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[ Başa Dön ]

SERKA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ VALİLER BİR ARAYA GELDİ!

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

Kars Halk Gazetesi 26.07.2013 250 Yerel Yayınlar 1 0

SERKA Hizmetleri İle İlgili Va liler B ir Araya Geldi!

[ Başa Dön ]

SUSUZDA CİLAUUZ KİİLTİİR EVİ KURULUYOR'

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

Kars Manşet 26.07.2013 500 Ulusal Gazeteler 2 10

*  Susuzda Cilauuz Kiiltiir Evi kuruluyor' Sutut Uçeei, geçm işiyle otdef Ciİcvuk lantoıu rt ttfi«m ım> yansıt*» cak bir mekana kavuruyor. Suruı
Kaymakam lığa» hın*aye«nde belediyesi ve Cilavut Metunları *e eğitim Gönüllüleri Deme$wtn SO&AVa fttfvrukf okluğu proje ile tlçe merkeonde 

«ol bulunan meruk vatıyenekl hamam KaymakamJık tara/mdan restore edilerek KtOeur Evi ölerek kullanılmaa planlanmakta Sutut Kaymakamı Vedat 
YUmez, belediye başkanı AU Ye#ü* ve CtJavu* Marnları ve Eğitini ConultuJen Demek Baçttru Ahm et Zaflç yapılan çafafmalan yemde incelediler. 
Kaymakam Vedat Yılm az yapm ı» okluğu açıklamada *tlçem it, yörem* tfde bulunan birçok öğretmenin, btffototnn, if «damını* metun dduğu okulları 
benndırmasuun yanı sn eğınm  cam iajında kendinden «ot enirerı bu geçm A e sahi&ar. Ancak bunun tamtlman 19in m aaleaet yeterli olınaktanm ıt 
bulunmamaktaydı Su çerçevede seçen yıl kurduğumu; dem ek Ue birlikte, belediyem i*» de kattalanyla Cilavv# Kalntr proje* eme hayat vetmiş 
bulunm ainayıt Üçem icde deyim yetindeyve kurula* c«k kaçük btr tnuse ile eğtdm geçtrûfin tatiiffnayı planlamahayvn" diye fcotTuşfu, Belediye Ali Yeğin 
de, "Mevcut hamam auJ dutumda oldoğu İçin şamarda harap olmuş, pblntay* yut tutrnufiu Hamamın Kuttur Sn o larak onanlman fitti doğdu İlçem* isin

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

file://C:/Users/aycan.urkmez/Desktop/serka


m-suite / PRNET Sayfa 2 / 7

tarihe nal olrnış > >r Bmilğl v*1. hu I 1 nlığl i ';w,«cek ib$«klara aktarm ak grr-kır ı 1 i d e > .. r - b f kultur evi olarak kut* lanılmats için karar aldık *e 
»roieye ortak olduk Hamamın onu bağladı Kamam arak tarMı b ir UrrJıUe Cılavvu'a hizm et edeoek" dedi. CiMvu Metunları ve Efium Genu lUJetf Demeği 
yöneom tojnıta baflearü Ahm et 2a nç «k yapcğı açıkla* mada fuıüart sâyladA "Suaa, bdlgesinde eflium alatunda önemJi hıtmetler rem ıif, blzçofc 
öîretmetı, yatar, bürokrat ve 1| adam 1 yedfiım ifiır. Sadece eği&m hiamefl vennernif bu kuttur oh]fmrm uffu>. OUavus Koy Enaamau ile oiuşnndan toJıur 
gelacek kufaklara aManlmaU. mJrw mıum kaMbyta em naeUeftf* Hmeiı, Uçe etaıomBirıe hareketUUk katarıdınlmalıyd]. Misyonunu lurdurmedyd) Bu 
amaçla bnnn k«1 cmleti kapayacak bir demek kurma çaüfmalan bağladı ve demeğim u kaıuJMfum ı tam amledı Bk taaüyen da Kulcur Evi prt4a«ı oldu. Aol 
hamam binatı onantarak Kulıur Evine âöm ifTunkHim  Sahip cbman kultur gelacek VuşaMan aManlırkan, Su«ut halta ıçsı de yem Ur etHnlık alaru 
edufmmlman am açlanm aktadır Kaymakam lık ve Belediye üe bııL itf a harekaı edilerek hatırlanan proıe SERKA' ya rutttjdu ve onaylandı C ılavut Kujur Evi, 
Cıbvu* kummmu gelecek kulaklara aktaracak, yolu Susuı'dan'C ilavut'dan geçenten. bunların çocuklan, torunları ve a$)0me gwûl verenlesin başvuracağı 
bir adres, bir ar?tv. kuçuk bir muta cJacak Bu nuum bUrorj o lacak İtçe Kaymakamıma Seyir Vedat Y ılm az *e İlçe belediye Bafkanım ıt Sayın Ab Yeğin'e 
kattolan ve desteden için tefeH fUr edanm* dedi

[ Başa Dön ]

İĞDIRLI KIZLAR, DENİMDE ÇİN E KAFA TUTUYOR

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

EKONOMİST 21.07.2013 33760 Ulusal Gazeteler 42 140

HABER BURCU TU VAY btu vay (a ekonom ist, com .tr İğdırlı kızlar, denimde Çin'e kafa tutuyor Deııim sektörünün 16 yıllık şirketi FG Tekstil, 
İzm ir'de başladığı yolculuğuna iki ay önce devreye aldığı İğd ır fabrikasıyla öne çıktı. Yem fabrikada ekolojik deııim üretecek olan FG Tekstil, 

Türkiye'nin yanında Pakistan fabrikası ve Hollanda'daki denim okulu ile alanında zirveye oynuyor. 2012'de 70 milyon Euro'luk ciroya ulaşan FG, İğdır'da 
ağırlıklı kadnıların çalıştığı fabrikasından ilk ihracatım Çin'e yaptı. Türkiye, dünya deııim pazarının en etkili oyuncularından. Denim kumaş ihracatında 
dünya İkincisi olan Türkiye'nin pazar payı yüzde 9, denim hazır giyim ihracatındaki sıram ız ye dincilik ve pazar payı ise yüzde 5. Geçen yıl denim giysi 
sınıfında yapılan ihracat tutarı 1.6 m ilyar doları buldu. Gerek üretim ve gerekse tasarımda oltaya koyduğu gücü ile başarıyor bu zor işi. Tabi olarak genç 
ve bir o kadar da hırslı şirketleri sayesinde. Türkiye'yi alanında dünyanın ön sıralanna taşıyan şirketlerden biri de FG Group. Kuruluşunun üzerinden 16 yıl 
gibi kısa b ir süre geçmesine karşın üç kıtada faaliyet yürütme becerisi gösteren FG Group, en son İğdır'da önemli b ir yatırıma imza attı. Grubun başında 
genç bir isim. Fuat Gözaçan bulunuyor. Gözaçan'ın yaşam ı tam bir başarı öyküsü... Gözaçan, 1972 yılında Almanya'da doğdu, ilkokulu Almanya'da 
okuduktan sonra, Türkiye 'ye geldi ve ortaokul ve lise eğitim ini Türkiye'de tam amladı. Turizm meslek yüksekokulunda başladığı üniversite eğitim ini yarıda 
bırakarak iş hayatına atıldı. Tekstil sektörünün farklı şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 1997 yılında kendi şirketi FG Tekstil'i kurdu.
Yantıöı vatırım lar- yurt dışında tanınan şirketler topluluğu FG Group'u oluşturdu. 170 BİNDEN 70 MİLYONA İzm ir'de iki kişilik küçük bir ofiste FG Tekstil'i 
kuran Gözaçan. o yılı 170 bin Euro ciroyla kapattı. Eiugün, lö'ncı yılını kutlayan FG, denim dünyasının etkin oyuncularından biri haline geldi. İzmir'deki 
genel merkez, ana üretim ve paket işlemleri yapıyor. İğdır'daki konfeksiyon fabrikası, İstanbul'daki Ar-Ge merkezi ve kum aş şirketi, Pakistan'daki üretim 
tesisleri ve Ar-Ge merkezi, Am sterdam 'daki deııim laboratuvan ve deııim  okulu ile ÇİN'E İHRACAT ARTACAK birlikte FG, üç kıtada 900'den fazla kişiye 
istihdam sağlayan bir şirkete dönüştü. Hızla büyüyen şirket 70 milyo Euro'luk bii" satış hacm ine ulaştı. Son olarak teşvikler nedeniyle İzmir'deki 
fabrikasını İğdır'a taşıyan FG. ilk etapta 2 milyon Euro'luk yatırım  yapılan ve bin kişinin çalışacağı fabrikada ekolojik üretim yapacak. KADINLAR EVDEN 
ÇIKACAK 5 kıtada 28 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Gözaçan, Avrupa ağırlıklı o lm ak üzere 40'a yakın dünya markası için üretim yaptıklarını 
belirtiyor. Üretim lerinin tam amını ihraç ettiklerini ifade eden Gözaçan, "Yıllık ihracatım ız 70 milyon Euro'ya ulaştı" diyor. İğdır'ın 6'ııcı bölgede yer 
almasının yatırımdaki en önemli etkenlerden bii'i o lduğunu bildiren Gözaçan, şunları söylüyor: " Ancak en az o kadar önemsediğim iz bir d iğer husus da 
bölge insanının bu tül- yatıranlara olan ihtiyacı. FG Tekstil, fabrika açılışı sırasında Fuga markasının Çin'e ilk ihracatın ın yüklemesini de yaptı. Firma, 
20131e 135 bin Euro'luk Çin ihracatını 2014 yılında 10 milyon Euro'ya çıkarmayı hedefliyor. Fuat Gözaçan, 2015 yılı ile birlikte Hindistan, 2016 yılı 
başlangıcında da Afrika'ya ihracata başlayacaklarını belirtiyor. Fuat Gözaçan Yaptığım ız yatırım la birlikte özellikle bölgedeki kızlarım ıza ve kadınlarım ıza 
evlerinden çıkma, üretime katkıda bulunma ve maddi anlamda güçlü olma fırsatı vererek fark yaratm ak istedik. Başarılı da o lduğum uzu kızlarımızın 
gözlerinde her gün yeniden görüyoruz. Başlangıçta hata yapınca ağlayan gözler, bugün kendi üretim lerine gururla bakmakla kalm ıyor, aynı zamanda 
eleştirel yaklaşıp, daha iyisini nasıl yaparım , diye de sorguluyor." KÜMELENMİŞ ÜRETİM SAHASI İğdır fabrikası ekolojik yönüyle de oldukça d ikkat çeken 
bir yatırım. Zira, FG Group geliştird iği ileri teknolojiler sayesinde kot taşlamada robotlar kullanarak insan ölüm lerine ve kot yıkama sırasında çevreye olan 
zararlara son veriyor. Bu teknolojileri tüm  dünyaya yaym ak ve bu konudaki bilinci artıımak amacıyla dünyada çalışm alar yapan grup, denim sektörünün 
kalbinin attığı Am sterdam 'cla FG GROUP KOT TAŞLAM ADA ROBOTLAR KULLANARAK İNSAN ÖLÜMLERİNE VE ÇEVREYE OLAN ZARARLARA SON VERİYOR, 
geye 4 bin 500 kişilik bir istihdam sözüm üz var" diyor. İğdır fabrikası ile birlikte oluşan İÇDÜS projesi kapsamında, İğd ır ile birlikte Ağrı, Kars ve Ardahan 
illerinde yeşil b ir bölge oluşturdukların ı kaydeden Gözaçan. bu istihdamı sağlarken diğer yatırımcıları bu bölgeye çekmek adına tanıtım  faaliyetleri 
yapacaklarını da bildiriyor. İLK İHRACAT ÇİN'E İğdır'daki fabrikada aylık 150 bin adet denim kumaş üretim i hedefleniyor. Fabrikada şu anda 450 kişiye 
istihdam sağlanıyor. Yıl sonu hedefi Lse bu sayıyı bine ulaştırmak. İğdır'dan ilk ihracat Çin'e gerçekleştirilm iş. İğdır fabrikası sayesinde Çin'e üretim yapma 
fırsatın ı yakaladıklarını belirten Gözaçan. Avrupa başla olm ak üzere, 28 ülkeye İğdır'dan adım adım sevkiyat yapmaya devam edeceklerin i vurguluyor. 
Gözaçan, "Ancak İğdır için başlıca hedefim iz 2016 yılında Hindistan, 2017 yılında ise Afrika'ya ihracat yapmak" diyor. Denim Akadem isi'nde açtığı 
laboratuvarda yeni nesil tasanmcıları bu teknolojilerle tanıştınyor. FG Tekstil'in İğdır'daki fabrikası ise dünyanın ilk insana ve çevreye duyarlı üretim yapan 
denim fabrikası unvanını taşıyor. "İSTİHDAM ARTIRACAĞIZ" Ekonomi Bakanlığı. SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı) ve İğdır Sanayi ve T icaret Odası ile 
ortak yürüttükleri 'İnsana ve Çevreye Duyarlı Üreüm Sahası' projesini devreye soktuklarını ifade eden Gözaçan, "Proje kapsamında İğdır'ın yanı sıra, Ağrı, 
Kars ve Ardahan'ın yer alacağı, enerji tasarrufunun üst seviyelerde tutulacağı küm elenm iş bir üretim sahası kurma çabasındayız. Şehirleri ürün gruplarına 
göre ayırdık, diğer yatırımcılarım ızla da yapacağım ız görüşm eler sonucunda İÇDÜS (İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası) dahilinde böl- İDDİALI 
HEDEFLER Üretim kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalarının da olduğunu söyleyen Gözaçan, yeni pazar ve müşterilere açılırken, eş zamanlı olarak 
halihazırda çalıştıkları müşterilerinin Uzakdoğu bütçelerini İğdır'a kaydırmayı hedeflediklerine d ikkat çekiyor. Gözaçan, "Fransız bir m üşterim iz İğdır'daki 
bantlardan birini kendilerine bloke etmemizi istedi ve o bandı Bangladeş siparişlerin i kaydırmak suretiyle dolduracaklarının sözünü verdi" diyerek 
İğdır'daki fabrikanın Uzakdoğu için önemine vurgu yapıyor. Gözaçan, 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,5 oranında büyüdükleri, bu yıl ise yüzde 
50 büyümeyi hedeflediklerini sözlerine ekliyor. Şirketin 2013 yılı ciro hedefi 97,5 milyon Euro. Bu rakamın 2014 yılı sonunda ise 125 milyon Euro'ya 
ulaşması hedefleniyor.

» Devam Sayfaları
Sayfa 43

[ Başa Dön ]

SERHAT İLLERİ HAYVANCILIĞI.

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

Dünya Ekonomi-Politika Özel E k i 19.07.2013 57214 Ulusal Gazete Ekleri 2 37

V . . v, w „
BUZDAĞININ DİBİ Rüştü BOZKURT njstu.bozkurf®  durrya.com Serhat illeri hayvancılığı... Bileşenlerini ve bağlam larını ayrıntıda tartışmadığım ız 
her düşünce bir "ham düşünce" ötesinde anlam taşım ıyor. Kars, Ardahan ve Artvin için önerdiğim iz proje "olgunlaşıncaya" kadar söylenenleri bir 

"ham düşünce" olarak ele almalıyız. Modem hayvancılık işletmeleri giderek meradan bağımsızlaşıyor. Ülkem izde hayvancılıkta uluslararası rekabete açık 
bir yapı oluşturulacaksa, meraya dayalı besiciliğin sınırlannın ne olduğunu çok net biçimde tanım lam ak gerekiyor. Ülkem izde ve yurtdışında yaptığ ım ız 
gözlemler, hayvan besiciliği bileşenleri arasında "kaba yem in" belirleyici ağırlıkta olduğunu gösteriyor. Kaba yem altyapısı küçük ve büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliğini gelenekten geleceğe taşım ak isteyen bütün projelerde ivedilikle ele alınmalı, ortak görüş oluşturulmalı. Artvin, Ardahan ve Kars'da hayvan 
yetiştiriciliğ inde dönüşüm yapılacaksa, sorunu yerel değil küresel düşünmeliyiz; nüftısu giderek azalan komşu Gürcistan'da elverişli topraklarda kaba yem
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üretim inin olabilirliği ve olmazlannı net olarak ortaya koymalıyız. Batı Gürcistan'da Kutaisi'den Zugdidi ye dünyanın en zengin tatlı su havzasının 
bulunduğunu, geniş arazilerin işlenebileceğini söyleyebilirim  ama bu yeterli b ir anlatım olmaz. Anılan bölgede yonca ve m ısır yetiştirilm esinde verim i 
etkileyen diğer iklim ve toprak koşullanın da analiz etmem iz gerekir, özellikle Kars ve Ardahan için Göri, Haşuri, Boıjomi, Ahaıska, Ağalikalaki, Rustavi ve 
Telavi yörelerindeki uygun arazilerin incelenmesi böylesi bir projenin hayata tanışabilmesinin ilk adım landın İkinci adım, hükümetler düzeyinde böyle bir 
projenin uzun soluklu hukuk altyapılannı oluşturmaktır. Türkiye ve Gürcistan'ın ortak yarannı gözeten bir anlaşma ile yatırımcılara uzun dönemli 
güvenceler sağlam ak gerekir. Aynca Gürcistan'da üretilen kaba yem in Türkiye 'ye taşınm ası sırasında ortaya çıkacak sorunlar iki ülke arasında yapılacak 
anlaşmada daha başından netleştirilmelidir. Uzun dönemli yatırım larda tek kaynağa bağım lılık sakıncalıdır. Bir yandan Gürcistan'da kaba yem üretim ini 
belli b ir dönem için "ara çözüm mekanizması" olarak işletirken, başta yurtiçinde olmak üzere Ermenistan'dan Nahcivan'a ve İran'dan diğer komşulara 
kadar olanak ve kısıtlar proje bağlam ında değerlendirilmelidir. Üçüncü adım üretim in örgütlenmesidir. Kaba yem üretim i ayn bir "kâr-merkezi" olarak 
yapılandınlabilir. Uluslararası piyasanın fiyat-m aliyet dengesini gözeten bir yapılanma tasarlanmalı, arazi ıslahı ve işletmesinde, teknik donanımda, işgücü 
kullanım ında rakip ülkelerin koşullan dikkate alınmalıdır. Şirketlerin mülkiyet yapısı üe verim lilik arasında doğrudan bir İlişki yoktur; yönetim  biçim i ile 
verim lilik arasında sıkı bağlantılar vardır. Sabiti ve değişken maliyetlerdeki dengeleri iyi kuran bir şirket yapısının nasıl oluşturulacağı üzerinde de kafa 
yorulmalıdır. Bu fik ir projesini okuyanlar haklı olarak sorabilir "Kaba yem ön araştırm asını" kim yapacak? Daha önceki yazıda belirttiğim iz gibi, çalışmanın 
koordinasyonunun DOKA ve SERKA yapmalıdır. İlgili Bakanlıklar böyle bir projeye teknik destek verm eli, son aşamada Dışişleri Bakanlığı da devreye 
girerek, sın ır ötesi olanaklardan yararlanm ada n7nn soluklu gelişme yaratacak koşullar sağlanmalıdır, önerd iğim iz proje çok hayali gibi gelebilir... Çin ve 
Hindistan'ın uluslararası toprak kullanma aülımm dan az çok haberi olanların bu projenin realist olabileceğini düşüneceklerini sanıyorum. Bu ham 
düşünceler "gerekçeler" ile "olgunlaştırılır" ve sağlıklı verilerle ve gerekçelerle de "çürütülür." Kaba genellem elerle, kestirme önyargılarla böylesi önerilere 
burun kıvırmak tip ik kasaba kültürü davranışıdır...

[ Başa Dön ]

BENZETTİ

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Erzurum Pusula 18.07.2013 3000 Yerel Yayınlar 1 18

İğdır'ı köye benzetti Ardahan ile birlikte 21 yıl önce Kars'tan ayrılan İğdır'ın merkez nüfusunun 4 kat artmasına rağmen halen koca b ir köy 
olduğunu da söyleyen Vali Ahm et Pek, "Bunun düzene girmesi, istenilen verim in alınması ve gelişmesi için şehrin doğru kalıp lar içerisine 

oturtulması gerekir. Ardahan'da aynı kaderi paylaşmaktadır" dedi. » Haberi 15'te İğdır, kocaman bir köy \ Tacettin DURMUŞ / KARS İğdır Valisi Ahmet 
Pek, "21 yıl önce Ardahan ile birlikte Kars'tan koparılan ve merkez nüfusu dört kat artan genç İğdır ilinin halen koca bir köy olduğunu söyledi. İğd ır Valisi 
Ahm et Pek de, bölgenin tarım  ve hayvancılıktan yeterli verim i alamamasına d ikkat çekti. Tarım  ve hayvancılığ ın sanayileşm e ile daha da verim li hale 
geleceğini belirten Vali Pek, bölgenin sorunlarından ibaret bir reçete sundu. Kars, Ardahan, Ağrı ve İğdır'ın Serhat Kalkınma Ajansı bölgesi illeri olarak 
ülke haritasının uç noktasında yer aldığını hatırlatan Vali Pek, bu ilerin bir çok sıkıntıları olduğun gibi kendilerine has imkanları olduğunu da söyledi. Vali 
Pek konuşmasında bölge illerinin bu sıkıntılarını g iderm eleri ve imkânlarını doğru değerlendirmeleri için teknik destek almaların ın önem ine de değindi. Bu 
anlamda öncelikli olarak Kamu - üniversitebilim  sanayi işbirliğinin son derece önemli olduğunu da belirten Vali Pek: "Üniversitelerim iz, yapacağı bilimsel 
çalışmaları aynı zamanda ticarileştirirlerse, ülkem ize katma değer sağlama ve uluslar arası pazarda da rekabet gücünün arttırılmasına katkı 
sağlayacaklardır. Yeni ürünlerin geliştirilm esi ve reel üretim yönetim inde yenilik yapılması bu toplantın ın temel amaçları arasındadır. Bölgem izi doğru 
analiz etm ek suretiy le neler yapılacağını doğru olarak anlattığım ızda ülkem izin de ileriye dönük olarak yapması gerekenleri doğru olarak planladığım ızda 
em inim ki uluslararasında da rekabet gücü artan bir ülke konumuna geleceğiz/'dedi. Zayıflar her zaman ezilmeye mahkûm Dünyada her alanda oldu gibi 
ülkelerin ekonom ik olarak gelişmesinde gücün önem inde de değinen Vali Pek, ekonom isi zayıf olan ülkelerin her zaman ezilm eye mahkum olduklarında da 
vurgu yaptı. Yeni ve teknolojik ürünler üretmem iz gerektiğini de kaydeden Vali Pek daha sonra şöyle konuştu, "ülke olarak dünyada güçlü olmak 
zorundayız. Bu tabiatın b ir kuralıd ır ve böyle yansır. Çünkü uluslararsı piyasada bu böyledir. Güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü olmazsak çok rahat bir 
şekilde diğer uluslar tarafından yeniliriz. Ürettiğim iz, uluslar arası pazarda bir anlam taşımalıdır. Yeni şeyler ve teknolojiler üretmeliyiz. Bunları da doğru 
pazarlara ulaştırm ak zorundayız. Ekonomik olarak ülkem iz güçlü olduğu zaman uluslararasında var olabiliriz. Eğer son on yıl içerisinde çok ciddi bir 
kalkınmayla ülkem iz bu noktaya geldiyse, 2023 hedeflerim izde de, kalan on yılda da em inim ki dünyada kendi gücünü ispat edecek ve kendi yerini 
sağlam laştıracak konuma da gelebileceğiz. Ama bu noktaya gelebilm em iz için kendi içim izde ciddi bir desteye ihtiyacım ız vardır. Üniversitelerim iz 
kendilerini aşm ış olması gerekir Bugün Türkiye'de her ilde bir üniversite var. Üniversitelerim iz kendi duvarları arasında bilimsel gelişim ini tam am layarak 
kendini aşm ış olması gerekiyor. Üniversitelerim iz bulunduğu kenti değiştirecek ve dönüştürecek ve birikim i arttırabilecek bir konuma gelm ek zorundadır. 
Çünkü sanayici kesim im ize baktığınız zaman sanayicilerim izin çoğu çok üst düzey eğitim  alm ış kişiler değildir. Ama ciddi katkılarıyla ülkem ize büyük 
destek verm ektedirler. Yani bu alanı doğru yönlendirm ek gerekiyor. Böylece doğru sonuçlar alacağızdır. Bu nedenle de üniversitelere ciddi manda 
ihtiyacım ız var. Üniversitelerin bilim alanında ürettiklerini sanayide kullanmaya ihtiyacım ız var. Kendi markam ızı kendi bulduğumuz ürünleri pazarlara 
çıkartmadıkça güçlü olamayız. Yani sadece ithalatla, montajla güçlü o lunmuyor." Kars, Ardahan, İğd ır ve Ağrı illerinde yapılan hayvancılık şeklini de 
eleştiren Vali, Pek, "Bölgem izde hayvancılık sadece sürüleri önüm üze katıp dağa bayıra çıkartıp otlatm ak olmamalıdır. Bu alanı sanayiye 
dönüştürmediğim iz sürece ürünlerim izden yeterli geliri elde edemeyiz."dedi. 21 yıl önce il olan İğdır kocaman b ir köydür İğdır'ın 21 yıl önce Ardahan ile 
birlikte Kars'ta ayrılan bir il olduğunda da dikkat çeken Vali Pek, İğdır'ın bu süre içerisinde merkez nüfusunun 4 kat artmasına rağmen halen koca bir köy 
olduğunu da söyledi. İğdır'ın da Ardahan ile birlikte yirm i bir yıllık genç bir kent odluğıınu ve hızla göç verdiğini de dile getiren Vali Pek, "Kars'ta 
ayrıldıktan sonra İğdır'ın m erkez nüfusu 4 katına çıkmıştır. İğdır çok hızlı büyüyen bir şehirdir. Ama kocaman bir köydür. Bunun düzene girmesi, istenilen 
verim in alınması ve gelişmesi için şehrin doğru kalıplar içerisine oturtulması gerekir. Ardahan da aynı kaderi paylaşmaktadır. Ardahan da göç veriyor. 
Çünkü insanlar doğdukları yerde aradıkları yaşam standardı bulmak için sanayisi olan başka illere göç ediyor, "diye konuştu. 3 yıllık OSB hızla gelişiyor 
İğdır'da son üç yılda organize sanayi bölgesinin hızla geliştiğin i de belirten Vali Pek, birinci etapta bulunan 22 parselin tam am ın satıldığım  da söyledi. 
İğdır'ın hayvancılık merkezi olmasına rağmen sadece 2 adet süt ve süt ürünü üreten işletme olduğunda kaydeden Vali Pek daha sonra şu ifadeleri 
kullandı: "İğdır'da OSB son üç yıl içerisinde kendini gösterm eye başlamıştır. Ama çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Son üç yıl içerinde birinci etapta 
bulunan 22 parselin tam am ı satıldı. Sanayicilerim iz hızlı b ir şekilde yerleşm eye başladılar ve kısa bir süre içerisinde de ikinci etabın yapım ına başlanacak. 
Bu gelişme son derece üm it verici b ir gelişmedir. Hayvancılık ili olmam ıza rağmen İğdır'da 2 adet süt ve süt üretim tesisi var. Bunlarda yüzde 50 kapasite 
ile çalışıyorlar. Ve doğuya süt ve süt ürünü yetiştirem iyorlar. Ama süt satıcılarım ıza soracak olursanız "sütümüzü satacak yer bulam ıyoruz" Diyecekleridir. 
Demek ki sanayi kuruluşunu kurduktan sonra ona ham madde temin edecek kesim leri de doğru yönlendirm ek gerekiyor. OSBYnizde bir adet saç 
konteym r fabrikam ız var. İğdır'da maden üretim i o larak saç üretim i söz konusu değil. Yakın yerde olmadığı için ham maddesini Düzce'den getiriyor. 
Ürettiğinin tam am ını da satıyor. Önemli olan ham maddenin bulunduğunuz yerde olup olmaması önemli değildir. Elbetti ki ürettiğiniz şeyi artı değerler 
katarak pazarlam ak önemlidir. Pazar imkanı bulduğunuz her şeyi üretmenizde fayda vardır. Ben yatırımcılarım ızı bu düşünce ile yönlendirm ek gerektiğine 
inanıyorum. Bu nedenle sanayiciler, üniversitelerin bir arada bulunması gerekir."

» Devam Sayfaları
Sayfa 15

[ Başa Dön ]

BİLGİ TOKLUMU

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Eskişehir Sakarya 18.07.2013 7500 Yerel Yayınlar 4 100

S BİLGİ TOKLUMU RÜŞTÜ BOZKURT Serhat illeri alıfiı. • • hayvancılığı. Bileşenlerini ve bağlam larını aynntıda tartışm adığım ız her düşünce bir "ham 
düşünce" ötesinde anlam taşım ıyor. Kars, Ardahan ve Artvin için önerdiğim iz proje "olgunlaşıncaya" kad a ıl söylenenleri bir "ham düşünce"
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olarak; ele almalıyız. Modem hayvancılık işletmeleri giderek meradan bağımsızlaşıyorj Ülkem izde hayvancılıkta uluslararası Rekabete açık b ir yapı 
oluşturulacaksa, meraya dayalı besiciliğin sınırlannın ne olduğunu çok net biçimde tanım lam ak gerekiyor. Ülkem izde ve yurtdışında ı yaptığ ım ız gözlemler, 
hayvan besiciliği bileşenleri arasında "kaba yem in" belirleyici ağırlıkta olduğunu gösteriyor. Kaba yem altyapısı küçük ve büyük >aş hayvan yetiştiriciliğini 
gelenekten |eleceğe taşım ak isteyen bütün projelerde ivedilikle ele alınmalı, ortak görüş oluşturulmalı. Artvin, Ardahan ve Kars1 da hayvan 
yetiştiriciliğ inde dönüşüm jyapılacaksa, sorunu yerel değil küresel düşünmeliyiz; nüfusu giderek azalan kömşu Gürcistan'da elverişli topraklarca kaba yem 
üretim inin olabilirliği ve olrfıazlannı net olarak ortaya koymalıyız, j Batı Gürcistan'da Kutaisi'den Zugdidi'ye dünyanın en zengin tatlı su havzasının 
bulunduğunu, geniş arazilerin işlenebileceğini söyleyebilirim  ama bu yeterli b ir anlatım olmaz. Anılan bölgede yonca ve m ısır yetiştirilm e »inde verim i 
etkileyen diğer iklim ve toprak koşullarını da analiz etmem iz gerekir. Özellikle Kars ve Ardahan için Göri, Haşuri, Borjomi, Ahaıska,Ağal}kalaki, Rustavi ve 
Telavi yörelerindeki Uygun arazilerin incelenmesi böylesi bir projenin hayata tanışabilmesinin ilk adım larıdır, ikinci adım, hüküm etler düzeyinde böyle bir 
projenin uzun soluklu hukuk altyapılannı oluşturmaktır. Türkiye ve Gürcistan'ın ortak yarannı gözeten bir A nlaşma ile yatırımcılara uzun dönemli] 
güvenceler sağlam ak gerekir. Aynca Gürcistan'da üretilen kaba yem eninTüıjk iye'ye taşınması sırasında ortaya Içıkacak sorunlar iki ülke arasında 
yapılacak anlaşmada daha başından netleştirilmelid ir. 1 Uzun dönemli yatınm lardp tek kaynağa bağım lılık sakıncalıdır. B ir yandan Gürcistan'da kaba yem 
üretim ini! belli bir dönem için "ara çözüm mekanizması" o larak işletirken, başta yurtiçinde ilmak üzere Ermenistan'dan Nahcivan'a ve İran'dan diğer 
komşulara kadar olanak ve kısıtlar proje bağlam ında değerlen irilmelidir. Üçüncü adım üretim in c rgütlenmesidir. Kaba yem üretim i ayn bir fkâr-merkezi" 
o larak yapılandınlabilir. Ulışlararası piyasanın fiyat-m aliyet dengesini gözeten bir yapılanma tasarlanmalı, arazi ıslahı ve işletmesinde, teknik donan mda, 
işgücü kullanım ında rakip ülkeleri ı koşullan dikkate alınmalıdır. Şirketlerin m ülkiyet yapısı ile verim lilik arasında doğrudan bir ilişki yoktur, yönetim  biçimi 
ile verim lilik arasında sıkı bağlantılar vardır. Sabiti ve değişken maliyetlerdeki dengeleri iyi kuran bir şirket yapısının nasıl oluşturulacağı üzerinde de kafa 
yorulmaiıdır. Bu fik ir projesini okuyanlhr haklı olarak sorabilir: "Kaba yem ön «Şaştırm asını" kim yapacak? Daha önceki yazıda belirttiğim iz gibi, 
çalışmanın koordinasyonunun DOKA ve SERKA yapmalıdır. İlgili IjJakanlık lar böyle bir projeye teknik destek vermeli, son aşamada Dışişleri Bakanlığı da 
devreye girerek, sın ır ötesi olanaklardan yararlanm ada uzun soluklu gelişm e yaratacak koşullar sağlanm alıd ır. ' Önerdiğim iz proje çok havali gibi 
gelebilir... Çin ve Hindistan'ın uluslararası toprak kullan ırıA atılım ından az çok haberi oianlann bu projenin realist olabileceğini düşüneceklerini sanıyorum. 
Bu ham düşünceler "gerekçeler" ile "olgunlaştırılır" ve sağlıkş verilerle ve gerekçelerle de "çürütülün" Kaba genellemelerle, kestirme önyargılarla böylesi 
önerilere burun kıvırmak t iA ik kasaba kültürü davranışıdır... |

[ Başa Dön ]

YENİ BİR HAYVANCILIK MODELİNE İHTİYAÇ VAR"

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Erzurum Pusula 17.07.2013 3000 Yerel Yayınlar 20 125

"Yeni bir hayvancılık modeline ihtiyaç var" Azizoğlu, Kars, Ardahan, İğd ır ve Erzurum 'da hayvancılıktan yeterli verim in alınmadığına dikkat 
çekerek, acilen yeni bir hayvancılık modeli geliştirilm esi gerektiğini söyledi. \ Tacettin DURMUŞ/ KARS Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars, 

Ardahan, İğdır ve Erzurum da hayvancılıktan yeterli verim in alınmadığına d ikkat çekti. Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars'ta Bilim, Sanayi ve T icaret 
Bakanlığı'mn "2023'e 10 Kala Ar-Ge ve yenilikte Kars, Ağrı, İğdır, Ardahan" sloganıyla düzenlediği Kam u-Üniversite-Sanayi işbirliği Bölgesel Toplantısı'nda 
konuştu. Her ilde bir üniversite kuran hükümetin bu üniversitelerin yapacağı bilimsel ve akadem ik çalışmalarla tarım  ve hayvancılığ ın gelişmesi için katkı 
sunacaklarını da belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, bölgede iş im kânlarının darlığı ve gençlerin geleceklerinden umutlan olmaması nedeniyle sanayisi 
gelişm iş büyük şehirlere göç ettiklerini de vurguladı. Bölgem iz sürekli göç veriyor Kars, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'nın hayvancılık potansiyeli bakım ından 
Türkiye 'de ve bölge coğrafyasında eşi benzeri olmayan bir büyüklüğe ve imkana sahip olduğunu da kaydeden Azizoğlu: "Bölgem izi yakinen tanıyan, bilen 
ve yaşayan biri o larak şunu söylenm ek isterim ki bölgem iz sürekli olarak göç veriyor. Bunun en önemli sebebi ise iş imkânlarının darlığı ve gençlerin 
gelecekten umutlarının olmamasıdır. Bu da büyük şehirlere olan göçü hızlandırıyor. Bu şehirlerde b ir iş bulma umudu gençlerim izi doğdukları yerlerden 
koparıyor. Hâlbuki bölgem iz Kars, Ardahan, İğd ır ve Erzurum hayvancılık potansiyeli bakım ından Türkiye'de ve bölge coğrafyasında da eşi ve benzeri 
olamayan büyüklüğe ve şansa da sahiptir. Mera ve ortaklarıyla hayvan sayısı potansiyeli ile aslında kalkınması ve hayvancılık ve hayvancılığa dayalı 
sanayinin bu bölgede oturması ve yerleşmesi bölgem izin kalkınmasının en temel lokomotifi o lacaktır. Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum 'un bir buçuk 
milyonun üzerinde bir hayvan potansiyeline sahiptir. Y ıllık toplam süt üretim i is bir buçuk milyon tondur. Ama bu hayvan sayısına oranla üretilen süt 
m iktarı, ülkem izin batı bölgelerinde üretilen süt m iktarından 3 - 4  kat daha azdır. Bu nedenle hayvancılıkta bir gelecek görmeyen insanlarım ız 
geleceklerini garanti altına alm ak için sanayileşm iş şehirlere hızla göç ediyor. Ama hayvancılığa dayalı sanayi bölgem izde geliştirm ek mümkün oldu gibi 
çok kolay yapılab ilecek emek yoğun bir faaliyet alanı olması hasabiyle göçü durduracak tek faaliyettir."dedi. Üniversitelere büyük görevler düşüyor 
Hayvancılıktan yeterli verim in alınmasında üniversitelere büyük görevler düştüğünü de kaydeden Azizoğlu, bölgem izde yüzyıllardan beridir dede babadan 
kalma geleneklerle yapılan hayvancılığ ın artık gelir getiren bir iş olmaktan çıktığına da d ikkat çekti. Hayvancılığı tekrar gelir getiren bir uğraş haline 
getirebilm ek için yepyeni bir hayvancılık modeli geliştirilm esi gerektiğini önem le vurgulayan Vali Azizoğlu: "yeni bir hayvancılık modelini bu bölgede 
geliştirm ek, üniversitelerim izin en önemli görevlerinden bir olmalıdır. Eğer yeni bir hayvancılık modelini ve yatırım  program ı hayata getirebilirsek 
inanıyorum ki Türkiye'nin de, Ortadoğu'nun da Asya'nm da hayvancılık merkezi Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum ve çevresi olacaktır. Köylerim izde 3 -5 
tane hayvanla geçim ini sağlamakta olan vatandaşlarım ız gelirini nasıl arttıracağını hesaplarken aynı zamanda bütün bölgeyi hayvancılığa dayalı sanayi 
bölgesi haline getirmeği de düşünmeliyiz. Bu bizim açım ızdan en olmasa o lm azlar arasındandır. Bunu yaptığ ım ız zaman İğdır ve Artvin'i de yem bitkileri 
üretim inde önemli b ir kaynak ve bölge olarak görmem iz gerekir. Hayvancılık bölgenin kalkınması için lokom otif bir sektör olmasına karşın aslında yeni 
turizm  alanları arayan insanlarım ız açısından da çok önem li zenginlikler de barındırmaktadır." dedi. Bölge, doğal balın merkezi olm alıd ır Ardahan ve 
çevresinin Kafkas arı ırkından üretilen doğal balda bir merkez olma iddiasını sürdürm eye devam etmesi gerektiğinde belirten Vali Azizoğlu: "Ardahan ve 
çevresi doğal bal üretim i bakım ında üretim merkezi olma iddiasını sürdürm elidir. Bal üretim i açısından da Kafkas arısının anavatanı olması bakım ından 
Ardahan ve çevresi ülkem izin en doğal ve en iyi bal üretim merkezlerinden biridir. Bunları geliştirm ek için da çok basit ve hızlı projeler üretmemiz 
mümkündür. Bölgem ize birçok bakanlıktan çok çeşitli kaynaklar da aktarılm aktadır. Bu kaynakların ne kadar verim li bir şekilde kullanıldıkları da 
tartışılmaktadır. Ama bu kaynakları tek elde toplayıp tek elden yürütm ek ve verim li alanlara aktarm ak da inanın ki bölgem izin kalkınması için çok büyük 
bir fayda sağlayacaktır. Bölgem ize çok büyük kaynaklar aktarılıyor ama bu kaynakların gerektirdiği faaliyetler hizm etler ve yatırım ları da bu mana da 
görem iyoruz. Ama bu kaynaklarla çok verim li hizmetleri, valilikler, belediyeler ve il özel idareleri bünyesinde yapabilm em iz mümkündür. Bölgemizde 
faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı, SODES projeleri gibi bakanlıklarım ızın verdiği çeşitli teşviklerden olum lu bir şekilde faydalandığım ızı 
düşünm üyorum" diye konuştu.

[ Başa Dön ]

KADINLAR KİLİM DOKUYACAK

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

Erzurum Pusula 15.07.2013 3000 Ulusal Gazeteler 1 8

Kadınlar kilim dokuyacak Karslı G irişimci Kadınlar Demeği'nin Serhat Kalkınma Ajansı'na sunduğu "Gün İşığı" Projesi'nin kabul edilmesinin 
ardından çalışmalara başlanıldı. Proje ile 20 kadına kilim dokum a atölyesi kurulacak. » 4'te Kars'ta 20 kadına kilim dokum a atölyesi \ Tacettin 

DÜRMÜŞ / KARS Karslı G irişimci Kadınlar Demeği'nin Serhat Kalkınma Ajansı'na sunduğu "Gün İşığı" Projesi'nin kabul edilmesinin ardından çalışmalara 
başlandı. Girişimci kadınların sayısın ın artırılmasının, böylelikle ev ekonom ilerine katkı için başlatılan projenin ilk ayağında tanıtım  ve duyuru yer aldı. 
Projenin önem inin anlatıldığı tam tım  broşüründe iş kadım olm ak isteyen, el becerilerini ekonom iye dönüştürmek isteyen, boş vakitlerin in çalışarak 
geçirmek isteyen kadınlara çağrıda bulunuldu. Nuran özyılm az'a ait Kaz Evi'nde düzenlenen tanıtım  program ında Karslı G irişimci Kadınlar Derneği Başkanı 
Serap Çağatay, "Bu projem iz ile Kars'ta 20 kadma kilim dokuma atölyesi kuracağız. Atölyem izde Kars yöresine ait kilim lerin tekrar hayata geçirilmesini 
hedefliyoruz. Böylece girişimci kadınlar da yaratm ak istiyoruz. Bu proje ile 20 kadına kilim dokum a kursu vereceğiz. Aynı zamanda kurs süresi boyunca 
kursa katılan kadınlara cep harçlığı da vereceğiz. Dernek o larak istiyoruz ki kuracağım ı bu atölyeyi Karslı kadınlarım ız sahiplensin. Bu işi sahiplenecek 
kadınlara ihtiyacım ız var. Bu kursa katılmak isteyen kadınlar Karslı Kadın G irişim ciler Demeğinin İstasyon Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde bulunan 
Çağatay Apartmanında bulunan merkezine başvurmalan gerekiyor. Kars'ta daha önce de o luşturduğumuz kilim atölyeselinde birçok sipariş aldık. Bu ayın 
sonlarına doğru ise atölyem izi faaliyete geçireceğiz. Yöresel Kars Kilimleri üreteceğiz. Kilim lerin iplerinde ise tamamen kök boyası kullanılm ış olacak.
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İpliklerim iz ise köylerim izden topladık." dedi. SERKA yetkilisi Mehmet Çalkınsın da "Bende Karslıym ve 8 aydan beri Kars'tayım. Kars'a geldiğim günden 
beri Kars'ı nasıl kalkındırabiliriz diye düşündüm. Bununda ancak girişimci, beşeri serm ayesi ile kendi geliştirm iş kişiler aracılığıyla olacağına inandım. Bu 
bakımdan Kars'a baktığımda girişimci bayan olan ancak birkaç kişi olduğunu gördüm. Bu kadınlar da Nuran ve Serap hanımlardı. Çünkü onlar Kars'ın 
kalkınması için özveriyle çalışmaktadırlar." diye konuştu. Toplantıda ayrıca, Kars'ta girişimci kadın sayısının az olduğu, bu sayının artırılması için bu ve 
benzeri kurs ve çalışmalara ihtiyaç duyulduğu en önem lisi de girişim ci kadınların ev ekonom ilerine önemli oranda katkı sunmalarının hedeflendiği üzerinde 
duruldu. Doğu'nun Uygur Kenti Kars'ta ekonom inin canlandırılması için herkesin üzerine düşeni yapm ası gerektiğinin de vurgulandığını toplantıda, kadın 
istihdam ının önemi de anlatıldı, önümüzdeki günlerde Kilim Dokuma Atölyesi'n in hizmete sokulacağı de kaydedilirken, bu kurslara katılım ın sağlanması 
için çağnda bulunuldu ve kursan kadınlara artık getirilerinden de söz edildi. Hem boş vakitlerin in değerlendirebilecekleri, hem para kazanabilecekleri hem 
de girişim cilik ruhu kazanacaklarını ifade edildi. Toplantıya katılan dernek üyeleri de bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler 
ve önüm üzdeki günlerde aktif o lacak olan Kilim Dokuma Atölyesine katılmaları için kadınlara çağrıda bulundular.

» Devam Sayfaları
Sayfa 4

[ Başa Dön ]

SERKA ÖNCE CAN DİYOR

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Adana 5 Ocak 08.07.2013 5000 Yerel Yayınlar 1 9

SERKA ÖNCE CAN diyor SERKA'nın bünyesindeki geniş dağıtım filosu 
18 ayrı beton fabrikasında üretilen betonu, en kısa sürede ve 
kalitesini koruyarak şantiyelere ulaştırmakla görevli Transm ikser 
Operatörleri Trafik Eğitim Sem inerTne katıldılar. Adana Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden genel trafik eğitim i alan 
SERKA çalışanları çıkan son yasalar ile ilgili de bilgi aldılar. • 10'da 
serka önce can e liyor Adalı Holding bünyesinde hazır beton dağıtım 
işlerini yapan SERKA, Transm ikser operatörlerine Trafik kuralları ve 
Trafikteki yeni çıkan yasalar hakkında eğitim  sem ineri düzenledi. 
SERKA'mn bünyesindeki geniş dağılm ı filosu 18 ayn beton 
fabrikasında üretilen betonu, en kısa sürede ve kalitesini koruyarak 
şantiyelere ulaştırmakla görevli Transm ikser Operatörleri Trafik 
Eğitim Sem ineri'ne katıldılar. Adana Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekiplerinden genel trafik eğitim i alan SERKA çalışanları 
çıkan son yasalar ile ilgili de bilgi aldılar. SERKA Hazır Beton Tesisler 
Müdürü Reşit Demir, "Biz Adalı Holding'e bağlı olarak hazır beton 
hizmeti verm ekteyiz. SERKA'mn bünyesindeki geniş dağıtım  filosu 18 
ayrı beton fabrikasında üretilen betonu, en kısa sürede ve kalitesini 
koruyarak şantiyelere ulaştırmakta, böylece müşteriler nezdiııde ayrı 
bir güven unsuru oluşturmaktadır. Bizim işim iz zor fakat çalışan 
arkadaşlarım ızın can güvenliği lıer şeyin üstünde gelir. İşim iz gereği 
çalışan arkadaşlarım ız şehirler arası yo lcu luk lar yapıyorlar. SEKA 
olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne baş vurarak trafik 
kuralları ve yeni kanunlar hakkında bize eğitim  sem ineri vermelerini 
istedik, kendilerine çok teşekkür ediyoruz bizi kırm adılar "diye 
konuştu . nuz Transm ikser operatörlerinin işi çok zordur. Biz onlara 
can ve mal güvenliklerini trafik kurallarına uyarak nasıl konıya 
bileceklerini anlattık. Gönül İsler ki d iğer büyük finnalarda bize 
başvursunlar onlara da seve seve yardım etmeye hazırız trafik 
konusu çok önemli bir konudur ve^duyarlı o lm ak çok önemlidir" 
şeklinde konuştular. UYKUSUZLUĞA DİKKAT Eğilime katılan 
Taıansm ikser operatörlerine Trafik Şube yetkilileri uzun yolculuklarda 
eıı önemli sorunun uykusuzluk olduğunu belirttiler. Adana Trafik 
Denetleme Şube Müdiirlüğü'ne yetkililer " Uzun yolculuklarda 
uykusuzluk en önem li problemdir, onun için yolcu luğunuz esnasında 
mutlaka dinlenm elisiniz. Kendinizi yorgun hisse t liginiz zam an hafif 
yem ekler tercih edin, kahve ve şekerden mutlaka uzak durun. 
Uykusuz kalmak için başkalarının söylediği ve sizin bilmediğiniz 
ilaçlan asla kullanmayın. B ir gün içerisinde aracınızı 9 saatten fazla 
kullanmayın, devam lı yoldaysanız dört buçuk saat kullıuım ve kuk 
beş dakika kendinize dinlenm e süreleri ayırın. Yani iki haftalık bir 
periyot belirleyin burada da doksan saati geçirmeyin" şeklinde 
uyarılarda bulundular. Bu arada alkolden uzak durulması gerektiğini 
hatırlatmayı da unutm adılar.Eğitim  sem ineri sonrası Adalı Holding 
adına Emniyet yetkilileri adına plaket verildi. DUYARLI OLMAK ÇOK

____________________________________________________________________________  ÖNEMLİ Can ve mal güvenliği konusunda SERKA çalışanlarına eğitim
veren Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri SERKA'mn

bu duyarlılığ ının başka şirketlere de örnek olması gerektiğini belirttiler. Yetk ililer "'Buraya bizi kendileri çağırdılar öncelikle bu duyarlı hareketleri için
SERKA yetkililerini tebrik ediyoruz. Biliyorsu-

» Devam Sayfaları
Sayfa 10

[ Başa Dön ]

KASIM ALPER ÖZDEMİR

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Anayurt 05.07.2013 15000 Yerel Yayınlar 5 29
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Kasım A lper ÖZDEMİR YAZIYOR... Yolum uz Hanak'a düştü... 9 Gidemediğin yer senin değildir, demişler. Ben de bundan önce hiç gitmediğim  bir il 
olan Ardahan'a ve oranın şirin ilçesi Hanak'a bir hak aşığı ve gönül dostu olan Aşık Mazlum i'yi anma etkinliklerini sunmak için yol düşürdük ... 

İstanbul'dan uçakla Kars'a ordan da Ardahan Hanak'a geldik. Ardahan'ın Hanak'ta bu yıl ilk kez düzenlenen ' Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri' iki gün 
boyunca ilçe halkına ve çevredeki yerleşim  merkezlerinden gelen vatandaşım ıza farklı lezzetleri yaşattı. Kısa adı SERKA olan Serhat Kalkınma Ajansı 
desteğiyle Hanak Belediyesi ve Hanak Kaymakamlığı tarafında organize edilen şenlik ilk gün şehir meydanında Kaymakam lık ve Belediye önünde yapıldı. 
Hanaklı TRT  Sanatçısı Tekin Büyükkaya kendi ilçesine güzel dakikaları yaşattı. Sonrasında sem azenler eşliğinde şiirler okudum, biraz konuştuk derken 
farklı bir kültür Urfa Sıra Gecesi ile ayrı bir yolcu luk başladı. Havai Fişek gösterileriyle gece sona erdi. İkinci gün ise düzenlenen Aşık Mazlumi Anma 
Şenlikleri renkli görüntülere de sahne oldu. Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri Hanak Ormanlığı mesire alanında gerçekleştirildi. Halkın büyük ilgi gösterdiği 
festivalde Aşık Mazlum i'nin hayatı anlatıldı. Aşık Mazlumi'nin her yönüyle anlatıldığı etkinliğe Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan Belediye Başkanı 
Faruk Köksoy, Hanak Kaymakamı Abdulkadir Okay, Hanak Belediye Başkanı Taşdem ir Çoban, İstanbul, Ankara ve İzm ir'den gelen Hanaklı dernekler 
İlçenin genç ve dinam ik kaymakamı Abdulkadir Okay konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bu Festivalin kendisi için çok önemli olduğunu 
belirtti. Hanak Belediye Başkanı Taşdem ir Çoban ise konuşmasında ilkini gerçekleştirdikleri şenliklerle Hanaklıları bir araya getirdiklerin i söyledi. Çoban, 
"Bugün ilçemizde, altyapı ve üstyapıdaki yatırım larının yanı sıra artık böyle etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Artık kendine ait değerleri bu vesileyle yad 
ediyor. Tem ennim iz ve gayretlerim iz Hanaklılan hak ettiği noktaya her açıdan getirm ektir." dedi. Sayın Başkan ile güzel bir sohbetim iz oldu kendi de 
anlattı ama ben yapılan çalışmaları çok iyi gördüm ve inceledim. 55 yıld ır kaderine terk edilen ilçeyi modern bir hale getirm ek için başkan yeni projelere 
imza atm ış ve hizmete de devam ediyor. Halı sahalardan tutun, alt yapı, üst yapı, modern bir hayvan pazan gibi bir çok çalışması var... Festival alanında, 
hayvan yetiştiriciliğin i teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışm aya katılan buzağılar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda vatandaşın izlediği 
yarışm ada hayvanların sahipleri, buzağılarını adeta 'kız gibi' süsledi. Yanşmada, Hanak ilçe Tanm Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jürinin karşısına çıkan 
buzağılar ırklarının özelliklerin i taşım a başta olm ak üzere, bacak ve kafa yapısı, kıl örtüsü ve deri e lastiki yapısı gibi özellikleriy le değerlendirildi. Jüri 
üyelerinin yaklaşık bir saat süren değerlendirmesi sonucu dereceye giren buzağıların sahiplerine ödülleri verildi. Şenliklerde halk oyunlan gösterilerin in 
yanı sıra aşıklar konser verdi. Sünnet şölenide gerçekten çocuklara büyük m utluluk yaşattı. 50 Çoçuğa Kaymakam Okay tarafında çeyrek altın hediye 
edildi.. Etkinlik sırasında bizlerle yakından ilgilenen Hanak Antep Sofrası'na da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hanaklılar bir bütün olarak 
m isafirperverler ama bu lezzet durağına parentez açm ak istiyorum. Suat Taşdem ir abim ve ordaki bütün dostlara teşekkür ediyorum.. Muhteşem 
lezzetleri Hanak'ın tem iz havasında bir güzel yedik.. İşte kısaca ilki yapılan bir festival güzel şekilde sona erdi. Emek veren herkese sonsuz teşekkürler...

[ Başa Dön ]

HMILK KAPANIŞ TOPLANTISI KASIM AVINDA OMÜ' DE YAPILACAK

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

Samsun Denge 05.07.2013 7000 Yerel Yayın lar 9 56

HMILK Kapanış Toplantısı Kasım Avında OMÜ'de Yapılacak Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle, 2011 yılının Aralık 
ayında başlayan, "Healty Milk: Key Components o f Milk Hygiene from  Farm to Consum er (HMILK)" isimli AB LDV TOI projesinin üçüncü toplantısı 

Haziran ayı sonunda Finlandiya'da yapıldı. Toplantıya, OMÜ Term e MYO Müdürü ve Zootekni Bölümü Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Ergin Öztürk ve Tarım  
Ekonomisi Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Em ir katıldı. Finlandiya'daki süt hijyen çalışmalarının çok sayıda akadem isyen ve üretici tarafından 
sunulduğu toplantıda, projenin çıktılarından olan web sitesi ve HMILK: Key Components o f Milk Hygiene from Farm to Consum er Project Reports" da 
tartışıldı. On ortaklı projede; Türkiye'den Kafkas Üniversitesi (Proje Koordinatörü), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi, Malatya İl 
Tarım  Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı ve Taşköprü Derneği, AB'den ise PortekizUniversidade Católica Portuguesa, İspanya-Universidad de Santiago 
de Compostela, A lm anya-Existenzgründer und Unternehm er Verein e.V ve Finlandiya-MTT Agrifood Research Finland yer alıyor. Portekiz, İspanya, 
Almanya ve Finlandiya'dan projeye ortak olan araştırm acılar ile yeni yapılacak projeler ve uluslararası işbirlikleri için tem aslar kuran Öztürk ve Emir, 
HMILK Projesi'nin kapanış toplantısının 26 Kasım 2013 tarih inde OMÜ'de yapılacağını da bildirdiler.

[ Başa Dön ]

HMILK KAPANIŞ TOPLANTISI KASIM AYINDA OMİİ' DE YAPILACAK

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

Sam sun Olay 05.07.2013 1500 Yerel Yayınlar 11 56

HMILK Kapanış Toplantısı Kasım Ayında OMİİ'de Yapılacak Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle, 2011 yılının Aralık 
ayında başlayan; "Healty Milk: Key Com ponents o f Mil Hygiene from Farm to Consum er (HMILK)" isimli AB LDV TOI projesinin üçüncü toplantısı 

Haziran ayı sonunda Finlandiya'da yapıldı. Toplantıya. OMÜ Term e MYO Müdürü ve Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Öztürk ve Tarım  
Ekonomisi Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Em ir katıldı. Finlandiya'daki süt hijyen çalışmalarının çok sayıda akadem isyen ve üretici tarafından 
sunulduğu toplantıda, projenin çıktılarından olan web sitesi ve HMILK: Key Components o f Milk Hygiene from Farın to Consum er Project Reports" da 
tartışıldı. On ortaklı projede: Türkiye'den Kafkas Üniversitesi (Proje Koordinatörü). Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi. Malatya İl 
Tarım  Müdürlüğü. Serhat Kalkınma Ajansı ve Taşköprü Derneği. AB'deıı ise Portekiz- Universidade Católica Portuguesa. İspaııyaUııiversidad de Santiago . 
de Compostela. Almanya- " Existenzgründer und Unternehmer Verein e.V ve Finlandiya-MTT Agrifood Research Finland yer alıyor. Portekiz. İspanya. 
Almanya ve Finlandiya'dan projeye ortak olan araştırm acılar ile yeni yapılacak projeler ve uluslararası işbirlikleri için tem aslar kuran Öztürk ve Emir. 
HMILK Projesi'nin kapanış toplantısın ın 26 Kasım 2013 tarih inde OMÜ'de yapılacağını da bildirdiler.

[ Başa Dön ]

ARDAHAN'A OMUZ VERMELİYİZ.

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Eskişehir Sakarya 04.07.2013 7500 Yerel Yayınlar 4 45

Ardahan'a omuz vermeliyiz... Eğer Ardahan'a ayağınız düşerse, bu kadim serhat kentinde çileli insanların dertlerini dinlemeden dönmeyin. Geçen 
hafta Artvin, Ardahan ve Kars'ı dolaştım . Dünkü yazımda Artvin, Ardahan ve Kars için henüz o lgunlaşm am ış bir "fikir projesi" de önerdim. 

Ardahan'ın gündem indeki sorunlan şöyle sıralayabiliriz: 1. Binlerce yıld ır yörenin nerdeyse yegane geçim kaynağı olan hayvan yetiştirm e, süt ve et 
üretim inde istikrarsızlık kentte yaşayan herkesin ortak endişesi. Hayvan yetiştirilm esinde ırk ıs lahından ahırlara, bakım tekniklerinden süt ve et 
ürünlerinin değerlendirilm esine "gelenekten geleceğe" yöneliş gerektiği kadar güçlü değil. 2. Ardahan genel olarak bin sekiz yüz metre yükseklikte bir 
plato olması nedeniyle, kaba yem üretme olanaklan sınırlı.. .Sadece çayır ve meraya dayalı bir hayvancılık yapılıyor.. .Besleme teknikleri açısından da 
geleneğin taassubu aşılabilm iş değil. Düşük verim li mera hayvancılığ ının rekabet şansı yok. 3. Modem hayvan işletmeciliğ ine geçilmesi ve rekabet edebilir 
verim  sağlanabilm esi için örgütlü hayvancılık iş letmelerini desteklemek gerekiyor. Konunun özel bir proje kapsamında ele alınması, olabilirlik hesaplannın 
yapılm ası, gereksiz beklenti yaratılm aması, gereksiz endişelerle yaünm iştahının kırılmaması hayati önem taşıyor. 4. Kentin nüfusundaki azalma giderek
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ticaretin hacm ini de daraltıyor. Nüfus azalması süreci, geleceğe dönük yaünm yapma iştahını kaçınyor. Dışardan yabnmcı gelm ediği gibi, birikim i olan 
Ardahanlılar da yatınm yapma konusunda çekingen davranıyor. 5. Ardahan'ın coğrafi konumu lojistik açısından ciddi engel yaratıyor; organize sanayi 
bölgesi kurulmuş olmasına ve teşv ik sistem inden en üst düzeyde yararlanm a imkanı bulunmasına rağmen yatınm cı yöreye gelm iyor. 6. Üniversite 
yatınm ı, üniversite öğrencileri için üretilen konutlar, TOKİ yatınm lan, kamu kuruluşlannınhastane ve okul yatınm lan göreceli de olsa göçü yavaşlatıyor. 
Ardahan'dan göç etmek istemeyenler, umutlannı özellikle üniversitenin gelişmesine bağlam ış durumda. 7. Komşu ülkelerle s ın ır kapılannın açılması, 
ulaşım olanaklannın geliştirilm esi, söz konusu ülkelerle ticari anlaşmalann yapılması vb. beklentiler de güçleniyor. 8. Ardahan'ın "organik bölge" ilan 
edilmesi isteniyor. Organik ürünlerde fiyat-m aliyet dengesini gözeten bir model geliştirilm esi talep ediliyor. 9. Yürürlükteki teşvik sistem inin yeterli 
o lmadığı, özellikle ikincil mevzuatlann işlem lerde sıkıntı yarattığ ı, işlem maliyetleri nedeniyle teşviklerin çarpan etkisi yaratm adığı belirtiliyor. Ardahan ve 
benzeri yörelere etkili o labilecek özel teşvik sistem i uygulanmasının gereği üzerinde duruluyor. Artvin, Kars, Ardahan ve İğdır yakın zamanda gözlem ler 
yaptığ ım  dört serhat ilim iz. İğdır'ın sorunlan daha farklı ele alınabilir. Artvin, Ardahan ve Kars'ta ise ortak proje geliştirilebilir.DOKA ve SERKA bu 
illerim izle ilgili özellikle hayvancılıkodaklı projeleri bir bütün içinde ele alarak; devletin, girişimcinin, sivil in isiyatiflerin katılım ı ile ortaya ciddi b ir iş 
çıkarılabilir.

[ Başa Dön ]

24. YEREL VE BÖLGELESEL MEDYA BULUŞMASI SONA ERDİ

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

İstanbul Son An 03.07.2013 8000 Yerel Yayınlar 6 51

24. Yerel ve Bölgelesel Medya Buluşması sona erdi KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkam ış İlçesi nde düzenlenen "24. Yerel ve Bölgesel Medya 
Buluşması" sona erdi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından. Sarıkam ış Toprak Otel'de düzenlenen ve 3 gün süren programın 

son gününde "Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Yerel Medya" sem ineri düzenlendi. Sem inere, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) birim Başkanı 
Dr. Uğur Çalışkan'da katıldı. Çalışkan, kalkınma ajansının görev ve sorum luluk alanları hakkında bilgi vererek, yerel ve bölgesel medyanın kalkınma 
ajansları için çok önemli olduğunu kaydetti. Dr. Uğur Çalışkan, "Bölgede hizm et veren yerel gazetelerin ve diğer medya kuruluşlarının gelişmesi, 
kalkınması ve desteklenm esi için sizler tarafından prosedürlere uygun yapacağınız projelere katkı sağlam ak istiyoruz. Bunun için bize gelin sorunların 
çözümü için birlikte çalışalım " dedi.

[ Başa Dön ]

SEBZEMEYVE HALİ VE ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONUNA KAVUŞTU

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Erzurum Pusula 30.06.2013 3000 Yerel Yayınlar 6 17

Sebze-meyve hali ve çok amaçlı toplantı salonuna kavuştu \ Naziıh lla l ÜNSAL /  İGDIR İğdır'ın Tuzluca ilçesindeki sebze-m eyve haline çok amaçlı 
toplantı salonu yapıldı. Hükümet Konağı yanında bulunan ve eskiden sinema salonu olarak kullanılan yer, Belediye Başkanı Ahm et Sait Sadrettin 

Türkan'ın talim atıyla atıl durumda bulunan yer için Serhat Kalkınma Aj ansına(SERKA)Sebze-Meyve Hali Tarıma Destek Veriyor Projesi ile yeniden 
yapıld ı.Başkan Türkan, şehir içinde dükkanların önünde sağlıksız koşullarda satılan meyve ve sebzelerin, daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda halkın 
hizm etine sunulması gerektiğini belirterek sebze ve meyve halinin zaruri bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkan Ayrıca; tarım  ve hayvancılıkla uğraşan 
geçim ini tarımsal ve hayvansal ürünlerden sağlayan vatandaşlarım ız da, ürettikleri ürünlerini açılan sebze ve meyve halinde pazarlayabileceklerini söyledi. 
Yine, sebze ve meyve hali üzerindeki çok amaçlı toplantı salonunun da çeşitli organizasyonlarda kullanılabilecek.

[ Başa Dön ]

HABER

Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Erzurum Pusula 29.06.2013 3000 Yerel Yayınlar 1 21

x  Yerel Medya Semineri sona erdi \ PUSULA/KARS Kars'ın Sarıkam ış ilçesinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 
24,Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması etkinliği sona erdi. Kalkınma ve Uluslar arası İlişkiler Boyutuyla Yerel Medya temasıyla Sarıkam ış'taki 

Toprak Otel'de iki gündür devam eden etkinliğin dünkü bölümünde Yerel Medya İçin AB Kaynaklı Fonların Tanıtım ı ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü'nce yürütülecek AB kaynaklı projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Serhat Kalkınma Ajansı'ndan Uzman Uğur Çalışkan da sem inerde 
katılımcılara AB Fonları hakkında bilgiler sundu. Sem iner program ı sertifika töreni ile sona erdi. Final halayı Öte yandan 24.Yerel Medya Semineri, dün 
akşam düzenlenen gala etkinliği ile sona erdi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ile yöneticiler ve gazetecilerin katıldığı 
programda halk ozanları ve Kafkas Halk Dansları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Halk ozanlarının yerel medya ile ilgili sözleri alkışlarla karşılanırken, 
Kafkas Halk Dansları ekibi de bıçak atma gösterisine gazetecileri de dahil etti. Yere yatan gazetecinin üzerine bıçak atma şakası ilgi gördü. Program 
Kafkas Halk Dansları ekibi ve gazetecilerin birlikte halay çekmeleriyle sona erdi.

» Devam Sayfaları
Sayfa 11

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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