafyaları, gerçeklikleri ele alan 
anlatılardan oluşan özel bir kitap. Anlatıların gerçekliği, öykülerin 
yapısını da belirliyor. Kitabın ilk bölümü İkinciye oranla şiirsel 
metinlerden, ikinci bölümüyse irontk kurmaca metinlerden meydana 
geliyor. BirolÖzdemir/Yitik Ülke Yayınları/Öykü/2012 KIPKIRMIZI 
Kitabın kahramanı genç bîr kadın. Adı yok. Önemi de yok. Bizden biri. 

100 votcuuK Otuzuna yaklaşmış. Evlenmiş, boşanmış. Aşkı arıyor ve tabii
cinselliğini yaşamak istiyor. Hem aile hem de toplumsal baskılarla 
kuşanmış bu kadının hayatına bir gün bir erkek giriyor ve her şey 
değişiyor. Seda Kaya Güler / Epsilon Yayıncılık/Roman/2012 TÜRKÇE 

OLUM Türkçe bir ölümle ölmeliyim kardeş, insanlar duysun, kendi dillerinde ölümler taşımasın dilim sağken, uzak yakın, dünyanın hiçbir toprağına. Hiç 
tanık olmasın kanlı kıyımlara ölümlerin utandığı ölümleri söylemesin dilim. Sabri Kuşkonmaz / Bertin Yayınları / Şiir / 2012 PARİS'TEKİ EŞ Ernest 
Hemingway ile ilk karısı Hadley'in, başta Paris olmak üzere çeşitli kentlerde geçen günlerinin aşk ve ihanetle örülü sarsıcı romanı... Dünya caz çağını 
yaşamaktadır. Kızıl saçlı piyanist kız ile savaş gazisi genç ve yakışıklı gazeteci Şikago'da bir dost evindeki partide tanışır. Paula McLain / Remzi 
Kitabevi/Anlatı/2012
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ACTUAL MEDICINE 01.12.2012 17000 Sağlık Yayınları 69 14

'Batı Dünyası 
Mimariyi. 

Ani'den Öğrendi'

'Batı Dünyası Mimariyi, Ani'den Öğrendi' Kültür Rotaları Demeği Başkanı Kate Clow, bütün dünya mimarlarının, 
mimariyi Ani1 den öğrendiğini belirterek. İlk kiliselerin, İlk harabelerin, ilk binaların Anİ’de yapıldığını, buradan 
Avrupa'ya yayıldığını bildirdi. Serhat Kalkınma AJansı'ndan (5ERKA) yapılan yazılı açıklamada, ajans tarafından 
Sarıkamış, Kars, Ağrı. Ardahan ve İğdır'da düzenlenen gezi, yürüyüş ve tırmanış rotalarıyla bölgenin kültürel, 
turistik ve doğal değerlerini tanıtmak amacıyla gazeteci, yazar ve seyahat acentesi temsilcilerinden oluşan 50 kişilik 
grubun kente davet edildiği belirtildi. Ani Antik Kenti'nl gezen Kültür Rotaları Demeği Başkanı Kate

Kültür Rotaları Derneği Baş
kanı Kate Clow, bütün dünya 
mimarlarının, m imariyi Anı" 
den öğrendiğini belirterek, ilk 
kiliselerin, ilk harabelerin, ilk 
binaların Ani'de yapıldığını, 
buradan Avrupa'ya yayıldığını 
bildirdi. Serhat Kalkınma Ajan- 
sı'ndan (SERKA) yapılan yazılı 
anıklamada, ajans tarafından 
Sankamij. Kars. Ağrı. Ardahan 
ve İğdır'da düzenlenen gezi.
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yürüyüş ve tırmanış rotalarıyla 
bölgenin kültürel, turistik ve 
doğal değerlerini tanıtmak 
amacıyla gazeteci, yazar ve se
yahat acentesi temsilcilerinden 
oludan 50 kişilik grubun kente 
davet edildiği belirtildi. Ani 
Antik Kenti'ni gezen Kültür 
Rotaları Derneği Bajkanı Kate

[ Başa Dön ]

C LO W , B A T IL I  M İM A R LA R IN  M İM AR L IK  S A N A T IN I A N İ'D EN  Ö Ğ R E N D İK L E  R İN İ B E L İR T E R E K , A N İ'N İN  B A T I 
D Ü N YA SIN

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

ACTUAL MEDICINE 01.12.2012 17000 Sağlık Yayınları 70 16

Clow. Batılı mimarların mimar
lık sanatını Ani'den öğrendikle
rini belirterek. Ani'nin batı 
dünyasına ve Rönesans'a kay
naklık ettiğini vurguladı. SER- 
KA sayesinde bölgeyi tanıma 
fırsatı bulduğunu ifade eden 
Clow, {unları kaydetti; "Bu ge
ziyle Türkiye'nin en güzel ören 
yerlerini, tarihi yerlerini, gele
neksel halk kültürünü gördük. 
İlk kez 1992 yılında gördüğüm 
Ani'ye çok geldim. Bugüne ka
dar çok değişti. Selçuklu duvar
ları restore edildi. Şimdi kilise
leri restore etmeye başladılar. 
Tıgran Honents Kilisesini iki yıl 
önce yine gezdim. Restore edi
liyordu. Freskler restore edil
miş, taşlar restore edilmiş ve 
çok güzel bir durumda şimdi. 
Mimarlık çok önemlidir. Çün
kü yalnız Ani'de bulunmaz. 
Buradan giden mimarlık yavaş 
yavaş bütün Avrupa'ya geçti ve 
Avrupa'da Rönesans'ta çok 
önemli bir yere sahiptir. Yani 
bütün dünyanın mimarları mi
mariyi Ani'den öğrenmişti. İlk 
kiliseler, ilk harabeler, ilk bina
lar bu çeşit yapılar ilk burada 
yapılmış ve yavaş yavaş 
Avrupa’ya yayılmış. İngiltere 
'den Norveç'e. İsveç'e kadar 
yayılmıştı. Mimarinin kaynağı 
Ani Antik Kenti'dir."

[ Başa Dön ]

C A LL C EN T E R  Z İR V E S İ'N D E N  D O Ğ U 'YA  Y A T IR IM  Ç IK T I

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

CALL CENTER MAGAZINE 01.12.2012 4000 Dergiler 26 140

özel haber

Clow, Batılı mimarların mimarlık sanatını Ani'den öğrendiklerini belirterek, Ani'nin batı dünyasına ve Rönesans'a 
kaynaklık ettiğini vurguladı. SERKA sayesinde bölgeyi tanıma fırsatı bulduğunu İfade eden Clow, şunları kaydetti: 
"Bu geziyle Türkiye'nin en güzel ören yerlerini, tarihi yerlerini, geleneksel halk kültürünü gördük. İlk kez 1992 
yılında gördüğüm Ani'ye çok geldim. Bugüne kadar çok değişti. Selçuklu duvarları restore edildi. Şimdi kiliseleri 
restore etmeye başladılar. Tİgran Honents Kilisesİ'ni İki yıl önce yine gezdim. Restore ediliyordu. Freskler restore 
edilmiş, taşlar restore edilmiş ve çok güzel bir durumda şimdi. Mimarlık çok önemlidir. Çünkü yalnız Ani'de 
bulunmaz. Buradan giden mimarlık yavaş yavaş bütün Avrupa'ya geçti ve Avrupa'da Rönesans'ta çok önemli bir 
yere sahiptir. Yani bütün dünyanın mimarları mimariyi Ani'den öğrenmişti. İlk kiliseler, ilk harabeler, ilk binalar bu 
çeşit yapılar ilk burada yapılmış ve yavaş yavaş Avrupa'ya yayılmış. İngiltere 'den Norveç'e. İsveç'e kadar 
yayılmıştı. Mimarinin kaynağı Ani Antik Kenti'dir."
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o zeı n a o e r

Call Center Z ir v e s i ’nden Doğuya Yatırım Çıktı

_ Cali Çenter Zirvesi'nden Doğu'yaYatırım Çıktı Cali Çenter Magazine
dergisinin yayına kuruluşu Nice Medya olarak Mayıs 2012 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz Cali Çenter Zirvesi'nin ilgi çekici katılıma

I V  A a  SER Ka konuklarından biri TC. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) idi. Zirve
süresince oturumlarda ve standında çağrı merkezi sektörüne 
bölgesinde sağlanan yatınm olanaklarını duyuran SERKA, geçen 

, , f zaman zarfında bölgeye sektörden yatırımdan da çekmeyi başardı.
Q c  c eczıtvtj Sorularımızı Program Geliştirme ve Program Yönetimi Uzmanı

Metehan AKKAYA yanıtladı. Nice Medya olarak düzenlemiş olduğumuz 
Cali Çenter Zirvesi'nde sektöre duyurduğumuz, çağrı merkezlerine 
bölgenizde sunulan desteklerden bu süreçte faydalanan kurumlar 
oldu mu? Evet oldu. Açıkçası Zirvenize katıldıktan sonra birçok çağn 
merkezi firmasından olumlu dönüşler aldık. Yatınm yapmayı düşünen 
veya teşvikler hakkında bilgi almak isteyen firmalar arasında 
Turknet, CMC, Callart, Responta İletişim, Tempo iletişim ve Chasecall 
fîrmalannı sayabiliriz. Bunların arasında yatınm aşamasına geçen en 
önemli firmalardan biri Kars'ta İse SiteTelekom oldu. SlteTelekom,
300 Agent ile 2012 yılının Temmuz ayından beri faaliyet gösteriyor 
Ağrı'da ve İğdır'da ise zirvenizde gerçekleşen temaslar sonucu 
bölgemizi ziyaret eden ve uzmanlanmızın verdiği bilgiler ışığında 
yatırım karan alan iki firma var Ağrı'da Sentim Bilişim A.Ş. İğdır'da 
ise Denizbank A.Ş.'nin yatınm projeleri hızla devam ediyor; uygun 
yatınm yeri tahsisi ve teşvik belgesi alınması aşamalannda firma 
yetkililerine uzmanlanmız destek sağlıyor Sizce bölgenizin çağrı 
merkezlerine sunduğu olanaklar nelerdir? Bildiğiniz üzere bölgemiz 
en son 2012 Nisan ayında kamuoyuna duyurulan yeni Teşvik 
Yasası'na göre 6. Bölge, yani yatırımlarda en fazla desteği alacak 
bölge olarak kabul edildi. Bu bağlamda bir firma Metehan Akkaya 
SERKA Program Geliştirme ve Program Yönetimi Uzmanı bölgemizde 
çağn merkezi yatınmı karan aldığında 10 yıl boyunca SSK 
primlerinden, kurumlar vergisinden muaf oluyor Bununla birlikte faiz 
indirimi, KDV istisnası, ücretsiz yatınm yeri tahsisi gibi haklara da 
sahip oluyor Bölgemizde, teşviklerin sağladığı finansal avantajlar 
dışında; şive sorunu olmayan genç nüfus, 4 ilde de kurulu ve sürekli 
gelişen dinamik üniversiteler ve öğrenci potansiyeli, müşteri 
temsilciliğinin geçici bir iş olarak algılanmaması ve turnover oranının 
batıya nazaran çok daha düşük olması, Kars, Ağn ve İğdır illerimizde 
havaalanlannın bulunması, şehir içi ulaşımın kolay olması ve bunun 
gibi birçok faktör de çağn merkezi yatınmlan İçin bölgemizi cazip 
kılıyor Batıda özellikle İstanbul, izmlr. Ankara gibi büyük şehirlerde 
yüksek kıra ve personel maliyetleri, düşmeyen turnover oranlan ve 
büyük şehirlerin diğer büyük sorunlanyla mücadele eden Tırmalan 
Bölgemizde yatınm yapmaya davet ediyoruz. Bölgemizde işletme 

maliyetleri düşeceği gibi, bölgesel teşviklerden en üst düzeyde yararlanabilecekler Aynca yapacaklan yatınmlann her aşamasında, bölgenin kalkınması için 
çalışan özerk bir kamu kuruluşu olan TC. Serhat Kalkınma Ajansfnın uzmanlanndan destek alabilecekler. SERKA olarak çağrı merkezlerinin 
faydalanabileceği desteklerinizden kısaca bahseder misiniz? TC. Serhat Kalkınma Ajansı olarak, özel müteşebbisler; sivil toplum ve kamu kurumlan 
arasında koordinasyonu sağlamak bölgesel kalkınmayı bölge içi ve bölge dışı yatınmlarla hızlandırmak amacıyla 2010 yılından beri Kars. Ağn. Ardahan ve 
İğdır illerinde faaliyet gösteriyoruz. Merkezi Kars'ta bulunan Ajansımızın 4 İlde bulunan Yatınm Destek Ofisleri vasıtasıyla bölgemize büyük ve orta ölçekli 
yatınmlar için tanıtım yapıyoruz, 201 i yılında yayınladığımız "TPA2 Bölgesinde Çağn Merkezi Fırsatı" isimli rapor gibi birçok sektörde raporlar hazırlayarak 
fuarlarda ve konferanslarda yatınmlann uygunluğuyla ilgili sunumlar yapıyoruz. Bu faaliyetler sonucu bölgemizi ziyaret eden yaîınmcılann karşılaştığı 
bürokratik engellerin aşılması için de kamu kurumlanyla birebir görüşüyoruz. Uzmanlanmız Bölgeyi çok iyi tanıdıklarından yatınmcılan doğru kanallara ve 
doğru kişilere yönlendiriyorlar; yer tahsisi, yasal izinler; teşvik başvurulannın yapılması vb. tüm yatınm aşamalannda gerek şahıslarla gerek kamu 
kuruluşlarıyla doğrudan irtibata geçiyoruz ve yatınmcılan miza zaman kazandınyoruz. Aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı'ntn bölgesel teşviklerini de iller 
düzeyinde yatınm destek ofislerimiz takip ediyor Tümü 6. Bölgede yer alan illerimizde uygulanan teşvikler ise; kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi 
işçı-işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, yatınm yeri tahsisi, kredi faiz desteği, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti olarak 
sıralanabilir

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