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[ Başa Dön ]
SERHAT İLLERİ PIRLANTA GİBİDİR YETER Kİ İŞLEMESİNİ BİLELİM SERHAT KALKINMA

Yayın Adı Yayın Tarihi Ti ra j Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Erzurum Yeni Gün 28.05.2013 850 Ulusal Gazeteler 2 39

"Serhat illeri pırlanta gibidir, yeter ki işlemesini bilelim" Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 5.Kalkınma Kurulu Toplantısında konuşan Kars Valisi
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Eyüp Tepe, Serhat illerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Serhat illeri pırlanta gibidir, yeter ki işlemesini bilelim" dedi. Kars, 
Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın Sarıkamış Toprak Otel'de gerçekleştirilen S.Olağan Kalkınma Kurulu 
Toplantısına Kars Valisi Eyüp Tepe, Sarıkamış Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Sarıkamış Belediye Başkam İlhan Özbilen, SERKA Kalkınma Kurulu 
Başkanı Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile Kalkınma Kunüu üyeleri katıldı. 
Toplantıda konuşan Kars Valisi Eyüp Tepe, Serhat illerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Kurulumuzun Serhat illerine hayırlı 
olmasını diliyorum. İnşallah Serhat illerimizi Türkiye'nin 26 bölgesinden 25'nci değil 15'inci olarak görmek istiyoruz" dedi. Vali Tepe şunları 
kaydetti: "Hepinizin malumu olduğu üzere dünyamız hızla küreselleşmeyle beraber birliğin ve beraberliği mecbur kılmakta ancak bunun yanında da 
yerelleşmeyi de vazgeçilmez yapmaktadır. Dolayısıyla kallanma ajanslanmız bu küresel kalkınmanın olmazsa olmazı olan yerelleşme ayağım yerine 
getirmektedir. Bu dört ilimiz çok ciddi potansiyel taşımaktadır. Ancak bu potansiyeli ve zenginlikleri maalesef istediğimiz oranda kullanamıyoruz, 
maalesef tanıtamıyoruz, istifade edemiyoruz, halkımızın zenginleşmesine, refah düzeyine ulaşmasına maalesef bu zenginlikleri kullanarak hizmet 
edemiyoruz. Gerek valiler, gerek kaymakamlar ve gerek belediye başkanları olarak ve kalkınma ajansları olarak bizim olmazsa olmazımız bu 
potansiyelleri halkımızın hizmetine sunmamız lazım. Kars'ın geriye gittiğini söylüyorlar ama Kars bir pırlantadır. Pırlanta çamura düşse de pırlantalık 
özelliğini kaybetmez. Bizim dört ilimiz için de aynı şeyi ifade ediyorum. Bizim için hepsi pırlanta yeter ki işlemesini bilelim." SERKA Kalkınma Kurulu 
Başkanı ve Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu ise, SERKA'nm bölge illerinin hayvancüığına, turizme ve KOBİ'lere yönelik mali 
desteklerinin herkesi memnun ettiğini söyledi. Osmanağaoğlu, "Artık SERKA'sız bir ilerlemenin, gelişmenin ve ileriye dönük atılımın yapılamayacağı 
görülmektedir" diye konuştu. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan da, 10 yıllık bölge planını hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, bugüne 
kadar önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdoğan, "Serhat Kalkınma Ajansı olarak bölgenin sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili veri 
üretmek, özel ve kamu kesimine ve sivil topluma yönelik mali ve teknik destek sağlamak, bölgenin tanıtımım yurt içi ve yurt dışı platformlarda 
gerçekleştirmek, bölgeye yatırımcı çekme gibi konularda önemli katkılar sağlayarak bölgeyi bir bütün olarak daha iyi bir yere getirme noktasında 
önemli faaliyetler yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Konuşmalann ardından ajansın bir yıllık faaliyetleri slayt gösterisi 
eşliğinde sunuldu. Toplantı yann sona erecek. (İHA)

[ Başa Dön ]
DVD ÇOK İZLENEN FİLMLER

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

Erzurum Pusula 26.05.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 85

Kars Valisi Eyüp Tepe SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan "Serhat illeri pırlanta gibidir, yeter ki işlemesini bilelim" Tutak Belediye 
Başkanı B. Osman Osmanağaoğlu j Tacettİn DÜRMÜŞ / KARS Serhat Kalkınma Ajansı'ran (SERKA) 5.Kalkınma Kurulu Toplantısında konuşan Kars 
Valisi Eyüp Tepe, Serhat illerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Serhat illeri pırlanta gibidir, yeter ki İşlemesini bilelim" dedi. 
Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın Sarıkamış Toprak Otel'de gerçekleştirilen 5.Olağan Kalkınma 
Kurulu Toplantısına Kars Valisi Eyüp Tepe, Sarıkamış Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan Özbilen, SERKA Kalkınma 
Kurulu Başkanı Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet özdoğan ile Kalkınma Kurulu üyeleri 
katıldı. Toplantıda konuşan Kars Valisi Eyüp Tepe, Serhat illerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "'Kumlumuzun Serhat illerine 
hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Serhat illerimizi Türkiye'nin 26 bölgesinden 25'nci dep 15'inci olarak görmek istiyoruz" dedi. Vali Tepe şunları 
kaydetti: "Hepinizin malumu olduğu üzere dünyamız hızla küreselleşmeyle beraber birliğin ve beraberliği mecbur kılmakta ancak bunun yanında da 
yerelleşmeyi de vazgeçilmez yapmaktadır. Dolayısıyla kalkınma ajanslarımız bu küresel kalkınmanın olmazsa olmazı olan yerelleşme ayağını yerine 
getirmektedir. Bu dört ilimiz çok ciddi potansiyel taşımaktadır. Ancak bu potansiyeli ve zenginlikleri maalesef istediğimiz oranda kullanamıyoruz, 
maalesef tanıtamıyoruz, istifade edemiyoruz, halkımızın zenginleşmesine, refah düzeyine ulaşmasına maalesef bu zenginlikleri kullanarak hizmet 
edemiyoruz. Gerek valiler, gerek kaymakamlar ve gerek belediye başkanları olarak ve kalkınma aj ansları olarak bizim olmazsa olmazımız bu 
potansiyelleri halkımızın hizmetine sunmamız lazım. Kars'ın geriye gittiğini söylüyorlar ama Kars bir pırlantadır. Pırlanta çamura düşse de pırlantalık 
özelliğini kaybetmez. Bizim dört ilimiz için de aynı şeyi ifade ediyorum. Bizim için hepsi pırlanta yeter ki işlemesini bilelim." SERKA Kalkınma Kurulu 
Başkanı ve Tutak Belediye Başkanı Bülent Osman Osmanağaoğlu ise, SERKA'nm bölge illerinin hayvancılığına, turizme ve KOBİ'lere yönelik mali 
desteklerinin herkesi memnun ettiğini söyledi. Osmanağaoğlu, "Artık SERKA'sız bir ilerlemenin, gelişmenin ve ileriye dönük atılımın yapılamayacağı 
görülmektedir" dedi. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan da, 10 yıllık bölge planını hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, bugüne kadar 
önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdoğan, "Serhat Kalkınma Ajansı olarak bölgenin sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili veri üretmek, 
özel ve kamu kesimine ve sivil topluma yönelik mali ve teknik destek sağlamak, bölgenin tanıtımını yurt içi ve yurt dışı platformlarda 
gerçekleştirmek, bölgeye yatırımcı çekme gibi konularda önemli katkılar sağlayarak bölgeyi bir bütün olarak daha iyi bir yere getirme noktasında 
önemli faaliyetler yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından ajansın bir yıllık faaliyetleri slayt gösterisi eşliğinde 
sunuldu. Toplantı yarın sona erecek.

[ Başa Dön ]
SERHAT KALKINMA AJANSI SERKA TEKNİL DESTEĞİYLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN

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

Çağdaş Kars Haber 20.05.2013 600 Ulusal Gazeteler 4 76

^Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) teknil^ desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğüj proje kapsamında "Gelecek Nasıl Bir Öğretmen 
Bekliyor" konulu seminer düzenlendi, j Kağızman Halk Eğitimi Salonunda ı Yapılan seminere Kağızman Kaymakamı Şuayib Gürsoy, İl Milli Eğitim 
Müdürü Yıldınm Alkış, İlçel Milli Eğitim Müdürü Cevdet Parlar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Efrall Deniz, Yakup Bayşar, Düşünce Koçu Münir 
Ankan ve çok sayıda öğretmen katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yıldınm Alkış'ın açılış 
konuşmasıyla başladı. Alkış, "Münir Ankan Hocamızı Kars'a getirme fikri Kars'a tayin edildiğim günden beri aklımdaydı.; Ancak hocamızın 365 
günüde yoğundu. O yüzden her gün aradım. Ve sonunda boş günün yakaladım. Hemen Kars'^davet ettim. Şuan bizimle olduğu İçin çok 
mutluyum." dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yıldınnn AJkış'ı konuşmasının ardından kendini Türklye'niı düşünce koçu oiarak blİlnen'Münir Ankan sahn 
eye çıktı ve Kars'ta görev yapan Öğretmenler başan motivasyonu nasıl sağlanır konusund seminer verdi. Seminerin ardından Kağjzma Kaymakamı 
Şuayib Gürsoy, Düşünoe Koçu Mün! ¡Anfan'a plaket verdi. (KHA)

[ Başa Dön ]
AĞRI ARDAHAN İĞDIR VE KARS TA FAALİYET YÜRÜTEN SERHAT KALKINMA AJANSI SERKA

2 -> 10

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

Kars Halk Gazetesi 18.05.2013 250 Yerel Yayınlar 2 55
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Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) İle Ağrı Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği I.AAı Turizm Çalıştayı, 
Döğubayazıt İlçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda yapıldı. Toplantıya Ağrı Valisi Mehmk Teklnarslan, SERKA Yönetim Kutulu- Başkanı IŞdır Valisi 
Ahtnet Pek, ÂK Parti Milletvekili Fatma Salman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardimcısı Nurettin Taş, , DAP İdaresi Başkanı Adnan 
Demir, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan Döğubayazıt Kaymakamı Nurettin Dayan, Döğubayazıt Belediye Başkanı Canan Korkma* İle 
Vali yardımcılan, lfç© kaymakamları, akademisyenler, | turizm acentelerinin yetkilileri İle 1 dağcılar ve alan kılavuzları katıldı. Toplantıda konuşan 
Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ağn'nm tanm, hayvancılık, turizm ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bizim 
yapmamız gereken mevcut değer (erimize sahip çıkmak ve bunları doğru bir şekilde değerlendirmektir. Ağn bu noktada çok şanslı. Tanm ve 
hayvancılıkla ilgili önemli imkanlara sahibiz. Ama bunu profesyonel düzeye getirememişiz. Kültür ve Turizm Danışma Kurulu'nu oluşturarak bu 
alanda çalışmalara başladık. Bugün bu konunun bütün muhataplarını bir araya getirerek çalıştay düzenliyoruz. Buradaki amacımız bir yol haritasının 
ortaya çıkmasıdır" diye konuştu. Konuşmalann ardından akademisyenler, dağcılar, daire amirleri ve alan kılavuzJanndan oluşan üç çalıştay grubu, 
başta Ağn Dağı olmak üzere Ağn'daki turizmin sorunlannı ve çözüm yollarını masaya yatırdı. "BÜROKRATİK SORUNLAR TURİZMİN GELİŞMESİNE 
ENGa" Çalıştayın sonunda grupiann tespit ettiği sorunlar ve önerdikleri yol haritası rapor haline getirilerek katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştaya katılan 
gruplar özellikle Ağn Dağı tırmanışlan İle dağ turizminin "bürokratik engeller." nedeniyle gelişemediğine dikkal çekti. Turizm atanında altyapı 
sonmlanna işaret eden katıiımolaı sorunları şu başlıklar aftmda dile getirdi: "Çevre ve turizm bilincinin eksikliği, küttür ve tabiat varlıklar 
envanterinin yapılmamış olması, bilimsel çalışmalar İle reklam ve tanıtım eksikliği, turizm danışma merkezlerinin yetersizliği, farklı aktörler arsanda 
işbirliği eksikliği, konaklama imkanlarının yetersiztig. Milli Park Müdürtüğp'nün Ağrı'da kurulması, 3200 V3 4200 kamplarına dağ evleri İle tuvalet 
lurulması ve koordinat levhalannın yerleştirilmesi." Gruplar, çalıştayın sonunda A&ı Dag'na yönelik master planın hazırlanması gerektik ni ifade etti.. 
(KHA)

[ Başa Dön ]
SERKA GENEL SEKRETERİ DR HÜSEYİN TUTAR VEDA ETTİ

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

Denge (Kars) 17.05.2013 5000 Ulusal Gazeteler 2 51

SERKA GENEL SEKRETERİ DR. HÜSEYİN TUTAR VEDA ETTİ (İHA) - Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA)'mn üç yıldan beri Genel Sekreterlik görevini' yürüten Dr. Hüseyin Tutar, Ajanstan ayrılarak Yıldırım Beyazıt ÖniversitesPndeki görevine 
başladı. Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) 12: Nisan 2013 tarihinde yapılan 2$.Yörtetİm Kurulu Toplantısı'nda istifasını sunan Genel Sekreter*
Dr. Hüseyin Tutar, ajanstaki görevinden aynidı. Ajans personelinin katıldığı veda yemeğinde konuşan Tutar, ajansın kurulduğu günden bugüne 
kadar önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi. Ajansın bölgede farkındalık yarattığını belirten Tutar, bir ekip olarak başarılı bir performans 
sergilediklerini ve her zaman doğruluktan ve adaletten yana olduklannı vurguladı. Ajans personelime tavsiyeli erde bulunan Tutar, sözlerinin 
devamında her zaman doğruluktan ve dürüstlükten yana olunması gerektiğini ve yaşamın her noktasında dürüstlük ve adaletin İlke oiarak 
benimsenmesini, bunun insana her zaman kazanç ağlayacağını kaydetti. Ajans olarak kamu kaynaklarını her zaman doğru yerlerde kullandıklannı, 
bu nedenle üç yıllık zaman zarfında çok önemli İşlere imza atıldığını ifade eden Tutar, sonraki süreçte de Ajansın çalışmalarının böyle devam 
edeceğine ve daha başanlı işler ortaya konulacağına olan inancını belirtti. Konuşmasının ardından ajans personeli tarafından Tutar'a Kars Kalesfnln 
bir maketi hediye edildi. SERKA'dan ayrılan Tutar, Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeliği görevine başladı. Tutamdan boşalan Genel 
Sekreterlik görevine Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Mehmet Özdoğan vekalet ediyor.

[ Başa Dön ]
KĞRI DAĞI TURİZMİ BÜROKRATİK ENGELLERE TAKILIYOR

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

Gündem (Kars) 17.05.2013 500 Ulusal Gazeteler 1 60

kğrı Dağı turizmi "bürokratik engellere" takılıyor Dğubayazıt'taki tarihi ishak Paşa ayı'nda düzenlenen I.A|n Turizm ştayı'nda Ağrı Dağı turizminin 
okratik engeller" nedeniyle ımediği belirtildi. Ağrır Ardahan, İğdır ve Kars'ta yet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı *KA) ile Ağrı Valiliği'nin ortaklaşa 
mlediği I.Ağn Turizm Çalıştayı, jbayazıt ilçesindeki tarihi İshak ı SarayTnda yapıldı. Toplantıya Ağn >i Mehmet Tekinarslan, SERKA itim Kurulu 
Başkanı İğdır Valisi et Pek, AK Parti Milletvekili Fatma ian. Doğa Koruma ve Milli Parklar îl Müdür Yardımcısı Nurettin Taş, , İdaresi Başkanı Adnan 
Demir, A Genel Sekreter Vekili Mehmet ğan Döğubayazıt Kaymakamı Nurettin Dayan, Döğubayazıt Belediye Başkanı Canan Korkmaz ile vali 
yardımcılan, ilçe kaymakamları, akademisyenler, turizm acentelerinin yetkilileri ile dağcılar ve alan kılavuzlan katıldı. Toplantıda konuşan Ağrı Valisi 
Mehmet Tekinarslan, Ağrı'nın tarım, hayvancılık, turizm ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bizim yapmamız 
gereken mevcut değerlerimize sahip çıkmak ve bunları doğru bir şekilde değerlendirmektir. Ağrı bu noktada çok şanslı. Tarım ve hayvancılıkla ilgili 
önemli imkanlara sahibiz. Ama bunu profesyonel düzeye getirememişiz. Kültür ve Turizm Danışma Kurulu'nu oluşturarak bu alanda çalışmalara 
başladık. Bugün bu konunun bütün muhataplannı bir araya getirerek çalıştay düzenliyoruz. Buradaki amacımız bir yol haritasının ortaya çıkmasıdır" 
diye konuştu. Konuşmaların ardından akademisyenler, dağcılar, daire amirleri ve alan kılavuzlanndan oluşan üç çalıştay grubu, başta Ağn Dağı 
olmak üzere Ağn'daki turizmin sorunlannı ve çözüm yollarını masaya yatırdı. 'BÜROKRATİK SORUNLAR TURİZMİN GELİŞMESİNE ENGEL" Çalıştayın 
sonunda grupiann tespit ettiği sorunlar ve önerdikleri yol haritası rapor haline getirilerek katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştaya katılan gruplar özellikle 
Ağn Dağı tırmanıştan ile dağ turizminin "bürokratik engeller" nedeniyle gelişemediğine dikkat çekti. Turizm alanında altyapı sorunlarına işaret eden 
katılımcılar sorunlan şu başlıklar altında dile getirdi: "Çevre ve tu rem bilincinin eksikliği, kültür ve tabiat varlıktan envanterinin yapılmamış olması, 
bilimsel çalışmalar ile reklam ve tanıtım eksikliği, turizm danışma merkezlerinin yetersizliği, farklı aktörler arasında işbirliği eksikliği, konaklama 
imkanlarının yetersizliği, Milli Park Müdürlüğü'nün Ağrı'da kurulması, 3200 ve 4200 kamplanna dağ evleri ile tuvalet kurulması ve koordinat 
levhalannın yerleştirilmesi." Gruplar, çalıştayın sonunda Ağn Dağı'na yönelik: master planın hazırlanması gerektiğini ifade etti. Çalıştay, hâlkoyunlan 
ekiplerinin gösterisi ve mini konserle sona erdi. KHA

[ Başa Dön ]
GENEL SEKRETER HÜSEYİN TUTAR VEDA ETTİ

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

Kars Halk Gazetesi 17.05.2013 250 Yerel Yayınlar 3 60

Genel Sekreter Hüseyin TUTAR veda etti Ağrı. Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet .yürüten Serhajt Kalkınme ijansftvın üç yMan beri yürüten 
CK.Hüsey'KY Tutar, Şanstan ayırtarak Yrtdmm Beyazıt ÜnTverçgtesi'rıdeki görevine başladı. Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERİ&) 12 Nisan 2013
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tarihinde yapılan 28.Yönetim Kurulu Toplantısında İstifasını sunan Genel Sekreter Dr.Hüseyir (Tutar, Şanstaki görevinden aynldı. Ajans personelinin 
katıldığı veda yemeğinde konuşan TUTAR, ajansın kurulduğu günden bugüne kadar önemli taaliyetieı Berçökteştirtl®^ soytedâ. tyansurt bû\gwte 
fafomviafok ^arattjğsrri beforten Tutar, bir ekip olarak başanlı bir performans sergilediklerini ve. her zaman doğruluktan ve adaletten yana 
olduklannı vurguladı. Aj&nS personeline tavsiyelerde bulunan Tutar, sözlerinin devamında her zaman -değruluktan ve dürüstlükten yana olunması 
gerektiğini ve yaşafnip her nokîasjnçla dürüstlük ve adaletin ilke olarak bAmsenmömi, bunun İnöana ti&t zarn^p kazanç sulayacağını vurmadı, 
Ajans olarak, kamu kaynaklannı her zaman'doğru yerlerde kûilandıklannı,~6ü nedenle üç yıllık zaman zarfında çok önemli İşlere imza, atıldığını 
ifade eder tutar, sonraki süreçte, de fansın çalışnlalannın tıöyle devam/edeceğine ve daha başanlı İşler ortaya konulacağına- olan inancını belirtti. 
Konuşmasının ardından ajans personeli tarafından Tutaca Kars Kalşsi'nih bir ârıâketi heçljye edikfi. " • • * 'Y -V  Hafta başında ajanstan aynian 
Tutar, Ankara'da Yıldınm Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeliği görevine başladı. Tutar'dan boşalan Genel Sekreter# görevine Tanıtım ve Halkla 
ilişkiler Birim Başkanı Mehmet Özdoğan vekalet ediyior. (KHA)

[ Başa Dön ]
AĞRI DAĞI TURİZMİ BÜROKRATİK ENGELLERE TAKILIYOR

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

Kars Manşet 17.05.2013 500 Ulusal Gazeteler 4 126

Ağrı Dağı turizmi "bürokratik engellere" takılıyor Ağn, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Agn Valiliğinin 
ortaklaşa düzenlediği IJIgn Turizm Çalıştayı, Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda yapıldı. Toplantıya Agn Valisi Mehmet Tekinarslan, 
SERKA Yönetim Kurulu Başkanı İğdır Valisi Ahmet Pek, AK Parti Milletvekili Fatma Salman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı 
Nurettin Taş, , DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan Doğubayazıt Kaymakamı Nurettin Dayan, 
Doğubayazıt Belediye Başkanı Canan Korkmaz ile vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, akademisyenler, turizm acentelerinin yetkilileri ile dağcılar ve 
alan kılavuzları katıldı. Toplantıda konuşan Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ağrı'nın tarım, hayvancılık, turizm ve ticaret alanında önemli bir 
potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bizim yapmamız gereken mevcut değerlerimize sahip çıkmak ve bunları doğru bir şekilde değerlendirmektir. 
Ağrı bu noktada çok şanslı. Tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli imkanlara sahibiz. Ama bunu profesyonel düzeye getirememişiz. Kültür ve Turizm 
Danışma Kurulu'nu oluşturarak bu alanda çalışmalara başladık. Bugün bu konunun bütün muhataplarım bir araya getirerek çalıştay düzenliyoruz. 
Buradaki amacımız bir yol haritasının ortaya çıkmasıdır" diye konuştu. Konuşmaların ardından akademisyenler, dağcılar, daire amirleri ve alai} 
kılavuzlarından oluşan üç çalıştay grubu, başta Ağrı Dağı olmak üzere Ağn'daki turizmin sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdı.
"BÜROKRATİK SORUNLAR TURİZMİN GELİŞMESİNE ENGEL" Çalıştayın sonunda gruplann tespit ettiği sorunlar ve önerdikleri yol haritası rapor haline 
getirilerek \ katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştaya katılan gruplar özellikle Ağrı Dağı tırmanışları ile dağ turizminin "bürokratik engeller" nedeniyle 
gelişemediğine dikkat çekti. Turizm alarunda altyapı sorunlarına işaret eden katılımcılar sorunları şu başlıklar altında dile getirdi: "Çevre ve turizm 
bilincinin eksikliği, kültür ve tabiat varlıkları envanterinin yapılmamış olması, bilimsel çalışmalar ile reklam ve tanıtım eksikliği, turizm danışma 
merkezlerinin yetersizliği, farklı aktörler arasında işbirliği eksikliği, konaklama imkanlarının yetersizliği, Milli Park Müdürlüğü'nün Ağn'da kurulması, 
3200 ve 4200 kamplarına dağ evleri ile tuvalet kurulması ve koordinat levhalarının yerleştirilmesi." Gruplar, çalıştayın sonunda Ağn Dağı'na yönelik 
master planın hazırlanması gerektiğini ifade etti. Çalıştay, halkoyunları ekiplerinin gösterisi ve mini konserle sona erdi. KHA

[ Başa Dön ]
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ

Yayın Adı Yayın Tarihi Ti ra j Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Önder 17.05.2013 450 Yerel Yayınlar 1 55

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kaş'ta Reyhanlı Saldırısını Değerlendirdi 4 günde 10 ilde gazi ve incelmelerde bulunacak olan Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, programın İlk ayağı olan Ardahan ziyareti öncesinde Kare Hevalİmanında Reyhanlı saldırısını değerlendirdi. Tarifeli uçakla Kars'a 
gelen Bakan Yılmaz'ı Havalimanında Kara Valisi Eyüp Tepe, Ardahan Milisi SeyfetUn Azlzoğlu, Kara Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Ensar Erdoğdu ve partililer karşıladı. BAKAN YILMAZ 4 GÜNDE 10 İÜ GEZECEK Bakan 
Yılmaz VİP salonunda Ardahan'ın ardından bir sonraki durağının ise daha Artvin olacağını belirtti ve önOmflzdakl 4 gön İçerisinde Kara ite birlikte 10 
İlde gezi ve temaslarda bulunacağını açıkladı. Doğu Karadeniz Bölgesi (DOKAP) planlaması çalışmaları kapsamında çerçevesinde 10 ile bir dizi 
toplantılar gerçekleştireceğini kaydeden Yılmaz: "Bildiğiniz gibi Doğu Karadeniz Bölgesi Doğıi ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri gibi ortalamanın 
altında gelire sahip bölgelerimizdendir. Diğer taraftan bu bölge önemli potansiyelleri olan ve gelişmekte İvme kazanmış bir Devamı tayfa B'de

[ Başa Dön ]
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ KARS TA REYHANLI SALDIRISINI DEĞERLENDİRDİ

Yayın Adı Yayın Tarihi Ti ra j Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Önder 17.05.2013 450 Yerel Yayınlar 8 60

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, : Kars'ta Reyhanlı Saldırısını Değerlendirdi Mgedlr. Bu bölgelerimizi daha da ileriye fıeeıl taşıra diye bu konularda 
Bakanlığıma Olarak aürdürdûğümüz çalışmalar var. Bu Htdanla II batında va yerel bazda görüşmeler yapmak, fikirler almak ve belli nnulan yerinde 
tartışmak, görüşmek ve İncelemek İçin bu ssyahatlsri planladık. fUm** daha fince de olduğu defalarca EMİL" Dedi. EYHANLI'DAKİ SALDIRIYI 
¡ÛERLENDİRDİ Bakan Yılmaz daha aonra gszstscilerin gündeme İlişkin sohılanm cevaplandırdı. Bir gazetecinin geçtiğimiz Cumafteaİ günü Hatay'ın 
reyhanlı Bçesinds meydana gelen haki aaİdın ile UgfH aoruau Üzerine Bakan Yılmaz, "Reyhanlı da Erdana gelen olayda herkee hükümetçş IdDk hem 
inaanl anlamda acı verici hem İdi kayıplar yaşandı bölgede. Ekonomik anlamda da hasar meydana getiren Eaet rejiminin uygulamaları var. Bu 
rapmin halkıyla olan aelında kavgasından dolayı ortam bozulmuş durumda bu bizden ya da Suriye halkından kaynaklanan bir durum değIMİr. 
Oradaki rejimden kaynaklanan bir durum var ve orayı bozmuş durum var. Bozulan bu ortamda birçok gelişme ortaya çıkacak. Ben Qmlt ediyorum kİ 
bu olayın failleri en kıea zamanda bulunur teaplt edilir. Bu faillerin cezalandırılmasını istiyoruz. Bu anlamda Suriye'deki oiaylann biran önce 
dinmesini Suriye halkının İradesini yansıtan Suriye halkına dayanan raimin bir an önce oluşmasını temenni ediyoruz. Biz Suriye'nin bir lider 
bütünlüğünden yanayız, hiçbir mezhep farkı gözetmeden, İnanç terki gözetmeden, etnik farklar gözetmeden 8uriye halkının iradecinin yönetime 
yenetmaeım istiyoruz. Suriye'de bu birlik beraberlik içinde kelkınmeemı refaha geçmeein} İstiyoruz." dedi. Bakan Yılmaz daha sonra şunten 
aöytadl: "Bölgece! kalkınma bizim amacımız. Karatakl kalkınma olarak 8ERKA kalkınma bakanlığımız dâhilinde önemli later yürütüyor Kart. 
Ardahan. İğdır kapeamında kurduğumuz bir ajana güzel çelişmeler yapıyor. Analizler teknik projeler üretiyor. Mali destek programlan üretiyor. 
Karata SODES destek programlan var, Kara Dcriju Anadblu Kari araeında kalkınma planlarımız dinlinde olan Mr İlimiz prq|e havuzumuzu 
güçiemSnmomiz lazım. Hükümetimiz bu çalışmalara destek veriyoruz. Kars İlimiz inşallah deha güzel yerlere gelir. Bir yandan da Su kapı projeeim
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hayat geçiriyoruz., Kalkınma «üreci devem ediyor, «elikle eon dönem bpzur Bövenlp.ppklgmeshfte kalkınma dehajla hızlanacak. Bundan aonrakl 
eüreçte en ez kalkınma kadaröae) yatırımlara yoğunlaşmamız lazım, ilimizi yabencılara daha İyi tanıtmalıyız, Kars'ımızı daha İyi tanıtmalı ve 
anlatmalıyız. Karata özel eektör yatınmlannı daha da aittirmelıyız böylece deha İyi yerlere gelir umuyorum. Sadece Kamu yatmmlarıyla kalkınma 
olmaz kamu artı özel eektör bunları bütünleştirdiğimiz zaman kalkınme eürecide kendi gelişmiş oluyor." Bekan Yılmaz daha aonra Karayolu Ue 
Ardahan'a hareket etti.

[ Başa Dön ]
IKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ REYHANLI SALDIRISINI DEĞERLENDİRDİ

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

Kars Postası 17.05.2013 750 Yerel Yayınlar 2 119

Ikınma Bakanı Cevdet Yılmaz Reyhanlı saldırısını değerlendirdi e 10 îlde gezi ve incelmelünacak olan Kalkınma îevdet Yılmaz, programın ilk sn 
Ardahan ziyareti ie Kars Havalimanında saldırısını değerlendirdi, uçakla Kars'a gelen Bakan Havalimanında Kars Valisi se, Ardahan Valisi Seyfettin , 
Kars Belediye Başkanı tozkuş, Ardahan Belediye Faruk Köksoy, AK Parti laşkanı Ensar Erdoğdu ve ' karşıladı. I YILMAZ 4 GÜNDE 10 İLİ K Yılmaz VİP 
salonunda 'ın ardından bir sonraki n ise daha Artvin olacağını -e önümüzdeki 4 gün' Se Kars ile birlikte 10 ilde »maşlarda bulunacağını (aradeniz 
Bölgesi (DOKAP) planlaması çalışmalan kapsamında çerçevesinde 10 ile bir dizi toplantılar gerçekleştireceğini kaydeden Yılmaz: "Bildiğiniz gibi 
Doğu Karadeniz Bölgesi Doğu ve-Güney Doğu Anadolu bölgeleri gibi ortalamanın altında gelire sahip bölgelerimizdendir. Diğer taraftan bu bölge 
önemli potansiyelleri olan ve gelişmekte ivme kazanmış bir bölgedir. Bu bölgelerimizi daha da ileriye nasıl taşınz diye bu konularda Bakanlığımız 
olarak sürdürdüğümüz çalışmalar var. Bu nedenle il bazında ve yerel bazda görüşmeler yapmak, fikirler almak ve belii konulan yerinde tartışmak, 
görüşmek ve İncelemek için bu seyahatleri planladık. Kars'a daha ' önce de olduğu defalarca geldik." Dedi. REYHANU'DAKİ SALDIRIYI 
DEĞERLENDİRDİ Bakan Yılmaz daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorulannı cevaplandırdı. Bir gazetecinin geçtiğimiz Cumartesi günü 
Hatay'ın reyhanlı ilçesinde meydana gelen hain saldın ile ilgili sorusu üzerine Bakan Yılmaz, "Reyhanlı da meydana gelen olayda herkes hükümetçe 
üzüldük hem İnsani anlamda acı verici hem maddi kayıplar yaşandı bölgede. Ekonomik anlamda da hasar meydana getiren Eset rejiminin 
uygulamalan var. Bu rejimin halkıyla olarv aslında kavgasından dolayı ortam bozulmuş durumda bu bizden ya da Suriye halkından kaynaklanan bir 
durum değildir. Oradaki rejimden kaynaklanan bir durum var ve orayı bozmuş durum var. Bozuian bu ortamda birçok gelişme ortaya çıkacak. Ben 
ümit ediyorum ki bu olayın failleri en kısa zamanda bulunur tespit edilir. Bu faillerin cezalandırılmasını istiyoruz. Bu anlamda Suriye'deki olayların 
biran önce dinmesini Suriye halkının İradesini yansıtan Suriye halkına dayanan rejimin biran önce oluşmasını temenni ediyoruz. Biz Suriye'nin bir 
lider bütünlüğünden yanayız, hiçbir mezhep farkı gözetmeden, inanç farkı gözetmeden, etnik farklar gözetmeden Suriye halkının İradesinin 
yönetime yansımasını İstiyoruz. Suriye'de bu birlik beraberlik içinde kalkınmasını refaha geçmesini istiyoruz." dedi. Bakan Yılmaz daha sonra şunları 
söyledi. "Bölgesel kalkınma bizim amacımız. Kars'taki kalkınma olarak SERKA kalkınma bakanlığımız dâhilinde önemli İşler yürütüyor. Kars, 
Ardahan, İğdır kapsamında kurduğumuz bir ajans güzel çalışmalar yapıyor. Analizler teknik projeler üretiyor. Mali destek programları üretiyor. 
Kars'ta SODES destek programlan var, Kars Doğu Anadolu ileri arasında kalkınma planlanmız dâhilinde olan bir ilimiz proje havuzumuzu 
güçlendirmemiz lazım. Hükümetimiz bu çalışmalara destek veriyoruz. Kars İllmfe İnşallah daha güzel yerlere gelir. Bir yandan da su kapı profesin4 
hayat geçiriyoruz. Kalkınma süreci devam ediyor. Özelikle son dönem huzur güvenin pekişmesiyte kalkınma daha da hızlanacak. Bundan sonraki 
süreçte en az kalkınma kadar özel yatınmlara yoğunlaşmamız lazım. İlimizi yabancılara daha İyi tanıtmalıyız, Kars'ımızı daha iyi tanıtmalı ve 
anlatmalıyız. Kars'ta öze] sektör yatınmlannı daha da arttırmalıyız böylece daha iyi yerlere gelir umuyorum. Sadece Kamu yatınmianyla kalkınma 
olmaz kamu artı özel sektör bünlan bütünleştirdiğimiz zaman kalkınma sürecide kendi gelişmiş oluyor." Bakan Yılmaz daha sonra Karayolu İle 
Ardahan'a hareket etti. (KHA)

[ Başa Dön ]
AKALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ KARS TA REYHANLI SALDIRISINI DEĞERLENDİRDİ

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

Kars Serhat 17.05.2013 500 Yerel Yayınlar 2 36

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Kars'ta Reyhanlı saldırısını değerlendirdi 4 günde 10 ilde gezi ve incelmelerde bulunacak olan Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, programın ilk ayağı olan Ardahan ziyareti öncesinde Kars Havalimanında Reyhanlı saldırısını değerlendirdi. Tarifeli uçakla Kars'a 
gelen Bakan Yılmaz'ı Havalimanında Kars Valisi Eyüp Tepe, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Kars II Başkanı Ensar Erdoğdu ve partililer karşıladı. BAKAN YILMAZ 4 GÜNDE 10 İÜ GEZECEK Bakan 
Yılmaz V)P salonunda Ardahan'ın ardından bir sonraki durağının ise daha Artvin olacağını belirtti ve önümüzdeki 4 gün içerisinde Kars il£ birlikte 10 
ilde gezi ve temaslarda bulunacağını açıkladı. Doğu Karadeniz Bölgesi (DOKAP) planlaması çalışmaları kapsamında çerçevesinde 10 ile bir dizi 
toplantılar gerçekleştireceğini kaydeden Yılmaz: "Bildiğiniz gibi Doğu Karadeniz Bölgesi Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri gibi ortalamanın 
altında gelire sahip bölgelerimizdendir. Diğer taraftan bu bölge önemli potansiyelleri olan ve gelişmekte ivme kazanmış bir bölgedir. Bu 
bölgelerimizi daha da ileriye nasıl taşınz diye bu konularda Bakanlığımız olarak sürdürdüğümüz çalışmalar var. Bu nedenle İl bazında ve yerel bazda 
görüşmeler yapmak, fikirler almak ve belli konulan yerinde tartışmak, görüşmek ve İncelemek İçin bu seyahatleri planladık. Kars'a daha önce de 
olduğu defalarca geldik." Dedi. REYHANU'DAKİ SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ Bakan Yılmaz daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını 
cevaplandırdı. Bir gazetecinin geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay'ın reyhanlı İlçesinde meydana gelen hain saldırı ile ilgili sorusu üzerine Bakan 
Yılmaz, "Reyhanlı da meydana gelen olayda herkes hükümetçe üzüldük hem insani anlamda acı verici hem maddi kayıplar yaşandı (D.S.4'de)

[ Başa Dön ]
ESET REJİMİNİ ELEŞTİREN BAKAN YILMAZ REYHANLI DA MEYDANA GELEN OLAYDA HERKE

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

Ölçek (Kars) 17.05.2013 600 Dergi Ekleri 4 168

Eset rejimini eleştiren Bakan Yılmaz: "Reyhanlı da meydana gelen olayda herkes üzüldü, hem insani anlamda acı verici hem de maddi kayıplar 
yaşandı 4 GÜNDE 10 İLİ (ÜZECEK Bakanlığımız tüm böl- Ardahan, İğdır ve Ağrı'da bölgegelerde olduğu gibi Kars, sel kalkınma projelerini hayata 
geçiriyor. Bölgesel kalkınma bizim amacımızdır. Kars'ta da SERKA kalkınma bakanlığımız dâhilinde önemli işler yürütüyor. Kars, Ardahan, İğdır 
kapsamında kurduğumuz bu ajans güzel çalışmalar yapıyor. Analizler ye teknik projeler üretiyor. Mali destek programları üretiyor. Kars'ta SODES 
destek programlan da var, Kars, Doğu Anadolu ileri arasında kalkınma planlarımız dâhilinde olan bir ilimizdir. Proje havuzumuzu güçlendirmemiz 
lazım. Hükümet olarak bu çalışmalara destek veriyoruz. Kars ilimiz inşallah daha r güzel yerlere gelir." KALKINMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR Kalkınma 
süreci devam ediyor. Özelikle son dönem huzur güvenin pekişmesiyle kalkınma daha da hızlanacak. Bundan sonraki süreçte en az kalkınma kadar
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özel yatırımlara yoğunlaşmamız lazım. İlimizi yabancılara daha iyi tanıtmalıyız, Kars'ımızı daha iyi tanıtmalı ve anlatmalıyız. Kars'ta özel sektör 
yatırımlarını daha da arttırmalıyız böylece daha iyi yerlere gelir umuyorum. Sadece Kamu yatırımlarıyla kalkınma olmaz kamu artı özel sektör 
bunları bütünleştirdiğimiz zaman kalkınma sürecide kendi gelişmiş oluyor." Bakan Yılmaz daha sonra Karayolu ile Ardahan'a hareket etti. Tacettin 
DURMUŞ/ÖLÇEK

[ Başa Dön ]
TUTAR'DAN SERKA'YA VEDA

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

Yeni Şafak Trabzon 17.05.2013 5686 Dergi Ekleri 21 21

Tutar'dan SERKA'ya veda Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın üç yıldan beri Genel Sekreterlik 
görevini yürüten Dr. Hüseyin Tutar, Ajanstan aynlarak Yıldınm Beyazıt Üniversitesi'ndeki görevine başladı. Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 12 
Nisan tarihinde yapılan 28.Yönetim Kurulu Toplantısı'nda istifasını sunan Genel Sekreter Dr. Hüseyin Tutar, ajanstaki görevinden ayrıldı. Ajans 
personelinin katıldığı veda yemeğinde konuşan Tutar, ajansın kurulduğu günden bugüne kadar önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi. Tutar, 
bir ekip olarak başarılı bir performans sergilediklerini ve her zaman doğruluktan ve adaletten yana olduklanm vurguladı, o kars - İha

[ Başa Dön ]
SERKA GENEL SEKRETERİ TUTAR KARSA VEDA ETTİ

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

Kars Halk Gazetesi 16.05.2013 250 Yerel Yayınlar 4 64

Serka Genel Sekreteri Tutar, Kars'a Veda Etti I Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) üç yıldan ben' genel sekreterlik görevini yürüten Hüseyin Tutar, 
istifasının yönetim kurulu tarafından kabulünün ardından çalışanlarına ve Karste veda etti. Tutar, Yridırrm Beyazıt Ûnıverîftesflnde görev yapacak. 
Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karsta faaliyet yürüten SERKAYıın, 12 Nlsan'da yapılan 28. yönetim kurulu toplantısında istilasını sunan Hüseyin Tutar, 
ardından ajanstaki görevinden aynldı. Ajans personelinin katıldığı veda yemeğinde konuşan Tutar, ajansın kurulduğu günden bugüne kadar önfemll 
faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi. Ajans personeline tavsiyelerde bulunan Tutar, sözlerinin devamında her zaman doğruluktan ve dürüstlükten 
yana olunması gerektiğini vurguladı. Konuşmasının ardından ajans personeli tarafından Tutar'a, Kars Kalesi'nin. bir miaketi hediye edildi. Ajanstan 
ayrılan Tutar, Ankara'da Yıldınm Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeliği görevine başladı. Tutamdan boşalan genel sekreterlik görevine Tanıtım ve 
Halkla İlişkiler y Emtto Başkam Mehmet ÖzdoŞa*\ vekatet ediyor. (Cihan Haber Ajansı)

[ Başa Dön ]
SERKA GENEL SEKRETERİ HİİSEVİN TUTAR GÖREVİNİ BIRAKTI

Yayın Adı Yayın Tarihi Ti ra j Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Kars Önder 16.05.2013 450 Yerel Yayınlar 1 45

SERKA Genel Sekreteri Hiisevin Tutar Görevini Bıraktı , Genel Sekreter Hüseyin İl TUTAR veda etti Afin, Ardahan, 3 İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten 
3 Serhat Kalkınma Ajansı'nın üç ^yıldan beri Genel Sekreterlik görevini yürüten Dr. Hüseyin Tutar, Ajanstan ayrılarak Yıldırım Beyazıt 
Üniverslttfsi'ndeki görevine başladı. Ser-hat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 12 Nisan 2013 tarihinde yapı|an 28.Yönetim Kurulu Toplantısında 
İstifasını sunan Genel Sekreter Dr.Hüseyin Tutar, ajanstaki görevinden ayrıldı. Ajans personelinin katıldığı veda yemeğinde konuşan ..TUTAR, 
.»lamın hurvlduflu günden bugüne kadar önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyiedi. Ajansın bölgede ferkındalık yarattığını belirten Tutar, bir ekip 
olarak başarılı bir performans sergJledl-kleri.nl. ve .İter* zaman doğruluktan ve adaletten yana olduklarını vurguladı. Ajans personeline tavsiyelerde 
bulunan Tutar, sözlerinin devamında her zaman doğrulukta!} ve dürüstlükten yana olunması gerektiğini ve yaşamıtther noktasında dürüstlük ve 
adaletin ilke*olarak benimsenmesini, bunun İnsana her zaman kazanç şağlayabağını vurguladı. Ajans olarak kamu Devamı aayfa 2'de SERKAGenel 
Sekreteri Hüseyin Tutar Görevini Bıraktı kaypaklarını har zaman doğru yerlerde kullandıklarını, bu nedenle üç yıllık zaman zarfında çok önemli işlere 
İmza atıldığını İfade »den Tutarr sonraki süreçte de Ajansın çakmalarının böyle devam edeceğine ve daha başarılı İçler ortaya konulacağına olan 
İnancını belirtti. Konuşmasının ardından ajans personell'tarafından Tutar*a Kars Kalesi'nin bîr maketi hediyeedildi. Hafta başında ajanstan ayrılan 
Tutar, .. Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliği görevine başladı. Tatar'dan boşalan Genel Sekreterlik görevine Tanıtım ve Halkla 
İlişkiler Birim Başkanı Mehmet Özdoğan vekalet ediyor.

» Devam Sayfaları
Sayfa 2

[ Başa Dön ]
SGRKA GENEL SEKRETERİ FR HÛS İN TURAN VEDA ETTİ

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

Kars Serhat 16.05.2013 500 Yerel Yayınlar 4 51

SGRKA Genel Sekreteri fr. Hûs'Vin turan veda etti Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kafcınma Ajansı (SERKA)'nın üç yıldan 
beri Genel Sekreterlik görevini yürüten Dr. Hüseyin Tutar, Ajanstan ayrılarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki görevine başladı. Serhat Kalkınma
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Ajansfntn (SERKA) 12 Nisan 2013 tarihinde yapılan 28. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda istifasını sunan Genel Sekreter Dr. Hüseyin Tutar, ajanstaki 
görevinden aynldı. Ajans personelinin katıldığı veda yemeğinde konuşan Tutar, ajansın kurulduğu günden bugüne kadar önemli faaliyetler 
gerçekleştirdiğini söyledi. Ajansın bölgede farkındalık yarattığını belirten Tutar, bir ekip olarak başarılı bir performans sergilecSMerini ve her zaman 
doğruluktan ve adaletten yana olduklarını vuguladı. Ajans personeline tavsiyelerde bulunan Tutar, sözlerinin devamında her zaman doğruluktan ve 
dürüstlükten yana olunması gerektiğini ve yaşamın her noktasında dürüstlük ve adaletin ilke olarak benimsenmesini, bunun insana her zaman 
kazanç sağlayacağını kaydetti. Ajans olarak kamu kaynaklannı her zaman doğru yerlerde kullandıklarını, bu nedenle üç yıllık zaman zarfında çok 
önemli İşlere İmza atıldığını ifade eden Tutar, sonraki süreçte de Ajansın çalışmalannın böyle devam edeceğine ve daha başanlı işler ortaya 
konulacağına olan inancını belirtti. Konuşmasının ardından ajans personeli tarafından Tutar'a Kars Kalesi'nin bir maketi hediye edildi. SERKA'dan 
aynlan Tutar, Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim 1 üyeliği görevine başladı. Tut ar'dan boşalan Genel Sekreterlik görevine Tanıtım ve 
Halkla İlişkiler Birim Başkanı Mehmet ûzdoğan vekalet edivor. KHA

[ Başa Dön ]
PEYNİR ALTI SUYU EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

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

Çağdaş Kars Haber 15.05.2013 600 Ulusal Gazeteler 11 108

Peynir altı suyu ekonomiye kazandırılıyor Kars Valiliği tarafından Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (I3ROP) kapsamında Bilim, 
Sanayi ve teknoloji Bakanlığı'na sunulan "Doğu Anadolu'da Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesi" hayata 
geçiriliyor. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde peynir altı suyunu toplama ve işleme merkezi kurulacak. Projenin teknik açıdan 
yürütülmesi ve takibinin sağlanması amacıyla Seıtıat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) görevlendirildiği peynir altı suyu projesi kapsamında çevreye 
zararlı bir atık olan peynir altı suyu, bölge için katma değeri yüksek yeni bir ürün olan peynir altı suyu tozuna dönüştürülecek. SERKA tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, çalışmalann son aşamaya geldiğine işaret edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bilindiği gibi Kars ilimizin en yoğun 
faaliyet alanlarının başında kaşar imalatı gelmektedir. Bu kapsamda Kars'ta kaşar imalatı yapan bir çok işletme bulunmaktadır. Söz konusu 
işletmelerin peynir altı sularını (şırat) doğrudan doğaya deşarj etmeleri çevreye büyük zararlar vermektedir. Kars Valiliği tarafından Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan Doğu Anadolu'da Pazar Odaklı Bir 
Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesiyle Kars ilinde süt ürünleri alanında kümelenmeye katkı sağlamak, sektörün kapasitesini 
geliştirmek vc çevreye zararlı bir atık olan peynir altı suyunun işlenmesi amaçlanmaktadır. Kars Organize Sanayi Bölgesinde peynir altı suyu 
toplama ve işleme merkezi kurularak, idari ve mali açılardan üreticilere külfet getirecek olan atık yönetimi sorununun ortak bir tesis aracılığı ile 
giderilmesi ve bölge için katma değeri yüksek yeni bir ürün olarak peynir altı suyu tozunun üretilmesi sağlanacaktır. Yapılacak eğitim ve tanıtım 
faaliyetleri ile de bu konuda faaliyet gösteren tüm üreticilerin ve ilgili kurumlann teknik kapasitenin geliştirilmesi ve desteklenmesi de aynca 
hedeflenmektedir. Projenin teknik açıdan yürütülmesi ve takibinin sağlanması amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı görevlendirilmiştir. Proje 
kapsamında yapılâcak faaliyetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vc Avrupa Birliği Delegasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalar son 
aşamaya getirilmiş olup ihale çalışmalanna geçilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte Peynir Altı Suyunu proje kapsamında kurulacak olan tesise 
verilmek üzere üreticilerimizden taahhüt toplanmaktadır. Bu konuda tüm peynir üreticilerimizin hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Son günlerde 
üreticilerimizden Ajansımıza bu konuyla ilgili sık sık ' sorular sorulmaktadır. Bu nedenle böyle bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkmıştır, ilgili sektör 
temsilcilerine duyurulur." KHA

[ Başa Dön ]
PEYNİR ALTI SUYU EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

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

Çağdaş Kars Haber 15.05.2013 600 Ulusal Gazeteler 13 152

PEYNİR ALTI SUYU EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR Kars Valiliği tarafından Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan "Doğu Anadolu'da Pazar Odakiı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesi" 
hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde peynir altı suyunu toplama ve işleme merkezi kurulacak. Projenin teknik açıdan 
yürütülmesi ve takibinin sağlanması amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) görevlendirildiği peynir altı suyu projesi kapsamında çevreye 
zararlı bir atık olan peynir altı suyu, bölge İçin katma değeri yüksek yeni bir ürün olan peynir altı suyu tozuna dönüştürülecek. SERKA tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların son aşamaya geldiğine İşaret edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: . "Bilindiği gibi Kars ilimizin en 
yoğun faaliyet alanlarının başında kaşar İmalatı gelmektedir. Bu kapsamda Kars'ta kaşar imalatı yapan birçok işletme bulunmaktadır. Söz konusu 
İşletmelerin peynir altı sularını (şırat) doğrudan doğaya deşaıj etmeleri çevreye büyük zararlar vermektedir. Kars Valiliği tarafından Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Opefasyonel Programı (BROP) kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan Doğu Anadolu'da Pazar Odaklı Bir 
Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesiyle Kars ilinde süt ürünlen alanında kümelenmeye katkı sağlamak, sektörün kapasitesini 
geliştirmek ve çevreye zararlı bir atık olan peynir altı suyunun işlen-, mesl amaçlanmaktadır. Kars Organize Sanayi Bölgesinde peynir altı suyu 
toplama ve İşleme merkezi kurularak, İdari ve mali açılardan üreticilere külfet getirecek olan atık yönetimi sorununun ortak bir tesis aracılığı İle 
giderilmesi ve bölge İçin katma-değeri yüksek yeni bir ürün olarak peynir altı suyu tozunun üretilmesi sağlanacaktır. Yapılacak eğitim ve tanıtım 
faaliyetleri İle de bu konuda faaliyet gösteren tüm üreticilerin ve ilgili kurumların teknik kapasitenin geliştirilmesi ve desteklenmesi de aynca 
hedeflenmektedir. Projenin teknik açıdan yürütülmesi ve takibinin sağlanması amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı görevlendirilmiştir. Proje 
kapsamında yapılacak faaliyetlere İlişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve. Avrupa Birliği Delegasyonu İle gerçekleştirilen çalışmalar son 
aşamaya getirilmiş olup ihaie çalışmalanna geçilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte Peynir Altı Suyunu proje kapsamında kurulacak olan tesise 
verilmek üzere üreticilerimizden taahhüt toplanmaktadır. Bu konuda tüm peynir üreticilerimizin hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Son günlerde 
üreticilerimizden Ajansımıza bu konuyla ligiil sık sık sorular sorulmaktadır. Bu nedenle böyle bir açıklama İhtiyacı ortaya çıkmıştır. İlgili sektör 
temsilcilerine duyurulur. "(İHA)

[ Başa Dön ]
PEYNİR ALTI SUYU EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

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

Erzurum Yeni Kuşak 13.05.2013 600 Yerel Yayınlar 10 68

Peynir altı suyu ekonomiye kazandırılıyor Kars Valiliği tarafından Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan "Doğu Anadolu'da Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesi" hayata
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geçiriliyor. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde peynir altı suyunu toplama ve işleme merkezi kurulacak. Projenin teknik açıdan 
yürütülmesi ve takibinin sağlanması amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) görevlendirildiği peynir altı suyu projesi kapsamında çevreye 
zararlı bir atık olan peynir altı suyu, bölge için katma değeri yüksek yeni bir ürün olan peynir altı suyu tozuna dönüştürülecek. SERKA tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların son aşamaya geldiğine işaret edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bilindiği gibi Kars ilimizin en yoğun 
faaliyet alanlarının başında kaşar imalatı gelmektedir. Bu kapsamda Kars'ta kaşar imalatı yapan bir çok işletme bulunmaktadır. Söz konusu 
işletmelerin peynir altı sularını (şırat) doğrudan doğaya deşarj etmeleri çevreye büyük zararlar vermektedir. Kars Valiliği tarafından Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan Doğu Anadolu'da Pazar Odaklı Bir 
Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesiyle Kars ilinde süt ürünleri alanında kümelenmeye katkı sağlamak, sektörün kapasitesini 
geliştirmek ve çevreye zararlı bir atık olan peynir altı suyunun işlenmesi amaçlanmaktadır. Kars Organize Sanayi Bölgesinde peynir altı suyu 
toplama ve işleme merkezi kurularak, idari vc mali açılardan üreticilere külfet getirecek olan atık yönetimi sorununun ortak bir tesis aracılığı ile 
giderilmesi ve bölge için katma değeri yüksek yeni bir ürün olarak peynir altı suyu tozunun üretilmesi sağlanacaktır. Yapılacak eğitim ve tamum 
faaliyetleri ile de bu konuda faaliyet gösteren tüm üreticilerin ve ilgili kurumların teknik kapasitenin geliştirilmesi ve desteklenmesi de ayrıca 
hedeflenmektedir. Projenin teknik açıdan yürütülmesi ve takibinin sağlanması amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı görevlendirilmiştir. Proje 
kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği Delegasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalar son 
aşamaya getirilmiş olup ihale çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte Peynir Altı Suyunu proje kapsamında kurulacak olan tesise 
verilmek üzere üreticilerimizden taahhüt toplanmaktadır. Bu konuda tüm peynir üreticilerimizin hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Son günlerde 
üreticilerimizden Ajansımıza bu konuyla ilgili sık sık sorular sorulmaktadır. Bu nedenle böyle bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İlgili sektör 
temsilcilerine duyurulur." iha

[ Başa Dön ]
AĞRI 3T İLE GELİŞECEK

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

Yeni Şafak Trabzon 13.05.2013 5686 Dergi Ekleri 21 120

AĞRI 3T İLE GELİŞECEK Ağn Valiliği Doğu'nun turizm kalesi Ishakpaşa Sarayı'nda Turizm Çalıştayı' düzenledi. Vali Tekinarslan, ilin kalkınması için 
tanm, turizm ve ticaret olmak üzere 3 alan belirlediklerini söyledi. O AĞRI - CİHAN Ağrı Valiliği'nce Doğubayazıt İshakpaşa Sarayı'nda 'Turizm 
Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan Vali Mehmet Tekinarslan, ilin tanm ve hayvancılık, turizm ve ticaret alanlarında ciddi bir 
potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. "Bizim yapmamız gereken sahip olduğumuz değerlere sahip çıkmak ve bunlan doğru bir şekilde 
değerlendirmek." diyen Vali Tekinarslan, "Ağn bu noktada çok şanslı. Tanm ve hayvancılıkla ilgili önemli imkânlara sahibiz. Ama bunu profesyonel 
düzeye getirememişiz. Geçenlerde bunun için geniş katılımlı bir çabştay düzenledik. Buradaki amacımız bir yol haritasının ortaya çıkmasıdır." diye 
konuştu. Ağn'nın başta Ağn Dağı, İshakpaşa Sarayı, Nuh'un Gemisi'nin İzi ve Ahmed-i Hani Türbesi, Diyadin kaplıcalan başta olmak üzere önemli 
turistik değerlere sahip olduğuna değinen Tekinarslan, "Geçmiş dönemlerde hem güvenlik kaygısı hem de ihmalkârlıktan bu değerlere sahip 
çıkılamamış. İlimizin turizm nitelikli değerlerinin yeterince gelişmediğini, kültürel varlıkların yeterince tanıtılmadığını, tarihi eserlerin yeterince 
keşfedilin ediğin i, arkeolojik çalışmalann neredeyse hiç yapılmadığım görmekteyiz. Bu çalışmalanmız bundan sonraki süreçte daha sağlıklı işlerin 
olması için bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı. KOTAN: AĞRI DAĞI'NIN ÜZERİNDEKİ BULUTLAR ARTIK KALKTI AK Parti Ağn Milletvekili Fatma 
Salman Kotan ise Ağn Dağı'nın üzerindeki bulutlann artık kalktığını belirtti. Kotan, "Ağn Dağı, onurlu ve dile duruşunu dünyaya kardeşlik ve huzuru 
getirerek gösteriyor. Ağn Dağı'nda bugüne kadar çok ciddi sıkıntılar yaşandı, birbirimizi sevdiğimiz halde kavga ettiğimiz, düşman olduğumuz anlar 
yaşandı. Bu geçmişin umutsuzluklann yok edildiği ve geçmişteki olumsuzluldann belki bir daha alda daha getirilmeyeceği yepyeni bir sayfa açtık. 
İnşallah ilimizi tanıtma vesilesiyle bu kardeşlik ve beraberliği dünyaya tanıtacağız." şeldinte konuştu. OÇalıştaya; Ağrı Valisi Dr. Mehmet 
Tekinarslan, İğdır Valisi Ahmet Pek, Yeni Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Ağrı AK Parti milletvekilleri Mehmet Kerim Yıldız, Ekrem Çelebi, Fatma 
Salman Kotan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Taş, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, DAP İdaresi 
Başkanı Adnan Demir, Doğubayazıt Kaymakamı Nurettin Dayan, Belediye Başkanı Canan Korkmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, vali 
yardımcıları, kaymakamlar, akademisyenler, turizm acentelerinin temsilcileri, dağcılar ve diğer ilgililer katıldı.

[ Başa Dön ]
PEYNİR ALTI SUYU EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

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

Türkiye Erzurum 12.05.2013 3450 Ulusal Gazete Ekleri 19 13

PEYNİR ALTI SUYU EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR KARS İHA Kars Valiliği tarafından Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) 
kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan "Doğu Anadolu'da Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme 
Projesi" hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde peynir altı suyunu toplama ve işleme merkezi kurulacak. Projenin teknik 
açıdan yürütülmesi ve takibinin sağlanması amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı'mn (SERKA) görevlendirildiği peynir altı suyu projesi kapsamında 
çevreye zararlı bir atık olan peynir altı suyu, bölge için katma değeri yüksek yeni bir ürün olan peynir altı suyu tozuna dönüştürülecek, SERKA 
tarafından yapılan açıklamada, "Kars Valiliği tarafından BROP kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan Doğu Anadolu'da 
Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesiyle Kars ilinde süt ürünleri alanındakümelenmeye katkı sağlamak, 
sektörün kapasitesini geliştirmek ve çevreye zararlı bir atık olan peynir altı suyunun işlenmesi amaçlanmaktadır,"

[ Başa Dön ]
200 HEKTAR BÜYÜKLÜĞE SAHİP OLAN İĞDIR OSB DE 105 ADET SANAYİ PARSELİ MEVCUT

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

İNŞAAT YATIRIM 01.05.2013 9000 Dergiler 340 140

200 hektar büyüklüğe sahip olan İğdır OSB'de 105 adet sanayi parseli mevcut Haber: Merve BOZBEK / merveJxabek@anba.com.tr 200 hektarlık bir 
alanda kurulu olan iğdir OSB'ntn bünyesinde 105 adet sanayi parseli mevcut. 1999 yılında kamulaştırması yapılmış proje etüt çalışmaları 2008 
yılmda tamamlanmış olan OSB'de 2009 yılında 67 hektarlık alanın altyapı inşaatının ihalesi yapıldı, 2011 yılında bu alanın altyapı çalışmaları 
tamamlandı. Şu an bölgenin birinci etabında 22 parsel bulunuyor. İğdır OSB'de 22 adet parsel için arazi tahsisi yapıldı" İğdır Organize Sanayi 
Bölgesi'nde 5084 ve 4562 sayılı kanun kapsamında yatınm yapmak amacıyla bedelsiz arsa tahsisi yapılmış durumdadır. Bölgemizdeki 22 adet 
parsel için toplam 230 bin 445,14 metrekare arsa tahsisi yapılmış, bunlardan 8 adet fabrika faaliyete geçmiştir. 4 adet fabrika üretim aşamasında 
olup 7 adetinde yatırımcı kuruluş, inşaat ruhsatlannı alarak fabrika inşaatına başlayacaklardır. İğdır OSB hakkında bilgi alabilir miyiz? Hakan Aras:
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İğdır Organize Sanayi Bölgesi toplam 200 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bünyemizde 105 adet sanayi parseli mevcut. 1999 yılında ~ 
kamulaştırması yapılmış proje etüt çalışmaları 2006 yılında tamamlanmış olan OSB'mizde 2009 yılında 67 hektarlık alanın altyapı inşaatının ihalesi 
yapıldı. 2011 yılında bu alanın altyapı çalışmaları tamamlandı. Bölgemizin birinci etabında 22 parsel bulunmakta olup, burada tamamen doluluk 
sağlandı. 2. etap için çalışmalar var mı? OSB'mize yatırım yapmak isteyenlerin - yoğun talebi ile karşılaşıyoruz. Bu talepleri karşılamak için projeleri 
hazır oian — 83 parselden oluşan ikinci etap 2013 yatırım programına dahil edildi. 2013 yılı içerisinde ivedilikle altyapı ihalesi yapılarak çalışmaları 
başlatmayı planlıyoruz. & Geri kalan 3 yatırımcı firma ise proje aşamasındadır. İğdır OSB'nin öne çıkan özellikleri, avantajları nelerdir? İğdır OSB 
yatırımcılann dikkatini çekecek, yatırımcılara avantaj sağlayacak pek çok özelliğe sahip bir bölgedir. OSB'nin düz bir arazide yer alması, 3 ülke ile 
sınırı olması, havaalanının faaliyette olması, Kars-IğdırNahçıvan demiryolu bağlantısının kurulacak olması, OSB içerisinde proje kapsamında bir 
yükleme boşaltma istasyonunun verilmesi, gelişen üniversitesi, altyapı sorunları tek tek çözülen (doğalgaz proje etüt çalışması yapılmış şehir 
şebekesinden ayrı yeni bir elektrik nakil hattı, içme suyu, TIR parkı...) özellikleri ile öne çıkmaktadır. Diğer bölge illerine göre hızla gelişen OSB'miz 
son yıllarda artan imalat ve tarıma dayalı sanayi imalathanelerinin olması, sınır ticaretinden yararlanılması, Yatırımcılara avantaj sağlayacak pek çok 
özelliğe sahip olan İğdır OSB; düz bir arazi, 3 ülke ile sınırı olması, havaalanı, Kars-IğdırNahçıvan demiryolu bağlantısı, OSB içerisinde kurulması 
planlanan yükleme boşaltma istasyonu, altyapı imkanları ile öne çıkıyor. 6. derece teşvik bölgesi kapsamında yer alması, OSB'de ücretsiz parsel 
tahsisinin yapılması, Serhat Kalkınma Ajansı ve diğer kurumların bölgesel hibelerinden yararlanma imkanı bölgenin önde gelen diğer 
özeilikierindendir. Bölgede yer alan firmalar nelerdir? Bölgemizdeki yatırımcıların sektöre) dağılımları süt ürünleri üretimi, meyve suyu, marmelat, 
yem, salça, turşu gibi tarıma dayalı sanayi ürünleri, plastik eşya, mobilya, inşaat malzemeleri, metal eşya, tekstil ve hazır giyim üretimi olarak 
sıralanıyor. Faaliyette olan firmaları ve sektörlerini sıralayacak olursam; İğdırlı Meyve Sebze Konsantre Fabrikası meyve suyu ve konsantre üretimi I 
Mire Mimarlık Madencilik - inşaat malzemeleri bims tuğla üretimi I Gölge Gıda - fayans yapıştırıcı hazır sıva üretimi I Yancar Nakliyat İnşaat 
Madencilik - andazit taş kesimi / Has Gıda - süt ürünleri üretimi / Gökkuşağı Yapı Sistemleri - ısı yalıtım malzemeleri üretimi / Esen Yapı İzolasyon - 
mermer kesimi / Movsan Metal Plastik - Çöp konteynır üretimi / Ösc.İnş. Elk.Ltd.Şti.- karma yem üretimi / Toprak Kardeşler Tarım - yemi üretimi 
olarak sıralanıyor. İnşaat aşamasında olan firmalar ve sektörlerini sıralayacak olursam; Yalçın Plastik İnşaat - plastik su depoları ve ısı yalıtım 
malzemeleri üretimi / Arat Ticaret - gıda üretimi / Sadak İnşaat Gıda - muhtelif gıda üretimi / Aras Tarım Ürünleri - muhtelif gıda üretimi / Edam 
Gıda - süt ürünleri üretimi / Avelice Tekstil Turizm - tekstil üretimi / Hakra İnşaat Nakliyat • prefabrik betonarme yapı elemanları üretimi / Çınar 
Plastik - plastik malzemeleri üretimi olarak sıralanıyor. Proje aşamasında olan yatırımlar ise; Ekol Makine Emaye - fırın, davlumbaz, muhtelif emaye 
fırın ve ocak imalatı / ESGO Temizilik Sağlık Hizmetleri - temizlik malzemeleri üretimi / Baralsan Alüminyum - kompozit panel ve alüminyum 
üretimi olarak sıralanıyor, n İğdır OSB'de 22 adet parsel için toplam 250 bin 445 metrekare arsa tahsisi yapılmış olup, 8 adet fabrika faaliyete 
geçmiş durumda. 4 tesisin üretim aşamasında olduğu bölgede, 7 parselde yatırımcı kuruluş, inşaat ruhsatlarını alarak fabrika inşaatına 
başlayacaktır. Diğer 3 yatırımcı firma ise proje aşamasındadır. ¡J O Ojü* Borusan Neşe Fabrikası Haber: Oya UYSAL / oya.uyaal@anba.cxim .tr Kadın 
istihdamını arttırmak İçin geliştirilen nAnnemin İşi Benim Geleceğim" projesi kapsamında açılacak Borusan Neşe Fabrikaları'nın tasarımının 
belirleneceği mimari proje yarışmasına sektörünün en önemli isimleri destek verdi, 963 başvuru yapıldı. 10 organize sanayi bölgesine kurulacak 
olan Borusan Neşe Fabrikası isimli kreşlerin ilki Adıyaman OSB'de açılacak, annemin ısı benim geleceğim Borusan'ın sanayide kadın istihdamını 
arttırmak amacıyla hayata geçirdiği "Annemin İşi Benim Geleceğim" projesi kapsamında düzenlenen mimari proje yarışması, Türkiye genelinde 
mimarlardan büyük ilgi gördü. 10 organize sanayi bölgesine kurulacak oian Borusan Neşe Fabrikası isimli kreşlerin tasarımı için düzenlenen 
yarışmaya 963 başvuru yapıldı. Birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bir» TL, üçüncülük ödülü 20 bin TL, üç adet eş mansiyon 10'ar bin TL ve 
gereğinde jüri kullanımı için satın alma bedeli 15 bin TL olan mimari tasarım yarışmasının sonuçları 14 Mayıs 2013 Salı günü açıklanacak. İşlevsel 
ve yenilikçi çözümler aranıyor 25 Ocak 2013'te başlayan mimari tasarım yarışması, Türkiye'nin her yanından mimarlara açık olarak düzenlendi. 
Adıyaman OSB'de açılacak ilk kreşin tasarımının belirleneceği yarışmada kazanan tasarım diğer 9 OSB'deki kreşe de uygulanacak. Kreşlerin 
tasarımının; kültür, sanat, bilim ve doğa değerlerini içermesi; uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve 
yenilikçi çözümler sunması ve güzel sanatların teşvikine uygun ortam sağlaması temel hedefler olarak belirlendi. Yarışmanın asil jürisi; Uras+Dilekçi 
Kurucu Ortağı Yük. Mim. Durmuş Dilekçi, GAD Architecture Kurucusu Mim. Gökhan Avcıoğlu, YTÜ öğretim Üyesi Prof. Yük. Mim. Hakkı Önel (Jüri 
Başkanı), DEÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. Hikmet Sivri Gökmen, Atölye Mimarlık Kurucusu Yük. Mim. H. Sinan Omacan, KOÜ Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. M. Murat Uluğ ve Metex Design Ortağı Mim. Sinan Kafadar'dan oluşuyor. Danışma Jürisi ise Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü Ekonomi Daire Başkanı Banu Tuncay Yıldız, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Demircioğlu, UNICEF Proje 
Yöneticisi Ceren Güven Güreş, gazeteci Meral Tamer, Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü Şule Yücebıyık, Yapı-Endüstri Merkezi 
Organizasyon Grup Yönetmeni Mim. Banu Uçak ve Altensis İnşaat Enerji Ortağı Yeşil Bina Danışmanı Berkay Somali. "Annemin İşi Benim 
Geleceğim" Borusan; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte, 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) 0-6 
yaş grubu çocuklar için "Borusan Neşe Fabrikası" isimli kreşler yaptıracak. Bu sayede, proje için belirlenen bölgelerde kadınların çalışmasının 
önündeki en büyük engel olan, çocuklarını bırakacak yer bulamamaları sorununa bir çözüm ve destek geliştirilmiş olacak. Projesi, mimari tasarım 
yarışması ile belirlenecek olan "Borusan Neşe Fabrikaları", kadınların sıklıkla istihdam edildiği sektörlerin yoğun olduğu OSB'lerde kurulacak. 
Adıyaman'da kurulacak ilk Borusan Neşe Fabrikası'nın temeli yıl sonuna kadar atılacak. ? Uçak Tekstilden Söke OSBVe dev fabrika yatırımı Haber: 
Oya UYSAL / oya.uysal@anba.com.tr Özellikleri ile iş dünyasının cazibe merkezi olarak baktığı Söke OSB, son dönemlerde yaşanan yer talebindeki 
artış ile dikkat çekiyor. Bölgeye yapılan yeni yatırımlardan birini Uçak Tekstil, 87 bin 800 metrekarelik sanayi parselinde gerçekleştiriyor. 2013 yılı 
sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Uçak: "Üretime en geç 2014 yılının altıncı ayında geçmeyi planlıyoruz. Tekstil de Söke'nin dünyaya 
açılan penceresi olma arzusundayız" dedi. Onur Uçak: "yapacağımız üretimin cirosu 100 milyon avro" Söke OSB'de 87 dönüm arsa alarak Söke'de 
yatınma hazırlanan Uçak Tekstil'in Yönetim Kurulu Üyesi Onur Uçak: "Uçak Tekstil A.Ş. olarak iki kuşaktan bu yana 35 yılı aşkın bir süredir tekstil 
sektörünün içindeyiz. Üçüncü kuşak olarak ailemizin bize verdiği imkanlarla tekstil sektöründe yatırım yapmaya karar verdik. Okul yıllarında ve daha 
sonra sektörün her biriminde görev aldık ve kendimizi geliştirmeye çalıştık. Ülkemizin 2023'teki 500 milyar dolar hedefinde bizimde katkımız olsun 
istiyoruz. Söke OSB'nin 3. bölge teşvik imkanlan ve organizenin yönetim kurulu üyelerinin yakınlığı yatınmianmızı burada yapmamıza teşvik etti. 
Yapacağımız yatırım 87 bin 800 metrekare yüzölçümünde olacak. İlk yatırımız 250 çalışanı ve 10 milyon avroluk bütçeye sahip olacak. 
Tamamlandığında ise 800 çalışan ve 40 milyon avroluk güce sahip olacak. Yapacağımız üretimin cirosu 100 milyon avro olup, 70 milyon avrosu 
ihracat payıdır" diye konuştu. ? Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatınm heyecanı devam ediyor. Özellikleri ile iş dünyasının cazibe merkezi 
olarak baktığı Söke OSB'de son dönemde yaşanan yer talebindeki artış, fabrikaların kurulmaya başlanması ve imzaların atılması ile bir kez daha 
göze çarpmaya başladı. Torbalı OSB'de tekstil yatırımı olan Uçak Tekstil Turizm A.Ş. Söke OSB'den 87 bin 800 metrekarelik sanayi parseli alarak, 
yeni yatırıma yöneldi. Arsa tahsis sözleşmesi Söke OSB'nin idare binasında düzenlenen tören ile imzalandı. İmza töreninde konuşan Söke OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Candal, yapılan arsa satış anlaşmasının Söke OSB alanında yüzde 9'luk bir bölümü teşkil etiğini söyledi. Levent 
Candal: "Sadece Uçak Tekstil değil, iş yaptıkları yabancı ortaklannda Söke OSB'de yatınm yapacaklarına inanıyoruz. Uçak Tekstil'in Söke OSB'nin 
önünü açacak ciddi biryatınmcı olarak görmekteyiz. Bu ...
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[ Başa Dön ]
SERKA GENEL SEKRETERİ DR HÜSEYİN TUTAR VEDA ETTİ

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

Kars Manşet 27.05.2011 500 Ulusal Gazeteler 1 112

ÎERKA GENEL SEKRETERİ DR. HÜSEYİN TUTAR VEDA ETTİ Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da aliyet yürüten Serhat Kalkınma ansı (SERKA)'run üç 
yıldan beri *nel Sekreterlik görevini yürüten Hüseyin Tutar, Ajanstan Tilarak Yıldınm Beyazıt Ünivar:esi'ndeki görevine başladı. Serhat Kalkınma
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Ajansı'mn ERKA) 12 Nisan 2013 tarihinde ıpıian 28 .Yönetim Kurulu jplantısı'nda istifasını sunan enel Sekreter Dr. Hüseyin Tutar, anstaki 
görevinden ayrıldı. Ajans personelinin katıldığı veda sineğinde konuşan Tutar, ajansın iruldıığu günden bugüne kadar önemli faaliyetler 
gerçekleştirdiğini söyledi. Ajansın bölgede farkmrialık yarattığını belirten Tutar, bir ekip olarak başarılı bir performans sergilediklerini ve her zaman 
doğruluktan ve adaletten yana olduklarını vurguladı. Ajans personeline tavsiyelerde bulunan Tutar, sözlerinin devamında her zaman doğruluktan ve 
dürüstlükten yana olunmam gerektiğini ve yaşamın her noktasında dürüstlük ve adaletin ilke olarak benimsenmesini, bunun insana her zaman 
kazanç sağlayacağım kaydetti. Ajans olarak kamu kaynaklarım her zaman doğru yerlerde kullandıklarını, bu nedenle üç yıllık zaman zarfında çok 
önemli işlere imza atıldığım ifade eden Tutar, -sonraki süreçle de Ajansın çalışmalarının böyle devam edeceğine ve daha başarılı işler ortaya 
konulacağına olan inananı belirtti. Konuşmasının ardından ajans personeli tarafından Tutar'a Kars Kalesi'nin bir maketi hediye edüdL SEREA'dan 
ayrılan Thîht, Ankara'da "îildınm Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeliği görevine başladı. Tutar'dan boşalan Genel Sekreterlik görevine Tanıtım ve 
Halkla İlişkiler Birim Başkam Mehmet Özdoğan vekalet ediyor. İHA.

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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