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SERH AT KALKINMA AJANSI BASIN HABERLERİ O CAK  2014 RAPORU
BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ

Y A Z IL I  BA S IN  

İç ind ek iler

• SERKA, BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEKLEME VE TEKN İK  ARAÇ KONUSUNDA BİLG İLENDİR 
Ağrı Güncel - 28.01 .2014

• I ÂASERKA
Ağrı Memleket - 28.01.2014

• USTALAR KARS' TA BULUŞTU 
Anayurt - 28.01.2014

• USTA FOTOĞRAFÇILAR KARS' TA BULUŞTU 
Günboyu - 28.01.2014

• FOTOĞRAFÇILAR KARS'TA BULUŞURSA 
Milli Gazete - 28.01 .2014

• SERKA, FOTOĞRAF VE BELGESEL USTALARINI KARS' TA BULUŞTURDU 
Ağrı Güncel - 27.01 .2014

• SERHAT KALKINMA AJANSI TÜRKİYE' DE BİR  İLK İ GERÇEKLEŞDRDİ 
Ağrı Gündem - 27.01.2014

• SERHAT KALKINMA AİANSI TÜRKİYE' DE BİR  İLK İ GERÇEKLEŞTİRDİ 
Ağrı Hakimiyet - 27.01.2014

• SERKA, TÜRKİYE' DE BİR  İLK İ GERÇEKLEŞTİRD İ 
Ağrı Memleket - 27.01.2014

• SIRKA BÜYÜKBAŞ HAYVAN KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ 
Ajans04 - 27.01.2014

• SERKA FOTOĞRAF VO BOLGOSOL USTALARINI KARS' TA BULUŞTURDU 
Ajans04 - 27.01.2014

• FOTOĞRAFÇILAR KARS' TA BULUŞTU 
Ankara Başkent - 27.01.2014

• IW TF
Barış (Ankara) - 27.01.2014

• HEYBETİN FOTOĞRAFI 
Bursa Kent - 27.01 .2014

• ESKİMO USIDÜ BALIK AVI 
Yeni Çağ - 27.01.2014

• BUZ TUTAN GÖLDE EKMEK SAVAŞI 
Adana Medya - 26.01 .2014

• J I
Adana Medya - 26.01 .2014

• ARDAHAN ÇILD IR  GÖLÜ' NDE B İR  YANDAN ATLI KIZAK KEYFÎ YAŞANIRKEN, DİĞER YAND 
Bursa Hayat - 26.01.2014

• 12' DE
Erzurum Pusula - 26.01.2014

• SERHAT KALKINMA AJANSI' NIN SERKA) DAVETİ ÜZERİNE DÖRT YAYGIN GAZETENİN FOT 
Erzurum Pusula - 26.01.2014

• İLW JBT
Erzurum Pusula - 26.01.2014

• EKMEK KAPISI OLDU 
Erzurum Yeni Gün - 26.01.2014

• TÜRKİYE' DE B İR  İLK  
Erzurum Yeni Gün - 26.01.2014

• ESKİMO USULÜ BUZ KIRILARAK TUTULAN DEVASA BALIKLAR,
Güneş - 26.01 .2014

• BUZ TUTAN Ç ILD IR , EKMEK KAPISI 
Haber Türk - 26.01 .2014

• SERKA, Ç İFTÇ İY İ BİLG İLENDİRDİ 
Milat Gazetesi - 26.01.2014

• DAVETSİZ MİSAFİR
Milat Gazetesi - 26.01.2014

• BUZLAR İÇİNDE SICACIK B İR  ŞEH İR KARS 
Milliyet Pazar - 26.01 .2014

• S İZE  İY İ B İR  HABERİMİZ VAR 
Posta - 26.01.2014

• ESKİMO USULÜ BALIK AVI 
Sabah Avrupa - 26.01.2014
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• Ç ILD IR  GÖLÜ NDE 25 DERECEDE AV 
Sabah Pazar - 26.01.2014

• W1
Şok - 26.01.2014

• BUZDA BALIK AVI 
Türkiye - 26.01.2014

• ÇILD IR  GÖLÜ EKMEK KAPISI OLDU 
Türkiye Erzurum - 26.01.2014

• ÇILD IR  GÖLÜ EKMEK KAPISI OLDU 
Yeni Mesaj - 26.01 .2014

• ÇILD IR  GÖLÜ' NDE BALIK KEYFİ 
Zaman - 26.01.2014

• KARLA KARIŞIK  KARS 
Zaman Pazar - 26.01.2014

• SERKA, HAYVANCILIK VE TEKNİK ARAÇ KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ 
Zaman Trabzon - 26.01.2014

• FOTOĞRAFI
Hürriyet Cumartesi Şehir & İnsan - 25.01.2014

• SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM 
TIMREPORT - 15.01.2014

• KARS' TA JİF  KADINLARA K IS  FIRSATI!
Kars Manşet - 14.01.2014

• RUSYA VE UKRAYNA' DAN 25 GAZETECİ VE TUR OPERATÖRÜ DOĞU İLLERİN İ GEZDİ 
Dünya - 10.01.2014

• KADINLAR İÇİN GÜN IŞ IĞ I VE KAR TANESİ' PROJESİ 
Erzurum Pusula - 10.01.2014

• ELEŞKİRT' TE  SERKA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
Ağrı Güncel - 09.01 .2014

• SERHAT İLLERİN İ RUSYA VE UKRAYNA' DA TANITACAKLAR 
Ağrı Güncel - 09.01 .2014

• ELEŞKİRT' TE  SERKA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
Ağrı Memleket - 09.01.2014

• SERHAT İLLERİN İ RUSYA VE UKRAYNA' DA TANITACAKLAR 
Ağrı Memleket - 09.01.2014

.  Pİ|
Erzurum Yeni Gün - 08.01.2014

• SERKA' NIN 34. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 
Ağrı Memleket - 06.01.2014

• KALINMA AJANSLARI İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL 
Ayrıntılı Haber - 05.01.2014

• ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ALTIN PROJELER 
Erzurum Pusula - 05.01.2014

• TEPE; BİLGEMİZİN BAZI DEZAVANTAJLARI NEDENİYLE İSTED İĞ İM İZ NOKTADA DEĞİLİZ' 
Ağrı Güncel - 04.01 .2014

• BÖLGEMİZ ORGANİK TEKST İL  MERKEZİ OLACAK'
Ağrı Güncel - 04.01 .2014

• MERKEZİ KARS' TA BULUNAN SERHAT KALKINMA AJANSI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 34' 
Erzurum Pusula - 03.01.2014

• SERKA YÖNETİMİ TOPLANDI 
Erzurum Pusula - 03.01.2014

• MADE İN TURKEY İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM'
KOBİ EFOR - 01.01 .2014

• TEKSTİLD E YENİ ÜRETİM BÖLGELERİ;
KONFEKSİYON TEKN İK - 01.01.2014

• SERKA YÖNETİCİLERİNİN YURT D IŞ I ZİYARETİ 
Ağrı Güncel - 30.12.2013

• SERHAT KALKINMA AJANSI YURT D IŞ I G EZ İS İ DÜZENLEDİ 
Ağrı Güncel - 30.12.2013

• SERHAT KALKINMA AJANSI YURT D IŞ I G EZ İS İ DÜZENLEDİ 
Ağrı Memleket - 30.12.2013

Yazılı Basın Haberler

■SERKA

[ Başa Dön ]

SERKA , BÜYÜKBAŞ H AYVAN CILIK  DESTEKLEM E VE TEK N İK  ARAÇ KONUSUNDA B İLG İLEN D İR

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm
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Ağrı Güncel 28.01 .2014 600 Yerel Yayınlar 5 92

Serka, Büyükbaş Hayvancılık Destekleme ve Teknik Araç konusunda bilgilendirdi Hedef üyelerin 
daha güvenilir bilgiye birinci elden ulaşmalarını amaçlamak üyelerin de ilgi alanlarına göre katılım 
sağladıkları programlarda bu ay büyükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili teknik kısımların temini 
görüşüldü. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ardahan Sanayici ve işadamları Derneği (ARSIAD ), 
üyelerini bilgilendirici toplantılardan birine daha imza attı. Hedef üyelerin daha güvenilir bilgiye 
birinci elden ulaşmalarını amaçlamak üyelerin de ilgi alanlarına göre katılım sağladıkları 
programlarda bu ay büyükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili teknik kısımların temini görüşüldü. 
SERKA, Örnek Büyükbaş işletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve iktisadi Gelişme 
Programları Ardahan Sanayici ve işadamları Derneği toplantı salonunda, dernek üyeleri ve SERKA 
yetkililerinin katıldığı toplantıya ilgi yoğundu. Toplantıda konuşan SERKA yetkilileri, "Amacımız, Ağrı, 
Ardahan, İğdır ve Kars yörelerinde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvan işletmelerinin 
yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün 
rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. Öncelik, mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin 
geliştirilmesi ile makine ve ekipman ihtiyaçların giderilmesi. Verimliliğin arttırılması. Ve vatandaşın 
ihtiyacını giderebilecek büyük ölçekli maddi gelir getirebilmesi." şeklinde konuştu. Toplantının 
ilerleyen saatlerinde SERKA, geleceğe yönelik projelerini ve vatandaşa yansıyan boyutuyla imkanları 
değerlendirdi. ARSIAD üyelerinin sık sık sorular sorduğu toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

[ Başa Dön ]

I  ÂASERKA

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

Ağrı Memleket 28 .01 .2014 500 Yerel Yayınlar 1 5

Şerha, Büyükbaş Hayvancılık Destekleme ve Teknik Araç konusunda bilgilendirdi Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) Ardahan Sanayici ve İşadamları Derneği (ARSIAD ), üyelerini bilgilendirici 
toplantılardan birine daha imza attı. 2'de I Âaserka KALKINMA AJANSI \*\J3EVEL0PMENT AGENCY 
fAerhat Kalkınma Aiansı Serka, Büyükbaş Hayvancılık Destekleme ve Teknik Araç konusunda 
bilgilendirdi Hedef üyelerin daha güvenilir bilgiye birinci elden ulaşmalarını amaçlamak üyelerin de 
ilgi alanlarına göre katılım sağladıkları programlarda bu ay büyükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili 
teknik kısımların temini görüşüldü. Âaserka KAL Kİ N MA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) Ardahan Sanayici ve işadamları Derneği (ARSIAD ), üyelerini bilgilendirici 
toplantılardan birine daha imza attı. Hedef üyelerin daha güvenilir bilgiye birinci elden ulaşmalarını 
amaçlamak üyelerin de ilgi alanlarına göre katılım sağladıkları programlarda bu ay büyükbaş ve 
büyükbaş hayvancılıkla ilgili teknik kısımların temini görüşüldü. SERKA, Örnek Büyükbaş 
işletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve iktisadi Gelişme Programları Ardahan Sanayici 
ve işadamları Derneği toplantı salonunda, dernek üyeleri ve SERKA yetkililerinin katıldığı toplantıya 
ilgi yoğundu. Toplantıda konuşan SERKA yetkilileri, "Amacımız, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars 
yörelerinde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvan işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt 
sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir. Öncelik, mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ile makine ve 
ekipman ihtiyaçların giderilmesi. Verimliliğin arttırılması. Ve vatandaşın ihtiyacını giderebilecek 
büyük ölçekli maddi gelir getirebilmesi." şeklinde konuştu. Toplantının ilerleyen saatlerinde SERKA, 
geleceğe yönelik projelerini ve vatandaşa yansıyan boyutuyla imkanları değerlendirdi. ARSIAD 

üyelerinin sık  sık sorular sorduğu toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

» Devam Sayfaları
Sayfa 2

Serka, Büyükbaş Hayvancılık 
Destekleme ve Teknik Araç 
konusunda bilgilendirdi
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[ Başa Dön ]

USTALAR KARS' TA BULUŞTU
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Serka, Büyükbaş Hayvancılık 
Destekleme ve Teknik Araç 
konusunda bilgilendirdi
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Yayın Adı Yayın Tarihi T ira j Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Anayurt 28 .01 .2014 15000 Yerel Yayınlar 11 90

Ustalar Kars'ta buluştu Serhat Kalkınma Ajansı'nın daveti üzerine kentte buluşan 12 fotoğrafçı, 
kentin tarihi mekanları ile Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları fotoğrafladı 
KARS- Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) daveti üzerine Kars'ta bir araya gelen 12 fotoğrafçı, 
kentin tarihi mekanları ile Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları görüntüledi. 
Anadolu Ajansı (AA) eski fotoğraf haberleri editörü Abdurrahman Antakyalı, AA foto muhabiri Erhan 
Sevenler, uluslararası savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet gazetesi 
fotoğraf editörü Sebati Karakurt, Sabah gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman gazetesi 
fotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet gazetesi foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan, aynı üniversitede öğretim üyesi Kamil Fırat, Instagram 
şampiyonu olarak tanınan fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve !ff\ S \ M fIL S A jJ  11 kreatör 
Haşan Şenyüksel, fotoğraf sanatçıları Murat Kaya ve Hüseyin Demirci'den oluşan 12 kişilik grup, 
SERKA'nın davetlisi olarak kentte buluştu . Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne giden 
fotoğrafçılar, burada Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları fotoğrafladı. Buz tutan göl üzerinde 

kumlan yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, daha sonra atlı kızak gösterisini görüntüledi. Kars'ın önemli kültürleri arasında yer alan aşıklık geleneğini 
de fotoğraflayan sanatçılar, aşıkların lebdeğmez, hikaye ve atışma dallarındaki performanslarını ölümsüzleştirdi. Fotoğrafçılar, 3 günlük gezinin ikinci 
gününde Selim ilçesine giderek kar üzerinde oynanan atlı cirit sporunu da karelerine yansıttı. (AA)

[ Başa Dön ]

USTA FO TOĞRAFÇILAR KARS' TA BULUŞTU

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

Günboyu 28.01 .2014 10847 Ulusal Gazeteler 2 60

Usta fotoğrafçılar Kars'ta buluştu Serhat Kalkınma Ajansı'nın daveti üzerine mekanları ile Çıldır Gölü 
üzerinde Eskimo kentte buluşan 12 fotoğrafçı, kentin tarihi usulü balık avlayan balıkçılan 
fotoğrafladı Anadolu Ajansı (AA) eski fotoğraf haberleri editörü Abdurrahman Antakyalı, AA foto 
muhabiri Erhan Sevenler, uluslararası savaş fotoğrafçısı ve  belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet 
gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, Sabah gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman 
gazetesi fotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet gazetesi foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan, aynı üniversitede öğretim üyesi Kamil Fırat, 
Instagram şampiyonu olarak tanınan fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan 
Şenyüksel, fotoğraf sanatçıları Murat Kaya ve Hüseyin Demirci'den oluşan 12 kişilik grup,
SERKA'nm davetlisi olarak kentte buluştu. Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne giden 
fotoğrafçılar, burada Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları fotoğrafladı. Buz tutan göl üzerinde 
kumlan yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, daha sonra atlı kızak gösterisini görüntüledi. Kars'ın 
önemli kültürleri arasında yer alan aşıklık geleneğini de fotoğraflayan sanatçılar, aşıkların 
lebdeğmez, hikaye ve atışma dallarındaki performanslarını ölümsüzleştirdi. Fotoğrafçılar, 3 günlük 
gezinin ikinci gününde Selim ilçesine giderek kar üzerinde oynanan atlı cirit sporunu da. karelerine 
yansıttı. Daha sonra Sarıkam ış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde Kars Valisi ve SERKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Tepe ile bir araya gelen fotoğrafçılar, Kars soka.klarm da.ki tarihi yapılar ile Ani 
harabelerini de görüntüledi. Ani Ören Yeri'ni ilk kez gördüğünü belirten Hürriyet gazetesi fotoğraf 
editörü Sebati Karakurt, "Ani Antik Kenti bir rüya gibi. Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarım 

çekeğim" dedi. (AA)

[ Başa Dön ]

FO TOĞRAFÇILAR KARS'TA BULUŞURSA

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

Milli Gazete 28.01 .2014 31622 Ulusal Gazeteler 15 126

FötJlpfğlaf' Kars'taDuluşursa SERHAT Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) daveti üzerine Kars'ta bir araya 
gelen 12 fotoğrafçı, kentin tarihi mekanları ile Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık avlayan 
balıkçıları görüntüledi. Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne giden fotoğrafçılar, 
burada Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları fotoğrafladi. Buz tutan göl üzerinde kurulan yer 
sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, daha sonra atlı kızak gösterisini görüntüledi. Kars'ın önemli 
kültürleri arasında yer alan aşıklık geleneğini de fotoğraflayan sanatçılar, aşıkların lebdeğmez, 
hikaye ve atışma dallarındaki performanslarını ölümsüzleştirdi. Fotoğrafçılar, 3 günlük gezinin ikinci 
gününde Selim ilçesine giderek kar üzerinde oynanan atlı cirit sporunu da karelerine yansıttı.
Kars'ta bir araya gelen 12 fotoğrafçı birbirinden ilginç kareler yakaladı. Özellikle de Çıldır Gölü'nün 
mesken tutan fotoğrafçılar yöre halkının Eskimo usulü balık avını ve cirit oyunlarını fotoğrafladi. 
KARS, FOTOĞRAFÇILAR İÇİN ZENGİN KENT ©DAHA sonra Sarıkam ış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak 
Merkezinde Kars Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Tepe ile bir araya gelen 
fotoğrafçılar. Kars sokaklarındaki tarihi yapılar ile Ani harabelerini de görüntüledi. SERKA'nın 10 
usta fotoğrafçıyı bir araya getirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğine vurgu yapan belgesel 
yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral, "Kars, fotoğrafçılar, belgeselciler ve yönetmenler için çok 
zengin bir kent. Bu bölge tarihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir potansiyele sahip. Daha önce de 
geldim ama her geldiğimde başka güzelliklerini görüyorum" diye konuştu, daveti üzerine Kars'ta bir 
araya gelen KclfS'tcl bİ f âfciyâ KARS, FOTOĞRAFÇILAR İÇİN ZENGİN KENT 12 fotoğrafçı, kentin 

tarihi mekanları ile aplpn 1? fntn&rafn ©DAHA sonra Sarıkam ış ilçesindeki Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık geleli 1 lULUgldlVI Cıbıltepe Kayak 
Merkezinde Kars Va- avlayan balıkçıları görüntüledi. Ardahan bİrbİPİnden İİR İD Ç  lisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı _  ü ile Kars sınırlarında bulunan 
Çıldır Gölü'ne ö Eyüp Tepe ile bir araya gelen fotoğraf- A 4 giden fotoğrafçılar, burada Eskimo usulü KcU"GİGf yâkâlSül. çtlar, Kars sokaklarındaki tarihi 
yapılar fllfl IB u balık avlayan balıkçıları fotoğrafladi. Buz Ö 7PİIİ kİP (İP  fildir ile Ani harabelerini de görüntüledi. T® . '"ffa . 4 tutan göl üzerinde kurulan 
yer sofrasın- „ , V'Uiı SERKA'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir I da balık yiyen fotoğrafçılar, daha sonra GÖI Ü'DÜ D ITİGSken araya getirerek Türkiye'de bir İlki

' t )  , Fotoğrafçılar
^^Kars’t^buluşursa

U K L fOTOfcUKJU» İÇİH UMtil UKI

Usta fotoğrafçılar 
Kars'ta buluştu

$*tuî Kjfuwi'i Afarua rw flnwt aiwmc ta t»  Dutları 12 MoQnfci ttrtn a t ı  
m&anttn ic Gi*i Ufltfn» cskmn ikajAj ûû* jrtryjn tutturan ktopnltrt

Ustalar Kars’ta buluştu
M » —ı— « « a t ı
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ger- atlı kızak gösterisini görüntüledi. Kars'ın , , r . - r . çekiştirdiğine vurgu yapan belgesel |H y *  önemli kültürleri arasında yer alan aşıklık lUldrl 
TOIOgldlÇlldr yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun geleneğini de fotoğraflayan sanatçılar, VÖfe halkinifl Eski" Aral, "Kars, fotoğrafçılar, belgesel- aşıkların 
lebdeğmez, hikaye ve atışma y  çiler ve yönetmenler için çok zengin \ dallarındaki performanslarını ölümsüz- 1710 USUİU bellik clVIfil bir kent. Bu bölge 
tarihi, coğrafyası leştirdi. Fotoğrafçılar, 3 günlük gezinin • :x  ovi inİPTini ve doğasıyla büyük bir potansiyele ikinci gününde Selim ilçesine giderek kar Vc 
Ul İL  UyUl İldi sahip. Daha önce de geldim ama her üzerinde oynanan atlı cirit sporunu da fotoğfclflcldl. geldiğimde başka güzelliklerini görü- "A A 8 
karelerine yansıttı, yorum" diye konuştu.

[ Başa Dön ]

SERKA , FOTOĞRAF VE B ELG ESEL  U STA LA RIN I KARS' TA BULUŞTURDU

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

Ağrı Güncel 27 .01 .2014 600 Yerel Yayınlar 5 280

SERKA, Fotoğraf ve belgesel ustalarını Kars'ta buluşturdu Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet 
yürüten Serhat Kalkınma A jansı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört yaygın gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile 
belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik 
mekanları ile sosyal yaşamı için deklanşöre bastı ve kamera çekimi yaptı. Ağrı, Ardahan, İğdır ve 
Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta 
buluşturdu. Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi 
fotoğraf editörü Sebati Karakurt, Sabah Gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman 
Gazetesi fotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet Gazetesi foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan ile aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil 
Fırat, Anadolu Ajansı eski fotoğraf müdürü Abdurrahman Antakyalı, Anadolu Ajansı foto muhabiri 
Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci, İnstagram Şampiyonu olarak tanınan ünlü fotoğrafçı Mustafa 
Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan Şenyüksel ile fotoğraf sanatçısı Murat Kaya'dan oluşan 12 kişilik 
grup SERKA'nın davetlisi olarak Kars'ta bir araya geldi. Göl üzerine kurulan yer sofrasında balık 
yediler Fotoğraf ve belgesel ustaları üç günlük gezinin ilk gününde Ardahan ve Kars arasında 
bulunan Çıldır Gölü'ne gitti. Fotoğrafçılar, 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü 50 
santimetreyi bulan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü buz kırarak balık avlayan balıkçıların 
çalışmaları için deklanşöre bastı. Buzlu göl üzerinde soba yakıp çay demleyen Akçakaleli balıkçıların 
avlanmaları fotoğrafçıları adeta büyüledi. Buz üzerine serilen yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, 
atlı kızak gösterilerini izleyerek fotoğraf çekti. Akşam saatlerinde ise Karslı Aşıkların leb değmez, 
hikaye ve atışma dalındaki gösterilerini fotoğrafladı. Fotoğrafçılar gezinin ikinci gününde Selim 
ilçesindeki cirit müsabakalarını izledi. Usta fotoğrafçılar, kıyasıya geçen müsabakadan en iyi kareleri 

almak için uğraştı. Daha sonra Sarıkam ış Kayak Merkezini gezen fotoğrafçılar, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ile hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Ardından kar motorlarıyla sarıçam ormanları arasında tur attı. "Kars, Fotoğrafçılar ve belgeselciler için çok zengin bir kent" Gezinin son gününde 
Kars şehir merkezini ve tren garını gezen grup, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamını fotoğrafladı. Grup, kent merkezinden sonra Ani Antik 
Kenti'ne geçti. Burada yaklaşık iki saat geçiren fotoğrafçılar, sisli havada bütün kalıntıları tek tek gezerek en iyi kareleri çekmek için uğraştı. Ani'yi ilk kez 
gördüğünü belirten Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, "Ani Antik Kenti bîr rüya gibi. Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarını çekeğim" 
dedi. Belgesel yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral da, Serhat Kalkınma Ajansı'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir araya getirmekleTürkiye'de bir ilki 
gerçekleştirdiğini belirterek, "Kars; fotoğrafçılar, belgeselciler ve yönetmenler için çok zengin bir kent. Bu bölge tarihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir 
potansiyele sahip. Daha önce de geldim. Ama her geldiğimde başka güzelliklerini görüyorum" diye konuştu. Serhat Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği 
proje kapsamında Haziran ayında Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinin yaz mevsimi fotoğrafları çekilecek.

[ Başa Dön ]

SERH AT KALKINMA AJAN SI TÜRKİYE* DE B İR  İL K İ  G ER ÇEKLEŞD R D İ

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

Ağrı Gündem 27.01 .2014 850 Yerel Yayınlar 1 100

Serhat Kalkınma Ajansı Türkiye'de Bir İlki Gerçekleşdrdi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört 
yaygın gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün 
süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamı için deklanşöre 
bastı ve kamera çekimi yaptı.Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
A jansı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. 4'Jû \ * m w yi Al' -I Seriıat 
Kalkınma Ajansı, Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört yaygın 
gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün süren 
etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamı için deklanşöre bastı ve 
kamera çekimi yaptı.Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, 
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve 
belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü SebatiKarakurt, Sabah Gazetesi 
fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman Gazetesifotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet Gazetesi 
foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan ile aynı 
üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil Fırat, Anadolu Ajansı eski fotoğraf müdürü Abdurrahman 
Antakyalı, Anadolu Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci, İnstagram Şampiyonu 
olarak tanınan ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan Şenyüksel ile fotoğraf 
sanatçısı Murat Kaya'dan oluşan 12 kişilik grup SERKA'nın davetlisi olarak Kars'ta bir araya 
geldi."GÖL ÜZERİNE KURULAN YER SOFRASINDA BALIK YEDİLER'Totoğraf ve belgesel ustaları üç 
günlük gezinin ilk gününde Ardahan ve Karsarasında bulunan Çıldır Gölü'ne gitti. Fotoğrafçılar, 124 
kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü 50 santimetreyi bulan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo 

usulü buz kırarak balık avlayan balıkçıların çalışmaları için deklanşöre bastı. Buzlu göl üzerinde soba yakıp çay demleyen Akçakaleli balıkçıların 
avlanmaları fotoğrafçıları adeta büyüledi. Buz üzerine serilen yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, atlı kızak gösterilerini izleyerek fotoğraf çekti. Akşam 
saatlerinde ise Karslı Aşıkların leb değmez, hikaye ve atışma dalındaki gösterilerini fotoğrafladı. Fotoğrafçılar gezinin ikinci gününde Selim ilçesindeki cirit 
müsabakalarını izledi. Usta fotoğrafçılar, kıyasıya geçen müsabakadan en iyi kareleri almak için uğraştı. Daha sonraSarıkam ış Kayak Merkezini gezen 
fotoğrafçılar, SERKA Yönetim Kurulu BaşkanıKars Valisi Eyüp Tepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kar motorlarıylaSarıçam ormanları arasında tur 
attı."KARS, FOTOĞRAFÇILAR VE BELGESELCİLER İÇİN ÇOK ZENGİN B İR  KENT"Gezinin son gününde Kars şehir merkezini ve tren garını gezen grup, 
kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamını fotoğrafladı. Grup, kent merkezinden sonra Ani Antik Kenti'ne geçti. Burada yaklaşık iki saat geçiren 
fotoğrafçılar, sisli havada bütün kalıntıları tek tek gezerek en iyi kareleri çekmek için uğraştı. Ani'yi ilk kez gördüğünü belirten Hürriyet Gazetesi fotoğraf

Serhat Kalkınma Ajansı
Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi

SERKA, Fotoğraf ve belgesel 
ustalarını Kars'ta buluşturdu
S S & . Î
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editörü Sebati Karakurt, "Ani Antik Kenti bir rüya gibi. Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarını çekeğim" dedi.Belgesel yapımcısı ve savaş muhabiri 
Coşkun Aral da, Serhat Kalkınma Ajansı'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir araya getirmekle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Kars; fotoğrafçılar, 
belgeselciler ve yönetmenler için çok zengin bir kent. Bu bölge tarihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir potansiyele sahip. Daha önce de geldim. Ama her 
geldiğimde başka güzelliklerini görüyorum" diye konuştu.Serhat Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında Haziran ayında Ağrı,Ardahan, 
İğdır ve Kars illerinin yaz mevsimi fotoğrafları çekilecek, flj n| ıl

» Devam Sayfaları
Sayfa 4

Sertıst lUllurmıa Ajansı Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştin!!

[ Başa Dön ]

SERH AT KALKINMA A İA N SI TÜ R K İYE' DE B İR  İL K İ  G ER Ç EK LEŞT İR D İ

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

Ağrı Hakimiyet 27 .01 .2014 500 Ulusal Gazeteler 1 119

Serhat Kalkınma Aians
Türkiye'de Bir ilki Gerçekleştim Serhat Kalkınma Aiansı Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört 

yaygın gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün 
süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamı için deklanşöre 
bastı ve kamera çekimi yaptı.Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
A jansı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. Uluslararası savaş 
fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü SebatiKarakurt, 
Sabah Gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman Gazetesifotoğraf editörü Selahattin Sevi, 
Milliyet Gazetesi foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan 
Arslan ile aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil Fırat, Anadolu Ajansı eski fotoğraf müdürü 
Abdurrahman Antakyalı, Anadolu Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci, 
İnstagram Şampiyonu olarak tanınan ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan 
Şenyüksel ile fotoğraf sanatçısı Murat Kaya'dan oluşan 12 kişilik grup SERKA'nın davetlisi olarak 

Kars'ta bir araya geldi, fin Ah yfl \ Ar — Serhat Kalkınma Aiansı Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört yaygın gazetenin 
fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal 
yaşamı için deklanşöre bastı ve kamera çekimi yaptı.Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, Türkiye'de bir ilki 
gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. —r ! fIR ( j j  Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört yaygın gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile 
belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamı için deklanşöre bastı ve 
kamera çekimi yaptı.Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma A jansı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta 
buluşturdu. Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü SebatiKarakurt, Sabah Gazetesi fotoğraf 
editörü Kutub Dalgakıran, Zaman Gazetesifotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet Gazetesi foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Ercan Arslan ile aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil Fırat, Anadolu Ajansı eski fotoğraf müdürü Abdurrahman Antakyalı, Anadolu 
Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci, instagram Şampiyonu olarak tanınan ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan 
Şenyüksel ile fotoğraf sanatçısı Murat Kaya'dan oluşan 12 kişilik grup SERKA'nın davetlisi olarak Kars'ta bir araya geldi."GÖL ÜZERİNE KURULAN YER 
SOFRASINDA BALIK YEDİLER'Totoğraf ve belgesel ustaları üç günlük gezinin ilk gününde Ardahan ve Karsarasında bulunan Çıldır Gölü'ne gitti. 
Fotoğrafçılar, 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü 50 santimetreyi bulan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü buz kırarak balık avlayan 
balıkçıların çalışmaları için deklanşöre bastı. Buzlu göl üzerinde soba yakıp çay demleyen Akçakaleli balıkçıların avlanmaları fotoğrafçıları adeta büyüledi. 
Buz üzerine serilen yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, atlı kızak gösterilerini izleyerek fotoğraf çekti. Akşam saatlerinde ise Karslı Aşıkların leb 
değmez, hikaye ve atışma dalındaki gösterilerini fotoğrafladı. Fotoğrafçılar gezinin ikinci gününde Selim ilçesindeki cirit müsabakalarını izledi. Usta 
fotoğrafçılar, kıyasıya geçen müsabakadan en iyi kareleri almak için uğraştı. Daha sonraSarıkam ış Kayak Merkezini gezen fotoğrafçılar, SERKA Yönetim 
Kurulu BaşkanıKars Valisi Eyüp Tepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kar motorlarıylaSarıçam ormanları arasında tur attı."KARS, FOTOĞRAFÇILAR VE 
BELGESELCİLER İÇİN ÇOK ZENGİN B İR  KENT"Gezinin son gününde Kars şehir merkezini ve tren garını gezen grup, kentin tarihi ve turistik mekanları ile 
sosyal yaşamını fotoğrafladı. Grup, kent merkezinden sonra Ani Antik Kenti'ne geçti. Burada yaklaşık iki saat geçiren fotoğrafçılar, sisli havada bütün 
kalıntıları tek tek gezerek en iyi kareleri çekmek için uğraştı. Ani'yi ilk kez gördüğünü belirten Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, "Ani 
Antik Kenti bir rüya gibi. Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarını çekeğim" dedi.Belgesel yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral da, Serhat Kalkınma 
Ajansı'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir araya getirmekle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Kars; fotoğrafçılar, belgeselciler ve yönetmenler için 
çok zengin bir kent. Bu bölge tarihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir potansiyele sahip. Daha önce de geldim. Ama her geldiğimde başka güzelliklerini 
görüyorum" diye konuştu.Serhat Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında Haziran ayında Ağrı .Ardahan, İğdır ve Kars illerinin yaz mevsimi 
fotoğrafları çekilecek.

» Devam Sayfaları
Sayfa 2

Serhat Kalkınma Ajansı
T ü rk iy e 'd e  B ir İlki G e rç e k le ştird i

t f i9 iR R |

file:/A\ekebubekirkucuk\bİrİm arşîvİ\A. HABERLER - İLANLAR-DUYURULAR-M... 05.02.2014



m-suite / PRNET Sayfa 7 / 34

[ Başa Dön ]

SERKA , TÜ R K İYE' DE B İR  İL K İ  G ER Ç EK LEŞ T İR D İ

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

Ağrı Memleket 27.01 .2014 500 Yerel Yayınlar 1 216

SERKA, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört yaygın gazetenin 
fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün süren etkinlik 
boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamı için deklanşöre bastı ve 
kamera çekimi yaptı. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, 
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve 
belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, Sabah Gazetesi 
fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman Gazetesi fotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet 
Gazetesi foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan 
ile aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil Fırat, Anadolu Ajansı eski fotoğraf müdürü Abdurrahman 
Antakyalı, Anadolu Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci, İnstagram Şampiyonu 
olarak tanınan ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan Şenyüksel ile fotoğraf 
sanatçısı Murat Kaya'dan oluşan 12 kişilik grup SERKA'nın davetlisi olarak Kars'ta bir araya geldi. 
Fotoğraf ve belgesel ustaları üç günlük gezinin ilk gününde Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır 
Gölü'ne gitti. Fotoğrafçılar, 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü 50 santimetreyi bulan 
buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü buz kırarak balık avlayan balıkçıların çalışmaları için 
deklanşöre bastı. Buzlu göl üzerinde soba yakıp çay demleyen Akçakaleli balıkçıların avlanmaları 

fotoğrafçıları adeta büyüledi. Buz üzerine serilen yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, atlı kızak gösterilerini izleyerek fotoğraf çekti. Akşam saatlerinde 
ise Karslı Aşıkların leb değmez, hikaye ve atışma dalındaki gösterilerini fotoğrafladı. Fotoğrafçılar gezinin ikinci gününde Selim ilçesindeki cirit 
müsabakalarını izledi. Usta fotoğrafçılar, kıyasıya geçen müsabakadan en iyi kareleri almak için uğraştı. Daha sonra Sarıkam ış Kayak Merkezini gezen 
fotoğrafçılar, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kar motorlarıyla sarıçam ormanları arasında tur 
attı. 3'te SERKA, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi SERKA. fotoğraf ve belgesel ustalarını Kars'ta buluşturdu Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), dört yaygın 
gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik mekanları 
ile sosyal yaşamı için deklanşöre bastı ve kamera çekimi yaptı. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, Türkiye'de bir ilki 
gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati 
Karakurt, Sabah Gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman Gazetesi fotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet Gazetesi foto muhabiri ve Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan ile aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil Fırat, Anadolu Ajansı eski fotoğraf müdürü 
Abdurrahman Antakyalı, Anadolu Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci, înstagram Şampiyonu olarak tanınan ünlü fotoğrafçı Mustafa 
Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan Şenyüksel ile fotoğraf sanatçısı Murat Kaya'dan oluşan 12 kişilik grup SERKA'nın davetlisi olarak Kars'ta bir araya 
geldi. Göl üzerine kurulan yer sofrasında balık yediler Fotoğraf ve belgesel ustaları üç günlük gezinin ilk gününde Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır 
Gölü'ne gitti. Fotoğrafçılar, 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü 50 santimetreyi bulan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü buz kırarak 
balık avlayan balıkçıların çalışmaları için deklanşöre bastı. Buzlu göl üzerinde soba yakıp çay demleyen Akçakaleii balıkçıların avlanmaları fotoğrafçıları 
adeta büyüledi. Buz üzerine serilen yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, atlı kızak gösterilerini izleyerek fotoğraf çekti. Akşam saatlerinde ise Karslı 
Aşıkların leb değmez, hikaye ve atışma dalındaki gösterilerini fotoğrafladı. Fotoğrafçılar gezinin ikinci gününde Selim ilçesindeki cirit müsabakalarını izledi. 
Usta fotoğrafçılar, kıyasıya geçen müsabakadan en iyi kareleri almak için uğraştı. Daha sonra Sarıkam ış Kayak Merkezini gezen fotoğrafçılar, SERKA 
Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kar motorlarıyla sarıçam ormanları arasında tur attı. "Kars, 
Fotoğrafçılar ve belgeselciler için çok zengin bir kent" Gezinin son gününde Kars şehir merkezini ve tren garını gezen grup, kentin tarihi ve turistik 
mekanları ile sosyal yaşamını fotoğrafladı. Grup, kent merkezinden sonra Ani Antik Kenti'ne geçti. Burada yaklaşık iki saat geçiren fotoğrafçılar, sisli 
havada bütün kalıntıları tek tek gezerek en iyi kareleri çekmek için uğraştı. Ani'yi ilk kez gördüğünü belirten Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati 
Karakurt, "Ani Antik Kenti bir rüya gibi. Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarını çekeğim" dedi. Belgesel yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral da, 
Serhat Kalkınma Ajansı'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir araya getirmekleTürkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Kars; fotoğrafçılar, belgeselciler ve 
yönetmenler için çok zengin bir kent. Bu bölge tarihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir potansiyele sahip. Daha önce de geldim. Ama her geldiğimde 
başka güzelliklerini görüyorum" diye konuştu. Serhat Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında Haziran ayında Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars 
illerinin yaz mevsimi fotoğrafları çekilecek.

» Devam Sayfaları
Sayfa 3

SERKA, Tü rkiye’de bir 
ilki gerçekleştirdi

u ,°  ra m| MllWm tUllV

SiRKA. Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirdi

frûtıâısri '/■> iı

[ Başa Dön ]

SIR K A  BÜYÜKBAŞ HAYVAN KONUSUNDA B İLG İLE N D İR D İ

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

Ajans04 27 .01 .2014 500 Yerel Yayınlar 2 35

SIRKA büyükbaş hayvan konusunda bilgilendirdi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ardahan Sanayici 
E : . .. 1 _• . v e  İşadamları Derneği (ARSIAD ), üyelerini bilgilendirici toplantılardan birine daha imza attı. Hedef

üyelerin daha güvenilir bilgiye birinci elden ulaşmalarını amaçlamak üyelerin de ilgi alanlarına göre 
katılım sağladıkları programlarda bu ay büyükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili teknik kısımların 

temini görüşüldü. SERKA, Örnek Büyükbaş İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve İktisadi Gelişme Programlan Ardahan Sanayici ve 
İşadamları Derneği toplantı salonunda dün akşam saatlerinde, dernek üyeleri ve SERKA yetkililerinin katıldığı toplantıya yoğun ilgi. Toplantıda konuşan 
SERKA yetkilileri, "Amacımız, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karsyörelerinde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvan işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt 
sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.Öncelik,mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin 
geliştirilmesi ile makine ve ekipman ihtiyaçların giderilmesi. Verimliliğin arttırılm ası. Ve vatandaşın ihtiyacını giderebilecek büyük ölçekli maddi gelir
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getirebilmesi." şeklinde konuştu. Toplantının ilerleyen saatlerinde SERKA, geleceğe yönelik projelerini ve vatandaşa yansıyan boyutuyla imkanları 
değerlendirdi. ARSIAD üyelerinin sık sık sorular sorduğu toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

[ Başa Dön ]

SER KA  FOTOGRAF VO BOLGOSOL USTA LARIN I KARS' TA BULUŞTURDU

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

Ajans04 27 .01 .2014 500 Yerel Yayınlar 3 175

SERKA Fotoğraf ve Belgesel 
Ustalarını Kars'ta buluşturdu

SERKA Fotoğraf vo Bolgosol Ustalarını Kars'ta buluşturdu Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört 
yaygın gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün 
süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamı için deklanşöre 
bastı ve kamera çekimi yaptı. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 
A jansı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. Uluslararası savaş 
fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, 
Sabah Gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman Gazetesi fotoğraf editörü Selahattin Sevi, 
Milliyet Gazetesi foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan 
Arslan ile aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil Fırat, Anadolu Ajansı eski fotoğraf müdürü 
Abdurrahman Antakyalı, Anadolu Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci,

__________________________ İnstagram Şampiyonu olarak tanınan ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan
Şenyüksel ile fotoğraf sanatçısı Murat Kaya'dan oluşan 12 kişilik grup SERKA'nın davetlisi olarak 
Kars'ta bir araya geldi. GÖL ÜZERİNE KURULAN YER SOFRASINDA BALIK YED İLER Fotoğraf ve 
belgesel ustaları üç günlük gezinin ilk gününde Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü'ne 
gitti. Fotoğrafçılar, 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü 50 santimetreyi bulan buzla kaplı 

[ Çı l dı r Gölü'nde Eskimo usulü buz kırarak balık avlayan balıkçıların çalışmaları için deklanşöre bastı.
Buzlu göl üzerinde soba yakıp çay demleyen Akçakaleli balıkçıların avlanmaları fotoğrafçıları adeta 
büyüledi. Buz üzerine serilen yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, atlı kızak gösterilerini izleyerek 

fotoğraf çekti. Akşam saatlerinde ise Karslı Aşıkların leb değmez, hikaye ve atışma dalındaki gösterilerini fotoğrafladı. Fotoğrafçılar gezinin ikinci gününde 
Selim ilçesindeki cirit müsabakalarını izledi. Usta fotoğrafçılar, kıyasıya geçen müsabakadan en iyi kareleri almak için uğraştı. Daha sonra Sarıkam ış 
Kayak Merkezini gezen fotoğrafçılar, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kar motorlarıyla sarıçam 
ormanları arasında tur attı. "KARS, FOTOĞRAFÇILAR VE BELGESELCİLER İÇİN ÇOK ZENGİN B İR  KENT" Gezinin son gününde Kars şehir merkezini ve tren 
garını gezen grup, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamını fotoğrafladı. Grup, kent merkezinden sonra Ani Antik Kenti'ne geçti. Burada 
yaklaşık iki saat geçiren fotoğrafçılar, sisli havada bütün kalıntıları tek tek gezerek en iyi kareleri çekmek için uğraştı. Ani'yi ilk kez gördüğünü belirten 
Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, "Ani Antik Kenti bir rüya gibi. Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarını çekeğim" dedi. Belgesel 
yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral da, Serhat Kalkınma Ajansı'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir araya getirmekle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini 
belirterek, "Kars; fotoğrafçılar, belgeselciler ve yönetmenler için çok zengin bir kent. Bu bölge tarihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir potansiyele sahip. 
Daha önce de geldim. Ama her geldiğimde başka güzelliklerini görüyorum" diye konuştu. Serhat Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında 
Haziran ayında Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinin yaz mevsimi fotoğrafları çekilecek, atışma HalınHflki nfisterilprini fntnrırafiflrlı FAtonrafnılar nebinin

[ Başa Dön ]

FO TOĞRAFÇILAR KARS' TA BULUŞTU

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

Ankara Başkent 27 .01 .2014 3500 Yerel Yayınlar 6 32

Fotoğrafçılar Kars'ta buluştu
■-— ı - ,___ ■___________ , - . Fotoğrafçılar Kars'ta buluştu Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) daveti üzerine Kars'ta bir araya

»S '¿'’r.tl!. ■ gelen 12 fotoğrafçı, kentin tarihi mekânları ile Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık avlayan
balıkçıları görüntüledi. Anadolu Ajansı (AA) eski fotoğraf haberleri editörü Abdurrahman Antakyalı, 
AA foto muhabiri Erhan Sevenler, uluslararası savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 
Hürriyet gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, Sabah gazetesi fotoğraf editörü Kutub 
Dalgakıran, Zaman gazetesi fotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet gazetesi foto muhabiri ve 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan, aynı üniversitede öğretim 
üyesi Kamil Fırat, instagram şampiyonu olarak tanınan fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve 
kreatör Haşan Şenyüksel, fotoğraf sanatçıları Murat Kaya ve Hüseyin Demirci'den oluşan 12 kişilik 
grup, SERKA'nın davetlisi olarak kentte buluştu. Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne 
giden fotoğrafçılar, burada Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları fotoğrafladı. Buz tutan göl üzerinde 

kurulan yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, daha sonra atlı kızak gösterisini görüntüledi. Kars'ın önemli kültürleri arasında yer alan aşıklık geleneğini 
de fotoğraflayan sanatçılar, aşıkların lebdeğmez, hikâye ve atışma dallarındaki performanslarını ölümsüzleştirdi. Fotoğrafçılar, 3 günlük gezinin ikinci 
gününde Selim ilçesine giderek kar üzerinde oynanan atlı cirit sporunu da karelerine yansıttı. Daha sonra Sarıkam ış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak 
Merkezi'nde Kars Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Tepe ile bir araya gelen fotoğrafçılar, Kars sokaklarmdaki tarihi yapılar ile Ani harabelerini 
de görüntüledi. Ani Ören Yeri'ni ilk kez gördüğünü belirten Hürriyet gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, "Ani Antik Kenti bir rüya gibi. Yaz aylarında 
yeniden gelip fotoğraflarını çekeğim" dedi.

[ Başa Dön ]

IW  TF

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

Barış (Ankara) 27 .01 .2014 3135 Yerel Yayınlar 8 70
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Usta fotoğrafçılar Kars'ta buluştu Ardahan ile Kars sınırında bulunan Çıldır Gölü'ne giden fotoğrafçılar, tarihi mekanları Eskimo usulü balık tutan balıkçıları 
ve atlı kızak gösterisini görüntüledi. Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) daveti üzerine Kars'ta bir araya gelen 12 fotoğrafçı, kentin tarihi mekanları ile 
Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları görüntüledi. Anadolu Ajansı (AA) eski fotoğraf haberleri editörü Abdurrahman Antakyalı, AA foto 
muhabiri Erhan Sevenler, uluslararası savaş fotoğrafçısı ve  belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, Sabah 
gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman gazetesi fotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet gazetesj, foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan, aynı üniversitede öğretim üyesi Kamil Fırat. Instagram şampiyonu olarak tanınan fotoğrafçı Mustafa 
Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan Şenyüksel, fotoğraf sanatçıları Murat Kaya ve Hüseyin Demirci'den oluşan 12 kişilik grup, SERKA'nın davetlisi olarak 
kentte buluştu. Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne giden fotoğrafçılar, burada Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları görüntüledi. Buz 
tutan göl üzerinde kurulan yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, daha sonra atlı kızak gösterisini görüntüledi. Kars'ın önemli kültürleri arasında yer alan 
aşıklık geleneğini de fotoğraflayan sanatçılar, aşıkların lebdeğmez, hikâye ve atışma dallarındaki performanslarını ölümsüzleştirdi. Fotoğrafçılar, 3 günlük 
gezinin ikinci gününde Selim ilçesine giderek kar üzerinde oynanan atlı cirit sporunu da karelerine yansıttı. Daha sonra Sarıkam ış ilçesindeki Cıbıltepe 
Kayak Merkezi'nde Kars Valisi ve SERKAYönetim Kurulu Başkanı Eyüp Tepe ile bir araya gelen fotoğrafçılar, Kars sokaklarındaki tarihi yapılar ile Ani 
harabelerini de görüntüledi. Ani Ören Yeri'ni ilk kez gördüğünü belirten Hürriyet gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, "Ani Antik Kenti bir rüya gibi. 
Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarını çekeceğim" dedi. SERKA'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir araya getirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğine vurgu 
yapan belgesel yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral da "Kars, fotoğrafçılar, belgeselciler ve yönetmenler için çok zengin bir kent. Bu bölge tarihi, 
coğrafyası ve doğasıyla büyük bir potansiyele sahip. Daha önce de geldim ama her geldiğimde başka güzelliklerini görüyorum" dedi. (AA) en _ ı\uıı, niıı
Miııııs r\t#ıııı un luydyıuı. idi ctyidi ıııuct yııııue udşısd yuzeııiMeı mı yuıuyuı um uauı. İ . ----- _  »ileri JL  abiri i y  fçısı »fca inan »' i Er- / T  amil Q v  't°ğ- ısan
rjl ' v  've " 4 â mda W fi Vi .1 A ! I  w > T f r» / : leş- A JT  lün- inan

[ Başa Dön ]

H EYBETİN  FOTOĞRAFI

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

Bursa Kent 27.01 .2014 2572 Yerel Yayınlar 20 24

Heybetin fotoğrafı A Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) daveti üzerine Kars'ta bir araya gelen 12 
fotoğrafçı, kentin tarihi mekanlarının yanı sıra Selim ilçesinde düzenlenen atlı cirit müsabakalarını 
da fotoğrafladı. Türklerin yüzlerce yıllık yolculuğunda hep yanında olan atların heybeti, fotoğraf 
karelerine de yansıd ı...(AA ) Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) daveti üzerine Kars'ta bir araya 
gelen 12 fotoğrafçı, kentin tarihi uı mekanlarının yanı sıra Selim ilçesinde düzen- lenen atlı cirit 
müsaba- JV  katarını da fotoğrafladı. 91 Türklerin yüzlerce yıllık yolculuğunda hep W ™ yanında olan 
atların W \ \ heybeti, fotoğraf karele- " V rine de yansıd ı...(A A ) *  A

[ Başa Dön ]

ESKİM O USIDÜ B A LIK  AVI

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

Yeni Çağ 27.01 .2014 50721 Ulusal Gazeteler 2 36

Eskimo usıdü balık avı A rdahan ve Kars il sınırlan içerisinde kalan 123 kilometrekarelik alanı ile Doğu 
Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölii'nde eksi 15 derecede yaklaşık 30 santim buz 
delinerek 'Eskimo usulü' baiık avı yapılıyor. Kentte balıkçılık yapanlar soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyinin 
tamamının buzla kapianması üzerine kazma ve küreklerle buz tabakasını kırarak, atbklan ağlarla gölde balık 
avladı. Atbklan her ağda balık yakalamanmın sevincini yaşayan balıkçılar, "Şükürler olsun ki balık va r ilk 
attığımız ağda yaklaşık 25 kilo balık yakaladık" diye konuştu. Bir başka balıkçı ise Çıldır Gölü'nün balığının 
çok lezzetli olduğunu söyleyerek, "Nasıl kurak bölgelerde yağmur için duaya çıkılıyorsa biz de her sonbahar 
döneminde 'Çıldır Gölü donsun' diye dua ederiz. Çünkü ekmeğimizi buzdan çıkanyoruz" diye konuştu. 0te 
yandan, Kars'ın Sankam ış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük 
çeken kargalar, ilçe merkezindeki bir balıkçı tezgahından aşındığı balıklarla karnını doyuruyor, iş yeri sahibi 
Irtjsu f Yıldız: 'Aç kalan kargalar yem bulamadıklan için balık tezgahlanınca saldınp günde 2-3 kilo balık 
götürüyor" diye konuştu, m

Heybetin fotoğrafı
r r . Sartwt Kaltanma 

A janum n (SERKA) 
daveti m erino K a ıa la  
Wr araya g«r«n 12 fotoğ
rafçı. kentin tarihi 
mokanlannın yanı « ra  
Salim Mçaafnda dUcarv 
lor.cn allı cif ıl mûaaM - 
kalannı d a  fotoğrafladı 
T M M r  yüziarca yırtık 
yolculuğunda hap 
yanımla olan atların 
İır/tKftı. rotoğrat kjuoi*- 
rine da yanatdı.-.(AA)

Eskimo nsıtlii balık avı
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[ Başa Dön ]

BUZ TUTAN GÖLDE EKM EK SA VAŞI

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

Adana Medya 26 .01 .2014 1000 Yerel Yayınlar 2 48

Buz tutan gölde ekmek savaşı Ardahan Çıldır Gölünde bir yandan atlı kızak keyfi1 yaşanırken, diğer 
yandan da balıkçılar ağlarını döküyor. Ardahan'da donan Çıldır Gölü, buzları kırıp balık avlayan 
balıkçıların yanı sıra atlı kızak sahiplerinin de ekmek kapısı oldu. Süsledikleri atlarla buz tutan göl 
üzerinde atlı kızakla turistleri gezdiren kızakçılar, bu sayede ekmek parası kazanıyor. Çıldır Gölünün 
kendileri için bir ekmek kapısı olduğunu söyleyen Atlı kızağın sahibi Tuncay Aydemir, "Şu an çıldır 
gölü üzerindeyiz. Burada genellikle hafta sonları ekmeğimizi kazanıyoruz. Bunun dışında her yıl 8 
Şubat tarihinde Çıldır Göl festivali düzenleniyor. Bir çok etkinliğin yapıldığı festivale herkesi davet 
ediyorum" dedi. Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için en büyük eğlence ise atlı kızak 
keyfi. Kızaklara binip göl üstünde gezinti yapan turistler, doğal güzelliğin tadını doyasıya çıkarıyor. 
Ziyaretçiler ara sıra atlı kızakla ralli yapmanın heyecanını da yaşıyor. Çıldır'ın soğuğunda atlı kızak 
binmenin çok keyifli olduğunu ifade eden ziyaretçiler, "Gerçekten çok güzel, burası Ülkemizin en 
güzel yurt köşelerinden birisi. Herkesi buraya davet ediyoruz, balık çok güzel, havası çok güzel, 
gölde böyle bir gezinti yapmak ayrı güzel" Diyerek duygularını ifade ettiler. Göl kıyısında balık 
lokantası işleten Atalay Uzunkaya, "Şimdi gördüğünüz gibi Çıldır gölünün üzerindeyiz. Arkadaşlar 
Çıldır gölü üzerindeki balıkçılarımız. Yani buzu ekmeğe döndürdüğümüz yer. Buzun altından 

çıkardığımız balıkla birçok aile geçimini sağlıyor" dedi. Yaklaşık 80 santim kalınlığındaki buzu hızarla keserek ağlarını döken balıkçılar, "80 santim 
ortalama buz kalınlığı var. Zaten kazmayla kırmak ta çok güçlük çekiyoruz. Bizde odun hızarlarıyla buzu keserek çıkartıyoruz. Mevsimin en iyi dönemi, 
yani sarı balığın özellikle kış aylarında daha dolgun ve daha verimli olduğu bir dönem. Koordineli çalışarak hem turizme hizmet ediyoruz hem de ailemizi 
geçindiriyoruz" şeklinde konuştu. (İha)

[ Başa Dön ]

J I

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

Adana Medya 26 .01 .2014 1000 Yerel Yayınlar 2 32

12 usta fotoğrafçı karlarda buluştu Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), yay- rüya gibi. Yaz aylarında 
yeniden gelip ler için çok zengin bir kent. Bu bölge tagın gazetelerin fotoğraf editörleri, öğre- 
fotoğraflarını çekeğim. Kars fotoğrafçı- rihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir tim üyeleri ile 
belgeselcilerden oluşan 12 lar için çok güzel bir yer" dedi, potansiyele sahip. Daha önce gelmiştim, 
fotoğrafçıyı Kars'ta buluşturdu. Belgesel yapımcısı Coşkun Aral "Burası Tekrar gelmeyi 
düşünüyorum" diye ko- Sebati Karakurt, Coşkun Aral, Ercan Ars- fotoğrafçılar, belgeselciler ve 
yönetmen- nuştu. (dha) lan. Kutup Dalgakıran, Selahattin Sevi, Kamil Fırat, Abdurrahman 
Antakyalı, Erhan Sevenler, Hüseyin Demirci, Mustafa Seven, Haşan Şenyüksel ve Murat Kaya, 
SERKA'nın davetlisi olarak Kars'a geldi. Fotoğraf ve belgesel konusunda usta olarak nitelendirilen 12 
sanatçı, 3 gün boyunca Kars'taki Ani Harabeleri ve buz tutan Çıldır Gölü'nde çekim yaptı. Kentin 
tarihi ve turistik mekanları ile sosyal yaşamlarını ölümsüzleştiren sanatçılar, Çıldır Gölü'nde buz 
üzerindeki yer sofrasında tutulan balıkları yedi, atlı kızak gösterilerini izledi. Ani Harabeleri'ni ilk kez 

gördüğünü belirten Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, "Ani Antik Kenti bir J ı f  A

[ Başa Dön ]

ARDAHAN Ç IL D IR  GÖLÜ' NDE B İR  YANDAN A TLI K IZA K K E Y F Î YAŞAN IRKEN , D İĞ ER  YAND

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

Bursa Hayat 26.01 .2014 510 Yerel Yayınlar 16 180

Ardahan Çıldır Gölü'nde bir yandan atlı kızak keyfî yaşanırken, diğer yandan da balıkçılar ağlarını 
döküyor. A rdahan'da donan Çıldır Gölü, BBAA AVbuzları kırıp avlayan çıların yanı sıra atlı kızak 
sahiplerinin _  ekmek kapısı J \  1 larla buz tutan üzerinde atlı kızak j f  1* la gezdiren kızakçılar, bu 
sa- yede ekmek parası B Çıldır Gölünün kendileri için bir mT B ekmek kapısı olduğunu söyleyen Atlı 
1 I I  kızağın sahibi Tuncay Aydemir, "Şu m* 1 » m\ an çıldır gölü üzerindeyiz. Burada ge- J/r ggg Ş
nellikle hafta sonları ekmeğimizi ka- A---- * „ A Ardahan'da donan Çıldır Gölü, buzları kırıp balık
avlayan balıkçıların yanı sıra atlı kızak sahiplerinin de ekmek kapısı oldu. Süsledikleri atlarla buz 
tutan göl üzerinde atlı kızak la turistleri gezdiren kızakçılar, bu sayede ekmek parası kazanıyor. 
Çıldır Gölünün kendileri için bir ekmek kapısı olduğunu söyleyen Atlı kızağın sahibi Tuncay Aydemir, 
"Şu an çıldır gölü üzerindeyiz. Burada genellikle hafta sonları ekmeğimizi kazanıyoruz. Bunun 
dışında her yıl 8 Şubat tarihinde Çıldır Göl festivali düzenleniyor. Bir çok etkinliğin yapıldığı festivale 
herkesi davet ediyorum" dedi. Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için en büyük eğlence ise 
atlı kızak keyfi. Kızaklara binip göl üstünde gezinti yapan turistler, doğal güzelliğin tadını doyasıya 

çıkarıyor. Ziyaretçiler ara sıra atlı kızakla ralli yapmanın heyecanını da yaşıyor. Çıldır'ın soğuğunda atlı kızak binmenin çok keyifli olduğunu ifade eden 
ziyaretçiler, "Gerçekten çok güzel, burası Ülkemizin en güzel yurt köşelerinden birisi. Herkesi buraya davet ediyoruz, balık çok güzel, havası çok güzel, 
gölde böyle bir gezinti yapmak ayrı güzel" Diyerek duygularını ifade ettiler.
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[ Başa Dön ]

12' DE

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

Erzurum Pusula 26 .01 .2014 3000 Yerel Yayınlar 1 24

Ardahan'da donan Çıldır Gölü, buzlan kırıp balık avlayan balıkçıların yanı sıra atlı kızak sahiplerinin 
de ekmek kapısı oldu. Süsledikleri atlarlaı buz tutan göl üzerinde atlı kızakla turistleri gezdiren 
kızakçılar, bu sayede ekmek parası kazanıyor. »12'de -1. J  Ardahan'da buz tutan göl üze- 5 ~ ii " I 
" v" İ  - donan Çıldır Gölü, rinde atlı kızakla tu- " " buzlan kırıp balık ristleri gezdiren kı- *_ı ' « . I » 1 
avlayan balıkçıların zakçılar, bu sa- 1 *  ' * yanı sıra atlı kızak yede ekmek ı ı - sahiplerinin de ek- 
parası ka- Lfc v  *  i| - _  mek kapısı oldu, zanıyor. ~ Süsledikleri atlarla b Av« -V y.-d | $jHi/ alana!* 
üiılu A r /V T  Ay AıAv- \  ,-t-AA —J As Ardahan Çıldır Gölü'nde bir zel" Diyerek duygularını ifade etti 
yandan atlı kızak keyfi yaşa- fTA >- _  Göl kıyısında balık lokantası iş Ardahan Çıldır Gölü'nde bir 
yandan atlı kızak keyfi yaşanırken, diğer yandan da balıkçılar ağlarını döküyor. Ardahan'da donan 
Çıldır Gölü, buzları kırıp balık avlayan balıkçıların yanı sıra atlı kızak sahiplerinin de ekmek kapısı 
oldu. Süsledikleri atlarla buz tutan göl üzerinde atlı kızakla turistleri gezdiren kızakçılar, bu sayede 
ekmek parası kazanıyor. Çıldır Gölünün kendileri için bir ekmek kapısı olduğunu söyleyen Atlı 
kızağın sahibi Tuncay Aydemir, "Şu an çıldır gölü üzerindeyiz. Burada genellikle hafta sonları 
ekmeğimizi kazanıyoruz. Bunun dışında her yıl 8 Şubat tarihinde Çıldır Göl festivali düzenleniyor. Bir 

çok etkinliğin yapıldığı festivale herkesi davet ediyorum" dedi. Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için en büyük eğlence ise atlı kızak keyfi. 
Kızaklara binip göl üstünde gezinti yapan turistler, doğal güzelliğin tadını doyasıya çıkarıyor. Ziyaretçiler ara sıra atlı kızakla ralli yapmanın heyecanını da 
yaşıyor. Çıldır'ın soğuğunda atlı kızak binmenin çok keyifli olduğunu ifade eden ziyaretçiler, "Gerçekten çok güzel, burası Ülkemizin en güzel yurt 
köşelerinden birisi. Herkesi buraya davet ediyoruz, balık çok güzel, havası çok güzel, gölde böyle bir gezinti yapmak ayrı güzel" Diyerek duygularını ifade 
ettiler. Göl kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, "Şimdi gördüğünüz gibi Çıldır gölünün üzerindeyiz. Arkadaşlar Çıldır gölü üzerindeki 
balıkçılarımız. Yani buzu ekmeğe döndürdüğümüz yer. Buzun altından çıkardığımız balıkla birçok aile geçimini sağlıyor" dedi. Yaklaşık 80 santim 
kalınlığındaki buzu hızarla keserek ağlarını döken balıkçılar, "80 santim ortalama buz kalınlığı var. Zaten kazmayla kırmak ta çok güçlük çekiyoruz. Bizde 
odun hızarlarıyla buzu keserek çıkartıyoruz. Mevsimin en iyi dönemi, yani sarı balığın özellikle kış aylannda daha dolgun ve daha verimli olduğu bir 
dönem. Koordineli çalışarak hem turizme hizmet ediyoruz hem de ailemizi geçindiriyoruz" şeklinde konuştu.

Devam Sayfaları
Sayfa 12

S j J i L i i  £ 1 5 İ I )  J ü i j j b j  u l d ü

' f t j r a J r

[ Başa Dön ]

SERH AT KALKINMA AJAN SI' NIN SER KA ) DAVETİ ÜZERİN E DÖRT YAYGIN  GAZETENİN FOT

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

Erzurum Pusula 26 .01 .2014 3000 Yerel Yayınlar 1 21

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA ), daveti üzerine dört yaygın gazetenin fotoğraf editörleri, 
öğretim üyeleri ile belgeselciler Kars'ta buluştu. Üç gün süren etkinlik boyunca ustalar, kentin ta- 
Serhat Kalkınma öğretim üyeleri ile bel- rihi ve turistik mekanları Ajansı'nın (SERKA ), daveti 
geselciler Kars'ta buluştu, ile sosyal yaşamı için üzerine dört yaygın ga- Üç gün süren etkinlik bo- 
deklanşöre bastı ve ka- zetenin fotoğraf editörleri, yunca ustalar, kentin ta- mera çekimi 
yaptı. »9'da

[ Başa Dön ]

İLW  JBT

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

Erzurum Pusula 26.01 .2014 3000 Yerel Yayınlar 9 120

C C  D  1/  Â Ia A a M IM Iİ İM
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SERKA, fotoğraf ve belgesel ustalarını Kars'ta buluşturdu \ j\W V M k  9IV  VB A Hl A p \ Tacettin DURMUŞ / KARS Serhal Kalkınma Ajansı (SERKA ), dörl 
yaygın gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim üyeleri ile belgeselcileri Kars'ta buluşturdu. Üç gün süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve turistik 
mekanları ile sosyal yaşamı için deklanşöre bastı ve kamera çekimi yaptı. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, 
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi 
fotoğraf editörü Sebati Karakurt, Sabah Gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman Gazetesi fotoğraf editörü Selahattin Sevi, Milliyet Gazetesi 
foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel Sanallar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercan Arslan ile aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil Fırat, Anadolu Ajansı 
eski fotoğraf müdürü Abdurrahman Antakyalı, Anadolu Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci, İnstagram Şampiyonu olarak tanınan 
ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan Şenyüksel ile fotoğraf sanatçısı Murat Kayadan oluşan 12 kişilik grup SERKA'nın davetlisi 
olarak Kars'ta bir araya geldi. Göl üzerine kurulan yer sofrasında balık yediler Fotoğraf ve belgesel ustaları üç günlük gezinin İlk  gününde Ardahan ve Kars 
arasında bulunan Çıldır Gölü'ne gitti. Fotoğrafçılar, 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü 50 santimetreyi bulan buzla kaplı Çıldır Gölünde 
Eskimo usulü buz kırarak balık avlayan balıkçıların çalışmaları için deklanşöre bastı. Buzlu göl üzerinde soba yakıp çay demleyen Akçakaleli balıkçıların 
avlanmaları fotoğrafçıları adeta büyüledi. Buz üzerine serilen yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, atlı kızak gösterilerini izleyerek fotoğraf çekti. Akşam 
saatlerinde ise Karslı Aşıkların leb değmez, hikaye ve atışma dalındaki gösterilerini fotoğrafiadı. Fotoğrafçılar gezinin ikinci gününde Selim ilçesindeki cirit 
müsabakalarını izledi. Usta fotoğrafçılar, kıyasıya geçen müsabakadan en iyi kareleri almak için uğraştı. Daha sonra Sarıkam ış Kayak Merkezini gezen 
fotoğrafçılar, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kar motorlarıyla sarıçam ormanları arasında tur 
attı. "Kars, fotoğrafçılar ve belgeselciler için çok zengin bir kent" Gezinin son gününde Kars şehir merkezini ve tren garım gezen grup, kentin tarihi ve 
turistik mekanları ile sosyal yaşamını fotoğrafiadı. Grup, kent merkezinden sonra Ani Antik Kenli'ne geçti. Burada yaklaşık iki saat geçiren fotoğrafçılar, 
sisli havada bütün kalıntıları tek tek gezerek eıı iyi kareleri çekmek için uğraştı. Ani'yi ilk kez gördüğünü belirten Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati 
Karakurt, "Ani Antik Kenti bir rüya gibi. Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarını çekeğim" dedi. Belgesel yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral da, 
Serhat Kalkınma Ajansı'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir araya getirmekle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Kars; fotoğrafçılar, belgeselciler ve 
yönetmenler için çok zengin bir kent. Bu bölge tarihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir potansiyele sahip. Daha önce de geldim. Ama her geldiğimde 
başka güzelliklerini görüyorum" diye konuştu. Serhat Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında Haziran ayında Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars 
illerinin yaz mevsimi fotoğrafları çekilecek. İl w JBt

[ Başa Dön ]

EKM EK K A P IS I OLDU

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

Erzurum Yeni Gün 26.01 .2014 850 Yerel Yayınlar 4 90

Çıldır Gölü'nde atlı kızak ekmek kapısı oldu Ardahan Çıldır Gölü' nde bir yandan atlı kızak keyfi 
yaşanırken, diğer yandan da balıkçılar ağlannı döküyor. Ardahan'da donan Çüdır Gölü, buzlan kmp 
balık avlayan balıkçıların yanı sıra atlı kızak sahiplerinin de ekmek kapısı oldu. Süsledikleri atlarla 
buz tutan göl üzerinde atlı kızakla turistleri gezdiren kızakçüar, bu sayede ekmek parası kazanıyor. 
Çüdır Gölünün kendüeri için bir ekmek kapısı olduğunu söyleyen Atlı kızağın sahibi Tuncay Aydemir, 
"Şu an çüdır gölü üzerindeyiz. Burada genellikle hafta sonlan ekmeğimizi kazanıyoruz. Bunun 
dışında her yü 8 Şubat tarihinde Çüdır Göl festivali düzenleniyor. Bir çok etkinliğin yapüdığı festivale 
herkesi davet ediyorum" dedi. Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için en büyük eğlence ise 
atlı kızak keyfi. Kızaklara binip göl üstünde gezinti yapan turistler, doğal güzelliğin tadını doyasıya 
çıkanyor. Ziyaretçüer ara sura atlı kızakla ralli yapmanın heyecanını da yaşıyor. ÇUdır'ın soğuğunda 
atlı kızak binmenin çok keyifli olduğunu ifade eden ziyaretçüer, "Gerçekten çok güzel, burası 
Ülkemizin en güzel yurt köşelerinden birisi. Herkesi bu- raya davet ediyoruz, balık çok aüzel, 
balıkçüanmız. Yani buzu ekmeğe güçlük çekiyoruz. Bizde odun raya davet ediyoruz, balık çok güzel, 
havası çok güzel, gölde böyle bir gezinti yapmak ayn güzel" Diyerek duygularım ifade ettiler. Göl 
kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, "Şimdi gördüğünüz gibi Çüdıı gölünün üzerindeyiz. 
Arkadaşlar Çüdır gölü üzerindeki balıkçüanmız. Yani buzu ekmeğe döndürdüğümüz yer. Buzun 

ğlıyor" dedi. Yaklaşık 80 santim kalınlığındaki buzu hızarla keserek ağlannı döken balıkçılar, "80 santim 
ta çok güçlük çekiyoruz. Bizde odun hızarlanyla buzu keserek çıkartıyoruz. Mevsimin en iyi dönemi, 
ve daha verimli olduğu bir dönem. Koordineli çalışarak hem turizme hizmet ediyoruz hem de ailemizi

[ Başa Dön ]

TÜ R K İY E' DE B İR  İLK

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

Erzurum Yeni Gün 26.01 .2014 850 Yerel Yayınlar 7 170

Türkiye'de bir ilk Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), dört yaygın gazetenin fotoğraf editörleri, öğretim 
üyeleri ile belgeselcileri Kars' ta buluşturdu. Üç gün süren etkinlik boyunca ustalar, kentin tarihi ve 
turistik mekanlan ile sosyal yaşamı için deklanşöre bastı ve kamera çekimi yaptı. 'jfnBBBKiPA -a IH I I I I I  
I I I I I 1 0 K II I I  ı Ma «1 \ \ \ \ | lif | J K 9 i \ m W U Aw • A m i Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn'da faaliyet 
yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 ustayı Kars'ta buluşturdu. 
Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü 
Sebati Karakurt, Sabah Gazetesi fotoğraf editörü Kutub Dalgakıran, Zaman Gazetesi fotoğraf editörü 
Selahattin Sevi, Milliyet Gazetesi foto muhabiri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Ercan Arslan ile aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Kamil Fuat, Anadolu Ajansı eski fotoğraf 
müdürü Abdurrahman Antakyalı, Anadolu Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler ile Hüseyin Demirci, 
İnstagram Şampiyonu olarak tanınan ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, fotoğrafçı ve kreatör Haşan 
Şenyüksel ile fotoğraf sanatçısı Murat Kaya'dan oluşan 12 kişilik grup SERKA'mn davetlisi olarak Kars'ta 
bir araya geldi. "GÖL ÜZERİNE KURULAN YER SOFRASINDA BALIK YEDİLER" Fotoğraf ve belgesel 
ustaları üç günlük gezinin ilk gününde Ardahan ve Kars arasmda bulunan Çıldır Gölü'ne gitti. 
Fotoğrafçılar, 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü ğtfc & jğjği 50 santimetreyi bulan buzla 
kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü buz kırarak balık avlayan balıkçılann çalışmalan için deklanşöre bastı. 
Buzlu göl üzerinde soba yakıp çay demleyen Akçakaleli balıkçıların avlanmalan fotoğrafçılan adeta 
büyüledi. Buz üzerine serilen yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar, atlı kızak gösterilerini izleyerek 
fotoğraf çekti. Akşam saatlerinde ise Karslı Aşıkların leb değmez, hikaye ve atışma dalındaki gösterilerini 
fotoğrafiadı. Fotoğrafçılar gezinin ikinci gününde Selim ilçesindeki cirit müsabakalarını izledi. Usta

Türkiye'de bir ilk
g e r ç e k l e ş t i
îartd Mtnnı m  p*p) j a n  ı
O t̂f'teMijaacMKn s  luusjm
tıfı« t id  rH n r t  ^ r t  p'iHUM
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Çıldır Gölü'nde atlı kızak 
ekmek kapısı oldu
AS-—.
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altından çıkardığımız balıkla birçok aüe geçimini sa 
ortalama buz kalınlığı var. Zaten kazmayla kırmak 
yani san balığın özellikle kış aylarında daha dolgun 
geçindiriyoruz" şeklinde konuştu .IHA
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fotoğrafçılar, kıyasıya geçen müsabakadan en iyi kareleri almak için uğraştı. Daha sonra Sarıkam ış Kayak Merkezini gezen fotoğrafçılar, SERKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kar motorlanyla sançam ormanları arasında tur attı. "KARS, FOTOĞRAFÇILAR 
VE BELGESELCİLER İÇİN ÇOK ZENGİN BİR  KENT" Gezinin son gününde Kars şehir merkezini ve tren garım gezen grup, kentin tarihi ve turistik mekanlan 
ile sosyal yaşamını fotoğrafladı. Grup, kent merkezinden sonra Ani Antik Kenti'ne geçti. Burada yaklaşık iki saat geçiren fotoğrafçılar, sisli havada bütün 
kalıntılan tek tek gezerek en iyi kareleri çekmek için uğraştı. Ani'yi ilk kez gördüğünü belirten Hürriyet Gazetesi fotoğraf editörü Sebati Karakurt, "Ani 
Antik Kenti bir rüya gibi. Yaz aylarında yeniden gelip fotoğraflarını çekeğim" dedi. Belgesel yapımcısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral da. Serhat Kalkınma 
Ajansı'nın 10 usta fotoğrafçıyı bir araya getirmekle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Kars; fotoğrafçılar, belgeselciler ve yönetmenler için 
çok zengin bir kent Bu bölge tarihi, coğrafyası ve doğasıyla büyük bir potansiyele sahip. Daha önce de geldim. Ama her geldiğimde başka güzelliklerini 
görüyorum" diye konuştu Serhat Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında Haziran ayında Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinin yaz mevsimi 
fotoğraflan çekilecek. IHA

[ Başa Dön ]

ESKİM O USULÜ BUZ K IR ILA R A K  TUTULAN DEVASA BA LIKLAR,

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

Güneş 26.01 .2014 91830 Ulusal Gazeteler 4 44

Eskimo usulü buz kırılarak tutulan devasa balıklar, buzun üzerindeki ocakta pişirilerek, yer sofrasında yendi. I VrV. W4\
Cm jp iij AJy f *  Mp&l; ı> 2 ıâa|gpyA ~ Usta fotoğrafçılar Ç ILD IR  GÖLÜ'NDE SERKA (Serhat Kalkınma A jansı), Türkiye'de bir 
ilki gerçekleştirerek 10 fotoğraf sanatçısını Kars'ta buluşturdu. Fotoğraf ve belgesel ustaları, Ardahan ve Kars arasında 
bulunan Çıldır Gölü'ne gitti. Fotoğrafçılar, 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve üstü 50 santimetreyi bulan buzla kaplı 
Çıldır Gölünde Eskimo usulü buz kırarak balık avlayan balıkçıların çalışmaları için deklanşöre bastı. Buzlu göl üzerinde soba 
yakıp çay demleyen Akçakaleli balıkçıların avlanmaları fotoğrafçıları adeta büyüledi. Buz üzerine serilen yer sofrasında 
balık yedi. A L ° |p T r * . n &L. İHİNSflH

[ Başa Dön ]

BUZ TUTAN Ç IL D IR , EKM EK K A P IS I

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

Haber Türk 26.01 .2014 197261 Ulusal Gazeteler 7 6

Buz tutan  Çıldır, ekm ek kapısı
A raan* 'i‘ria o o n a n  ç * a r  G e*ı, o u u a n  n r p  o a t*  
avVryjn r*MJıpur«*ı y * u  w a  *r. « n w  uhıp<<mır> a »  

Vx> *  oO u K.<x»^uı« u n Jo c » W « ı.ı!JU b a »  
tu ta n  o ü  J is f tn o o  attı taflktf» tun«S «r naztferyar

Buz tutan Çıldır, ekmek kapısı Ardahan'da donan Çıldır Gölü, buzları kırıp balık avlayan balıkçıların 
yanı sıra atlı kızak sahiplerinin de ekmek kapısı oldu. K ızakçılar, süsledikleri atlarla buz tutan göl 
üzerinde atlı kızakla turistleri gezdiriyor.

[ Başa Dön ]

SERKA , Ç İF T Ç İY İ B İLG İLE N D İR D İ

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

Milat Gazetesi 26.01 .2014 29983 Ulusal Gazeteler 4 18

SERKA, çiftçiyi bilgilendirdi
a iB JlA T  K o n tu m  AfunM (SER 

ICA> Anbhtin S*r*yxı w  lyjk&uıilan 
rv.ıu-fc (AXSJA.D), Oyvicnm 
İ m d im  uıpLumİAMİutı buut« <klu 
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Lmııı <iıio^bır-.A tiyvktin  «iı» ıl^  
■LınUrıno t f n t  Imtıinn w^l,uiıkUrr Ü K m m ııl l u n t u i b n ı ı  tu -A v I lu tp

SERKA, çiftçiyi bilgilendirdi SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) Ardahan Sanayici ve İşadamları 
Derneği (ARSIAD ), üyelerini bilgilendirici toplantılardan birine daha imza attı. Hedef üyelerin daha 
güvenilir bilgiye birinci elden ulaşmalarını amaçlamak üyelerin de ilgi alanlarına göre katılım 
sağladıkları programlarda bu ay büyükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili teknik kısımların temini 
görüşüldü. Toplantıda konuşan SERKA yetkilileri, "Amacımız, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars 
yörelerinde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvan işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt 
sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir.Önce- lik ,mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ile makine ve

Usta fotoğrafçılar
ÇILDIR GÖLÜ'NDE
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ekipman ihtiyaçların giderilmesi. Verimliliğin arttırılması. Ve vatandaşın ihtiyacını giderebilecek büyük ölçekli maddi gelir getirebilmesidir" şeklinde 
konuştu. Toplantının ilerleyen saatlerinde SERKA, geleceğe yönelik projelerini ve vatandaşa yansıyan boyutuyla imkanları değerlendirdi. ARSIAD 
üyelerinin sık  sık sorular sorduğu toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

[ Başa Dön ]

D AVETSİZ M İSA FİR

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

Milat Gazetesi 26.01 .2014 29983 Ulusal Gazeteler 15 11

Davetsiz Misafir BEĞENİYLE izlenen gezi eğlence programı Davetsiz Misafir, bu hafta, Ardahan a gediyor. Ardahan 
turunda ilk olarak çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde kızaklarla dolaşan Davetsiz Misafir, Çıldır 'ın buzlarının altından 
balık avlıyor. Her yıl 8 Şubat1 ta çıldır Gölü1 nün üzerinde yapılan atlı kızak yarışmalarının hazırlığını izleyicilerle 
paylaşan Turgay Başyayla, kızak sürücüleriyle yaptığı keyifli yarışı da ekrana taşıyor. Ardından Ardahan bölgesinde 
çok sevilen kaz etinin methini duyan Davetsiz Misafir, türküler eşliğinde pişen enfes kaz eti ve bulgur pilavının püf 
noktalarını izleyicilere aktarıyor. 1 kilo peynir için 12 litre süt kullanılan kaşar peynirlerinin üretim imalathanelerine 
giren Başyayla, son olarak çok eskilerden beri bilinen Aşık oyununu eğlenceli görüntülerle ekrana taşıyor. STV saat 
23.00

[ Başa Dön ]

BUZLAR İÇ İN D E S IC A C IK  B İR  Ş E H İR  KARS

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

Milliyet Pazar 26.01 .2014 181544 Ulusal Gazete Ekleri 1 108

Buzlar içinde sıcacık
bir şehir K A R S ,

Kars'ta şubat sonuna kadar kaz eti zamanı, İLD İR  Gölü buzlarla kaplı. Önce buzda delikler açıp balık 
avlanıyor, sonra bu balıklar temizlenip buzların üzerindeki ocakta bir güzel pişirilip yeniyor. Cirit 
müsabakasıyla, Sarıkamış'taki kayak merkeziyle, Ani antik kentiyle, âşıklarıyla, meşhur kaz eti ve 
gravyer peyniriyle "beyazlar içindeki" Kars tay ız .. ERCAN ARSLAN 10'da kaz eti zamanı. Ç ILD IR  
Gölü buzlarla kaplı. Önce buzda delikler açıp balık avlanıyor, sonra bu balıklar temizlenip buzların 
üzerindeki ocakta bir güzel pişirilip yeniyor. Cirit müsabakasıyla, Sarıkamış'taki 1 1_ t A _  - i ' l .
1 _ . . _  P' m Buzlar içinde sıcacık biıA A ıAARSA Buzlar içinde sıcacık bir şehir KARS Ciritçiler birazdan 
kıran kırana başlayacak olan müsabaka için seyircileri selamlıyor. Çıldır, Doğu Anadolu Bölgesi'nin 
en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü. Sadece balıklarıyla değil aktiviteleriyle de bölge halkının 
ekmek kapısı. M Gölün ortasına vardığımızda köylüler buzda bir delik açarak birkaç gün önce 
attıkları balık ağlarını çıkarıyordu. Bir yanda da ağlardan çıkan balıklar temizlenip buzların 
üzerindeki ocakta pişiriliyordu. Âşıkları dinlemek için blipleyin Eskimoların yaşamını hatırlatan 

sahneyi iki âsıâın çalıp söviediöi türküler ısıttı, illiyet gazetesinde, 14 Aralık 1989'da, birinci sayfada "50 milyarı olan Kars'ı satın alabilir /  Satılık Şehir" 
başlıklı bir haber vardı. Kimliğinin arka yüzündeki il hanesinde benimki gibi Kars yazanlar için bir yıkımdı bu haber. Oysa günümüzde Kars, tarihi, kültürü, 
doğası ve kış turizmiyle sadece bölgenin değil, Türkiye'nin de parlayan yıldız şehri olma yolunda ilerliyor. Yıllarca gözden uzak gönülden ırak olan Kars 
şimdilerde tur şirketlerinin de önemli duraklarından biri. Kars'ın bu canlanışını yerinde görmek için bir grup fotoğrafçı arkadaşım la, Serhat Kalkınma 
Ajansı'nın davetlisi olarak geçtiğimiz hafta sonu Kars'a gittik. İlk  durağımız Çıldır Gölü oldu Uçakla Kars'a iner inmez hiç vakit kaybetmeden rotamızın ilk 
durağı olan Çıldır Gölü'ne doğru yola çıktık. Çıldır Gölü doğal sit alanı. Kars ve Ardahan il sınırları içinde yer alıyor. 123 kilometrekarelik alamyla Doğu 
Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci golü. Yılın dört mevsiminde yapılabilen balıkçılık yöre halkının geçim kaynağı. En önemli balık türü 
ise aynalı sazan. Ancak kuraklık illeti bu bölgede de su seviyesini her geçen gün biraz düşürmüş. Güneşe rağmen hava çivi gibi, sıcaklık -15 derece. 
Yaklaşık bir saatlik yolculuktan sonra göl kıyısındaki Akçakale köyüne vardık. Bizi taşıyan minibüs, 50 santim kalınlığında buz tabakasıyla örtülmüş gölün 
üzerine çıktı. O an gözümün önünden buz kırılma sahnelerinin yaşandığı film ler geçti. Şoför arkadaş "Burası çatlamış, burası kırılmış" dedikçe kafamda 
kurtulma planları yapmaya başladım. Biz "Dikkat et" dedikçe "Bir şey olmaz" diye cevap vermeyi de ihmal etmiyordu mübarek. Aslında haklıydı çünkü 
arabalar buzla kaplı gölün üzerinde savrularak adeta yarışıyordu bir yandan. Her yer kar ve buz, her yer fotoğraftı bizim için. Açlığımızı fotoğraflarla 
bastırıyorduk adeta. Kar üzerinde ata sporumuz cirit Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kars sokaklarında dolaşmaya başladık. Bir şehri tanımanın 
en güzel yolu sokak sokak gezmektir. Kars şehir merkezi, birbirini dik kesen sokaklarıvla ızgara planına sahip. Geniş caddelerdeki iki katlı taş evler, üçer 
katlı resmi taş binalar zamana meydan okuyor. Son olarak Kars Kalesi ve Oniki Havariler Kilisesi civarında fotoğraf çektikten sonra Selim ilçesine doğru 
yola çıktık. Amacımız kar üzerinde yapılacak, ata sporumuz olan cirit müsabakasını izlemek. Kekeç köyüne vardığımızda atını alan ciritçiler meydanda 
toplanmış ve son hazırlıklarını yapıyordu. Çok sayıda kameranın önünde "malzeme olma" riskini göze alarak, buraya kadar gelmişken bir ata binip kısa bir 
tur atmayı ihmal etmedim ben de. Müsabaka başladı, atlar karla kaplı alanda bir o yana bir bu yana hiç durmadan koştu. Biz fotoğraf çekmekten yorulduk 
ama onlar yorulmadı. Ciritçiler çok ciddiye aldıkları oyunlarına devam ederken biz rotamızı Sarıkam ış'a çevirdik. Sarıkam ış'ta kar motoruyla heyecanlı bir
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tura çıktık Sarıkam ış'a daha önce farklı vesilelerle birkaç kez gitmiştim. Kayak sporuyla uğraşmadığım için pistle ilgili genel bilgileri aktarayım . 2100 
rakımlı Sarıkam ış yılın büyük bir bölümünde karla kaplı. Kayak sporu için elverişli olan kristal kar Sarıkam ış'ta da bulunuyor. Kayak merkezinde 3 ,4  ve 5 
yıldızlı oteller mevcut. Önce telesiyejle kayak merkezindeki zirveye çıktık. Buradaki restoranda şömine başında yemeğimizi yedik. Ardından macera 
başladı. Kar motorlarıyla Karanlık Dere'de tur yapıp fotoğraflar çektik. Ne yenir? Ne alınır? Kars deyince akla ilk gelenlerden biri kaz etidir. Hele şimdi tam 
da zamanı. Şubat sonuna kadar en lezzetli kaz etini yiyebilirsiniz. Biz de Sarıkam ış dönüşü akşam kaz eti yemek için Kamer restorana gittik. Önce tek 
parça olarak pişirilmiş kaz masada gezdiriliyor, daha sonra servis edilmek için mutfağa gidiyor. Parçalanmış kaz eti pilav üstünde sunuluyor. Bu arada 
uyarayım ; eğeryolunuz Kars'a düşer de canınız kaz eti çekerse bir gün önceden sipariş vermeyi unutmayın. Kars'tan ne alınır? Tabii ki Kars gravyeri ve 
kaşar. Kars gravyerinin kilosu 35, eski kaşar 17, taze kaşar 15 lira. Türkiye'nin her yerinden sipariş de verebilirsiniz. 1 ile 10 kilo arasındaki siparişleri 13 
lira kargo ücreti karşılığında evinize kadar eönderivorlar. | 937 yılında Ermeni Bagratlı Kralı Abbas tarafından yaptırılan 12 Havariler Kilisesi (Kümbet 
Camii) (soldaki) şehir merkezindeki önemli yapılardan b iri... Ani de yağmacılardan nasibini almış KARS'TAKİ üçüncü günümüzde rotamız, merkeze 45 
kilometre mesafedeki Ani antik kenti. Ani, Türkiye-Erm enistan sınırına yakın, Arpaçay Nehri kenarında yer alıvor. Kuruluşu M.Ö. 350-300 yıllarına 
dayanıyor. 1064 yılına kadar Bizans'ın yönetiminde kalmış ve bu tarihte Selçukluların eline geçmiş. Türkiye genelindeki ören yerleri gibi burası da 
yağmacılardan nasibini alm ış. Karlar altındaki kenti dolaşmaya başladık. Karşı yamaçta Ermenistan askeri kulübeleri görünüyor. Karlar altındaki antik 
kenttte fotoğraf üstüne fotoğraf çektik. Bir günde gezilecek alanı biz bir saatte gezmeye çalıştık çünkü uçak saatimiz yaklaşıyordu, â' İstanbul'dan uçağa 
bindiğinizde iki saat sonra Kars'a, 45 dakika sonra da Sarıkam ış'a varıyorsunuz. Ayaklarınıza kayaklarınızı geçirip dünyanın en güzel ve en uzun 
pistlerinden birinde kavaöa baslıvorsunuz. Kars'ın milli yemeği kaz etini, pişmesi uzun sürdüğü için bir gün önceden sipariş ifânûrûl/luAf Bir grup fotoğrafçı 
üç günlük Kars turuna çıktık. Buzla kaplı Çıldır Gölii'nde başlayan gezimiz Sarıkam ış'ta devam etti ve antik kent Ani'de son buldu. Dolaşırken Kars'ın 
meşhur kaz etinin ve peynirlerinin tadına bakmayı da unutmadık tabii ki.„ 4BDV Kars'ta üç gün \  ' y • ] Bir grup fotoğrafçı üç günlük Kars turuna çıktık. 
Buzla kaplı Çıldır Gölii'nde * başlayan gezimiz Sarıkam ış'ta devam etti ve antik kent Ani'de son buldu. Dolaşırken CTclniTsian@miJiAAA Kars'ın meşhur 
kaz etinin ve peynirlerinin tadına bakmayı da unutmadık tabii k i... £* Çıldır, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ıftk "îft. ikinci gölü. 
Sadece balıklarıyla değil aktiviteleriyle de bölge halkının ekmek kapısı. J M illiyet gazetesinde, 14 Aralık ızgara planına sahip. Geniş caddelerdeki 1989'da, 
birinci sayfada iki katlı taş evler, üçer katlı resmi taş "50 milyarı olan Kars'ı^satın binalar zamana meydan okuyor, alabilir /  Satılık Şehir" Son olarak Kars 
Kalesi ve Oniki başlıklı bir haber vardı. Havariler Kilisesi civarında fotoğraf Â A Kimliğinin arka yüzündeki il hanesinde çektikten sonra Selim ilçesine doğru 
yola i A V benimki gibi Kars yazanlar için bîr yıkımdı çıktık. Amacımız kar üzerinde yapılacak, _  & | I  &T bu haber. Oysa günümüzde Kars, tarihi, ata 
sporumuz olan cirit müsabakasını A "vS kültürü, doğa ŝı ve kış turizmiyle sadece izlemek. Kekeç köyüne vardığımızda atını bölgenin değil, Türkiye'nin de 
parlayan alan ciritçiler meydanda toplanmış ve son / Âğmfr '4 yıldız şehri olma yolunda ilerliyor, hazırlıklarını yapıyordu. Çok sayıda / | Yıllarca gözden 
uzak gönülden ırak kameranın önünde "malzeme olma" / olan Kars şimdilerde tur şirketlerinin de riskini göze alarak, buraya kadar / W âİÜ önemli 
duraklarından biri. Kars'ın bu gelmişken bir ata binip kısa bir tur atmayı / \E> &£(§ canlanışını yerinde görmek için bir grup ihmal etmedim ben de. / J&
Ld fotoğrafçı arkadaşım la, Serhat Kalkınma Müsabaka başladı, atlar karla kaplı 937 y , | ında Ermeni Bagratlı Kralı Abbas tarafından yaptırılan 12 Havariler ' 
Ajansı'nın davetlisi olarak geçtiğimiz hafta alanda bir o yana bir buyana hiç Kilisesi (Kümbet Camii) (soldaki) şehir merkezindeki önemli yapılardan b iri... 
sonu Kars'a gittik, durmadan koştu. Biz fotoğraf çekmekten A - \  yoruldukama onlar yorulmadı. Ciritçiler ~ > > | |k  durağımız çok ciddiye aldıkları 
oyunlarına devam 1| IM O M İl lt*VI I I I I  jîl I İ  li M Çildir GÖİÜ oldu ederken biz rotamızı Sarıkam ış'a çevirdik. Uçakla Kars'a iner inmez hiç vakit 
Sarıkam ış'ta kar motoruyla kars'taki uçuncu kaybetmeden rotamızın ilk durağı olan hm/pranlı hir tura rıktık günümüzde rotamız, I  Çıldır Gölü'ne doğru 
yola çıktık. Çıldır Heyecanlı bir tura ÇIKtIK İN'.' merkeze 45 kilometre I A Gölü doğal sit alanı. Kars ve Ardahan Sarıkam ış'a daha önce farklı vesilelerle 
™ esaJA . ™ a n t l. entl' "afctak il sınırlarıiçinde yer alıyor. 123 birkaç kez gitmiştim. Kayak sporuyla A A 1A S S S A PV ur Ae" "A menıstan h5l W JP» —* 
kilometrekarelik alamyla Doğu Anadolu uğraşmadığım için pistle ilgili genel bilgileri \  A .nı"nA n', Pc,çay 4= aAA ,3 e ..-  > _  ; Bölgesi'nin en büyük tatlı su 
ve en büyük aktarayım . 2100 rakımlı Sarıkam ış yılın A | A r! enA'A- | fA ikinci gölü. Yılın dört mevsiminde büyük bir bölümünde karla kaplı. Kayak 
SMİA KhPv f "il ıfî uru uşu . - fejg yapılabilen balıkçılık yöre halkının geçim sporu için elverişli olan kristal kar ö - ' İl *  1 vılınakadar Bizans'ın ' 4 
sazan. Ancak kuraklık illeti bu bölgede de merkezinde 3 ,4  ve 5 yıldızlı oteller mevcut, i S! A su seviyesini her geçen gün biraz düşürmüş. Önce telesiyejle 
kayak merkezindeki " I- .- ; e u arın A ırAe Güneşe rağmen hava çivi gibi, sıcaklık zirveye çıktık. Buradaki restoranda şömine . ŞeA mıA ur Ye Şene m e 
Gölün ortasına vardığımızda köylüler buzda 45 dereA- Yaklaşık bir saatük yolculuktan başında yemeğimizi yedik. Ardından îıaS  3 bir delik açarak birkaç 
gün önce attıkları sonA golkıyısındakı Akçakale köyüne macera başladı. Kar motorlarıyla Karanlık -A 5almıs Karlar altındaki kenti balık ağlarını çıkarıyordu. 
Bir yanda da vardık. Bızı taşıyan minibüs, 50 santim Dere'de ...
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S İZ E  İY İ B İR  USTALARIN GÖZÜYLE 12 usta fotoğrafçı Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) davetiyle Kars'ta bir araya geldi. Fotoğrafçılar 
Kars'ın tarihi yerleriyle Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları görüntüledi. Bıız tutan göl üzerinde kumlan yer sofrasında 
balık yiyen fotoğrafçılar sonra atlı kızak gösterisini görüntüledi. Yıllann fotoğrafçısı Coşkun Aral "Kars fotoğrafçılar, belgeselciler ve 
yönetmenler için çok zengin bir kent" dedi, t BU B İR  MUCİZE Tekirdağ'da bir markette kasiyer olan Refiye Yılmaz (24 ) kalın bağırsak 
kanserinin 'Gardner Sendromu denilen türüne yakalanm ıştı. Sağlık Bakanlığı genç kızı geçen yıl Amerika'daki Miami Jackson Memorial 
Hastanesi'ne göndennişti. Refiye Yılmaz'ın midesi, pankreası, ince bağırsağı, oniki parmak bağırsağı, 5 santim kalın bağırsağı alındı. Onlann 
yerine organ nakledildi. 2 ay yoğun bakımda kalan Refiye Yılmaz şimdi daha iyi ve bir aylığına Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. | Ruhan 
YALÇIN/DHA ir i Refiye ( 1 Yılmaz ve doktorları :D IA4}ASKAN I nazili HAYIRSEVER BAŞKAN Türkiye Muhtarlar Demeği Aydın Şubesi, Nazilli 
Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ı '2013 yılının en yardım sever belediye başkanı' seçti. Derneğin Aydın Şubesi Başkanı Ertuğrul Özdemir 
şunları söyledi: "İhtiyaç sahiplerine yardım eden Haluk Alıcık bu ödülü fazlasıyla hak etti. Topladığımız mavi kapaklan Aydın Belediyesi kabul
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etmezken Haluk başkan kabul edip engelli arabaları yolladı." | Cem ULUCAN/DHA —1 T  1 11» .ı KAHRAMAN MÜZESİ Tokat'ta eski bir konak Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi. Konak müzeye dönüştürülecek. Müzede Plevne Savunmasının komutanı Gazi Osman Paşa'nın kişisel eşyalan ile
o dönemi anlatan m ateryaller sergilenecek. Tokat Valisi Mustafa Taşkesen şunları söyledi: "Gazi Osman Paşa Müzesini kurmamızın en önemli nedeni 
büyük komutanın adını yaşatm ak." \ Zehra AYDIN/AA KAHRAMANMARAŞ] A ] .11 ~ JgJPİ ÖĞRENCİLERE ŞEFKAT Kalıra manmaraş Türkoğlu'nda 
kaymakamlık yurtlarda baıınan öğrencilere aile oıtamı oluşturmak ve sorunlarını dinlemek için 'Şefkat Komisyonu' kurdu. Tiırkoğlu Kaymakamı Serdar 
Kartal şunları söyledi: "Şefkat Komisyonu ile ailelerinden ayn olan ve ekonomik durumlan iyi olmayan öğrencilere yardım etmek istiyoruz. Projeyle 
yurtlann koşullan da yakından takip edilecek." \ İzzet MAZI/AA USTALARIN GÖZÜYLE 12 usta fotoğrafçı Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) davetiyle 
Kars'ta bir araya geldi. Fotoğrafçılar Kars'ın tarihi yerleriyle Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları görüntüledi. Buz tutan göl üzerinde 
kumlan yer sofrasında balık yiyen fotoğrafçılar sonra atlı kızak gösterisini görüntüledi. Yıllann fotoğrafçısı Coşkun Aral "Kars fotoğrafçılar, belgeselciler ve 
yönetmenler için çok zengin bir kent" dedi. BU BİR  MUCİZE»A Tekirdağ'da bir markette A A kasiyer olan Refiye A Yılmaz (24 ) W %  kahn N fol V bağırsak 
m * kanserinin A 'Gardner denilen tüıiine 9NMMMV' yakalanmıştı. 1 MVPNMA* Sağlık I  1 Bakanlığı genç kızı geçen yıl Amerika'daki Miami Jackson 
Memorial Hastanesi'ne göndennişti. Refiye Yılmaz'ın midesi, pankreası, ince bağırsağı, oniki parmak bağırsağı, 5 santim kalın bağırsağı alındı. Onlann 
yerine organ nakledildi. 2 ay yoğun bakımda kalan Refiye Yılmaz şimdi daha iyi ve bir aylığına Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. | Ruhan 
YALÇIN/DHA :D IA4}ASKAN| nazili HAYIRSEVER BAŞKAN Türkiye Muhtarlar Demeği Aydın Şubesi, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ı '2013 
yılının en yardım sever belediye başkanı' seçti. Derneğin Aydın Şubesi Başkanı Ertuğrul Özdemir şunları söyledi: "İhtiyaç sahiplerine yardım eden Haluk 
Alıcık bu ödülü fazlasıyla hak etti. Topladığımız mavi kapaklan Aydın Belediyesi kabul etmezken Haluk başkan kabul edip engelli arabaları yolladı." \ Cem 
ULUCAN/DHA —1 T  1 if 11» .ı KAHRAMAN MÜZESİ Tokat'ta eski bir konak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi. Konak müzeye 
dönüştürülecek. Müzede Plevne Savunmasının komutanı Gazi Osman Paşa'nın kişisel eşyalan ile o dönemi anlatan materyaller sergilenecek. Tokat Valisi 
Mustafa Taşkesen şunları söyledi: ¿'Gazi Osman Paşa Müzesini kurmamızın en önemli nedeni büyük komutanın adını yaşatm ak." | Zehra AYDIN/AA 
KAHRAMANMARAŞ] "~1 A T  J ] ÖĞRENCİLERE ŞEFKAT Kahramanmaraş Türkoğlu'nda kaymakamlık yurtlarda baıınan öğrencilere aile oıtamı oluşturmak 
ve sorunlarını dinlemek için 'Şefkat Komisyonu' kurdu. Tiırkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal şunları söyledi: "Şefkat Komisyonu ile ailelerinden ayn olan ve 
ekonomik durumlan iyi olmayan öğrencilere yardım etmek istiyoruz. Projeyle yurtlann koşullan da yakından takip edilecek." j İzzet MAZI/AA

[ Başa Dön ]

ESKİM O USULÜ B A LIK  AVI
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Sabah Avrupa 26.01 .2014 13000 Ulusal Gazeteler 3 261

ieİIIİm m m m lBm lBH m l Eksi 25 derecede buz tutan Çıldır t Gölü, turistler için eğlence, balıkçılar 
için / i ekmek kavgasınjn verildiği bir yer. Birçok aile buzdan t çıkardıkları / balıkların geliriyle 
yaşıyor YAZI VE FOTOĞRAFLAR: KUTUP DALGAKIRAN Kış ylarmda termometrenin sıfırın altında 25 
dereceye kadar düştüğü bir coğrafyada hayat buzdan bir dünyadır. Kars'a 75 kilometre uzaklıktaki 
Çıldır Gölü ve çevresindeki bu zor doğa koşullarında hayat zor da olsa devam ediyor. Bu yıl kurak ve 
hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olmasına rağmen bölge tamamen buz altında. Aralık 
ayında donan göl bir doğa harikasına dönüşmüş durumda. Bölgeye ilk defa gelenler için donan 
gölün üzerinde durmak önce ürkütücü gibi görününce ve "Acaba buz kırılır mı?" diye tedirgin 
oluyorlar. Ancak köylüler buz tutmuş gölün üzerinde kızaklarla, otomobillerle hatta minibüslerle 
dolaşınca bu tedirginliğin yerini eğlence alıyor. İşte  Çıldır Gölü gezginler ve turistler için eğlence, 
balıkçılar için ekmek kavgasının verildiği bir dünya... Biz de bu alışılmadık yaşam mücadelesinin 
tanıkları oluyoruz. EN MAKBULÜ SARI BALIK Gölün kıyısındaki Akkaya köyünden olan Kılıç ailesi 
ağlarını 10 gün önce deldikleri buz tabakasının altına atmış. Balıkçı Ethem Kılıç ve ailesi balık avı için 
bütün hazırlıklarını tamamlayıp kazma ile buzu kırıp ağa ulaşıyor. Soma da "Ya bismillah" deyip ağa 
asılıyorlar. Anlaşılan o ki bereketi bol bir balık avına denk geldik. Balıkçılar avın bereketinden, 
fotoğraf çekenler de görüntünün zenginliğinden çok memnun. Balıklar bazen tek, bazen de ikili üçlü 
ardı ardına buzun üzerine atılıyor. Önce avın en makbulü sarı balık, sonra İsrail sazanı, aynalı sazan 

ve en iri olan 'şafak' çıkıyor. Sonra işin en keyifli tarafı başlıyor. Buzun üzerinde balıklar temizleniyor. Pınar Kılıç hazırladığı balık köftesini piknik tüpünde 
kızan yağa atıyor. Köftelerden soma filoto balık parçaları da kızartılıyor. Buzun üzerine örtü seriliyor. Balıklar salata eşliğinde afiyetle yeniyor. Final ise 
gölün üzerindeki odun sobası karşısında içilen çayla oluyor. Doğa harikası göl aralık ayında donuyor ve bu süreç mayıs ayına kadar devam ediyor. 
Balıkçılar Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde avlanabiliyor. Yaklaşık 25 aile balıkçılık yapıyor. Balık avcılığıyla birlikte kerevit avı da yapılıyor. Bazı 
bölgelerde kalınlığı yaklaşık 70 santimi bulan buz, ağm atılması için kazmayla kırıldıktan sonra motorlu testere kesilip hazırlanıyor. L Ağdan alınan balıklar 
eğer mupSrSSHR buzun üzerinde pişirilip servis ediliyor Ayrıca üşüyenler için odun sobası eşliğindi içilen çayın keyfine diyecek yok Eksi 25derecede 
minibüslerle dolaşınca bu tedirginliğin yeri- atılıyor. Önce avın en makbulü sarı balık, KUTUP DALGAKIRAN ni eğlence alıyor. İşte  Çıldır Gölü gezginler ve 
sonra İsrail sazanı, aynalı sazan ve en iri olan buz tutan Çıldır - turistler için eğlence, balıkçılar için ekmek 'şafak' çıkıyor. Sonra işin en keyifli tarafı baş- 
— (İffIOTPma JT" ış ylarmda termometrenin sıfırın kavgasının verildiği bir dünya... Biz de bu ah- lıyor. Buzun üzerinde balıklar temizleniyor. wOIUp 
lUriSUGI m jr altında 25 dereceye kadar düş- şılmadık yaşam mücadelesinin tanıkları olu- Pınar Kılıç hazırladığı balık köftesini piknik irin ûnlûnrû tüğü bir 
coğrafyada hayat buz- yoruz. tüpünde kızan yağa atıyor. Köftelerden soma İyili cyiclILCp 1 dan bir dünyadır. Kars'a 75 kilo- filoto balık parçaları da 
kızartılıyor. Buzun balıkçılar İC İn A A metre uzaklıktaki Çıldır Gölü Ehl MAKBULU SARİ BALİK üzerine örtü seriliyor. Balıklar salata eşliğin- ' ' ve 
çevresindeki bu zor doğa koşullarında Gölün kıyısındaki Akkaya köyünden olan de afiyetle yeniyor. Final ise gölün üzerindeki ekmek kavgasının I hayat 
zor da olsa devam ediyor. Kılıç ailesi ağlarını 10 gün önce deldikleri buz odun sobası karşısında içilen çayla oluyor. " IA'w" U" Bu yıl kurak ve hava 
sıcaklığının mevsim tabakasının altma atmış. Balıkçı Ethem Kılıç Doğa harikası göl aralık ayında donuyor verildiği DiryGr. _  normallerinin üstünde 
olmasına rağmen bölge ve ailesi balık avı için bütün hazırlıklarını ve bu süreç mayıs ayına kadar devam ediyor. Rirrnl/A ilû hı i7rlAn * \  tamamen buz 
altında. Aralık ayında donan tamamlayıp kazma ile buzu kırıp ağa ulaşıyor. Balıkçılar Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi bün- Dil UUr\ aile UUZ.Ua 11 göl bir 
doğa harikasına dönüşmüş durum- Soma da "Ya bismillah" deyip ağa asılıyorlar, yesinde avlanabiliyor. Yaklaşık 25 aile balık- Clkardlklan AJ3 îS İ@ A * Aa' 
BöAeye A defa gelenler için donan gölün Anlaşılan o ki bereketi bol bir balık avına çılık yapıyor. Balık avcılığıyla birlikte kerevit üzerinde durmak önce 
ürkütücü gibi görü- denk geldik. Balıkçılar avın bereketinden, avı da yapılıyor. Bazı bölgelerde kalınlığı yak- balıkların geliriyle nünce ve "Acaba buz kırılır 
mı?" diye tedir- fotoğraf çekenler de görüntünün zenginli- laşık 70 santimi bulan buz, ağm atılması için V- gin oluyorlar. Ancak köylüler buz tutmuş 
ğinden çok memnun. Balıklar bazen tek, kazmayla kırıldıktan sonra motorlu testere yaşıyor r gölün üzerinde kızaklarla, otomobillerle hatta bazen de ikili 
üçlü ardı ardına buzun üzerine kesilip hazırlanıyor.

[ Başa Dön ]
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Çıldır Gölü nde -25 derecede av BUZ tutan Çıldır Gölü, turistler için eğlence, balıkçılar içinse ekmek 
kavgasının verildiği bir dünya. Balıkçılar Eskimo usulü avlanıyor. KUTUP DALGAKIRAN -> 8 Çıldır 
Cölü'nde nr j  ı „ 10 gün önce atılan ağı çeken Ethem Kılıç avdan çok memnun. Ağlara sarı balık,♦  t . ,
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sazan ve yörede şafak balığı' diye bilinen, Çıldır Gölü'ne özgü bir balık takılıyor. Kışın eksi 25 derecede buz tutan Çıldır Gölü, turistler için eğlence, 
balıkçılar için ekmek kavgasının verildiği bir dünya. Birçok aile buzdan çıkardıkları balıkların geliriyle yaşıyor Ağdan alınan balıklar eğer müşterisi olursa 
buzun üzerinde pişirilip servis ediliyor. Ayrıca üşüyenler için odun sobası eşliğinde içilen çayın keyfine diyecek yok. YAZI VE FOTOĞRAFLAR: KUTUP 
DALGAKIRAN KIŞ aylarında termometrenin sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bir coğrafyada hayat buzdan bir dünyadır. Kars'a 75 kilometre 
uzaklıktaki Çıldır Gölü ve çevresindeki bu zor doğa koşullarında hayat zor da olsa devam ediyor. Bu yıl kurak ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 
üstünde olmasına rağmen bölge tamamen buz altında. Aralık ayında donan göl bir doğa harikasına dönüşmüş durumda. Bölgeye ilk defa gelenler için 
donan gölün üzerinde durmak önce ürkütücü gibi görününce ve "Acaba buz kırılır mı?" diye tedirgin oluyorlar. Ancak köylüler buz tutmuş gölün üzerinde 
kızaklarla, otomobillerle hatta minibüslerle dolaşınca bu tedirginliğin yerini eğlence alıyor. İşte Çıldır Gölü gezginler ve turistler için eğlence, balıkçılar için 
ekmek kavgasının verildiği bir dünya... Biz de bu alışılmadık yaşam mücadelesinin tanıkları oluyoruz. EN MAKBULÜ SARI BALIK Gölün kıyısındaki Akkaya 
köyünden olan Kılıç ailesi ağlarını 10 gün önce deldikleri buz tabakasının altına atmış. Balıkçı Ethem Kılıç ve ailesi balık avı için bütün hazırlıklarını 
tamamlayıp kazma ile buzu kırıp ağa ulaşıyor. Sonra da "Ya bismillah" deyip ağa asılıyorlar. Anlaşılan o ki bereketi bol bir balık avına denk geldik. 
Balıkçılar avın bereketinden, fotoğraf çekenler de görüntünün zenginliğinden çok memnun. Balıklar bazen tek, bazen de ikili üçlü ardı ardına buzun 
üzerine atılıyor. Önce avın en makbulü sarı balık, sonra İsrail sazanı, aynalı sazan ve en iri olan 'şafak' çıkıyor. Sonra işin en keyifli tarafı başlıyor. Buzun 
üzerinde balıklar temizleniyor. Pınar Kılıç hazırladığı balık köftesini piknik tüpünde kızan yağa atıyor. Köftelerden sonra filoto balık parçaları da kızartılıyor. 
Buzun üzerine örtü seriliyor. Balıklar salata eşliğinde afiyetle yeniyor. Final ise gölün üzerindeki odun sobası karşısında içilen çayla oluyor. Doğa harikası 
göl aralık ayında donuyor ve bu süreç mayıs ayma kadar devam ediyor. Balıkçılar Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde avlanabiliyor. Yaklaşık 25 aile 
balıkçılık yapıyor. Balık avcılığıyla birlikte kerevit avı da yapılıyor. Bazı bölgelerde kalınlığı yaklaşık 70 santimi bulan buz, ağın atılması için kazmayla 
kırıldıktan sonra motorlu testere kesilip hazırlanıyor. Buz tutan göl sanki pist g ib i... Atlı kızaklarla sağlanan ulaşımın yanı sıra otomobiliyle sürat keyfi 
Ayapanları da görmek mümkün. 10 gün önce atılan ağı çeken Ethem Kılıç avdan çok memnun. Ağlara sarı balık, sazan ve yörede şafak balığı' diye 
bilinen, Çıldır w t- i • £~v ar i ıı j  . 1 i .• 1 .. J • . i • • vı 111 1 • • 1 1 Ağdan alınan balıklar eğer müsterisi olursa Kışın eksi 25 derecede buz tutan Çıldır 
Golu, turistler için eğlence, balıkçılar için ekmek buzun üzerinde pişirilip servis ediliyor. ı *ı ı • ı •• t» *  ı * ı ı ı ı ııı mı ı* • ı Ayrıca üşüyenler için odjjn sobası 
esliğinde kavgasının verildiği bir dünya. Birçok aile buzdan çıkardıkları balıkların geliriyle yaşıyor kuen çây.n keyfine diyecek yOk. İA Z I VE FOTOĞRAFLAR: 
yor. İşte Çıldır Gölü gezginler ve sazanı, aynalı sazan ve en iri KUTUP DALGAKIRAN turistler için eğlence, balıkçılar olan'şafak'çıkıyor. Sonra işin için 
ekmek kavgasının verildiği en keyifli tarafı başlıyor. Buzun KIŞ aylarında termometrenin bir dünya... Biz de bu alışılmadık üzerinde balıklar temizleniyor, 
sıfırın altında 25 dereceye kadar yaşam mücadelesinin tanıkları Pınar Kılıç hazırladığı balık köf- düştüğü bir coğrafyada hayat oluyoruz, tesini piknik 
tüpünde kızan yağa buzdan bir dünyadır. Kars'a 75 maildin İ İ  oadi dm w atıyor. Köftelerden sonra filoto kilometre uzaklıktaki Çıldır Gö- MARdULU uAKI 
DALIIv balık parçaları da kızartılıyor. Lü ve çevresindeki bu zor doğa Gölün kıyısındaki Akkaya Buzun üzerine örtü seriliyor. - - koşullarında hayat zor da 
olsa köyünden olan Kılıç ailesi ağla- Balıklar salata eşliğinde afiyetle - devam ediyor, rını 10 gün önce deldikleri buz yeniyor. Final ise gölün üzerin- Bu yıl 
kurak ve hava sıcak- tabakasının altına atmış. Balıkçı deki odun sobası karşısında içi- lığının mevsim normallerinin Ethem Kılıç ve ailesi balık avı len çayla 
oluyor, kâ V j  üstünde olmasına rağmen bölge için bütün hazırlıklarını tamam- Doğa harikası göl aralık ayın- A AkSL tamamen buz altında, layıp kazma 
ile buzu kırıp ağa da donuyor ve bu süreç mayıs , j j f , gg- Aralık ayında donan göl bir ulaşıyor. Sonra da "Ya bismillah" ayma kadar devam ediyor, doğa 
harikasına dönüşmüş du- deyip ağa asılıyorlar. Balıkçılar Çıldır Su Ürünleri A rumda. Bölgeye ilk defa gelenler Anlaşılan o ki bereketi bol bir Kooperatifi 
bünyesinde avlanabi- için donan gölün üzerinde dur- balık avına denk geldik. Balık- liyor. Yaklaşık 25 aile balıkçılık BJJm mak önce ürkütücü gibi görü- 
çılar avın bereketinden, fotoğraf yapıyor. Balık avcılığıyla birlikte mT M"ili nüne e ve "Acaba buz kırılır mı?" çekenler de görüntünün zenginli- kerevit avı 
da yapılıyor. ALP I diye tedirgin oluyorlar. Ancak ğinden çok memnun. Bazı bölgelerde kalınlığı yak- Buz tutan göl sanki pist gibi... köylüler buz tutmuş 
gölün üze- Balıldar bazen tek, bazen laşık 70 santimi bulan buz, ağın my» |yA lf Atlı kızaklarla sağlanan ulaşımın rinde kızaklarla, otomobillerle de ikili 
üçlü ardı ardına buzun atılması için kazmayla kırıldık- yanı sıra otomobiliyle sürat keyfi batta minibüslerle dolaşınca bu üzerine atılıyor. Önce avın en tan 
sonra motorlu testere kesilip " "yapanları da görmek mümkün.

Devam Sayfaları
Sayfa i

[ Başa Dön ]

w ı

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

Şok 26.01 .2014 51558 Ulusal Gazeteler 11 10

W1 • -*4  *  Eskimo usulü balık avı! ARDAHAN'ın Çıldır İlçesi'nde yüzeyi yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buz 
ile kaplanan Çıldır Gölü'nde balık avı sezonu başladı. Hava sıcaklığının eksi 30'lara kadar düştüğü Çıldır 
ilçesindeki Çıldır Gölü yüzeyinde yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buz kütlesi oluştu. Yerel balıkçılar, tıpkı 
eskimoların yaptığı gibi gölün üzerinde yuvarlak bir delik açıp içeri ağ sarkıtıyor.

Eskimo usulü
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[ Başa Dön ]

BUZDA B A LIK  AVI

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

Türkiye 26.01 .2014 170749 Ulusal Gazeteler 11 56

m

*

r tMaksat • 
i en güzel 
fotoğrafı 
çekmek

m V i.v  BUZDA BALIK AVI Maksat 'J en güzel fotoğrafı çekmek Kars'ta bir araya gelen 12 fotoğrafçı, 
kentin tarihi mekanları ile Çıldır Gölü üzerinde Eskimo usulü balık avlayan balıkçıları görüntüledi. 
Türkiye'nin ünlü fotoğrafçılarının yer aldığı ekip, daha sonra buz tutan göl üzerinde kurulan yer 
sofrasında balık yedi, ardından atlı kızak gösterisini görüntüledi. Fotoğrafçılar, 3 günlük gezinin 
ikinci gününde Selim ilçesine giderek kar üzerinde oynanan atlı cirit sporunu da karelerine yansıttı. 
Kars'ta bir araya gelen 12 fotoğrafçı, kurulan yer sofrasında balık yedi, arB vZı 75T5ju5| kentin 
tarihi mekanları ile Çıldır Gölü dından atlı kızak gösterisini görüntü- üzerinde Eskimo usulü balık 
avlayan ledi. Fotoğrafçılar, 3 günlük gezinin balıkçıları görüntüledi. Türkiye'nin ikinci gününde Selim 
ilçesine giderek ünlü fotoğrafçılarının yer aldığı ekip, kar üzerinde oynanan atlı cirit sporu- daha 
sonra buz tutan göl üzerinde nu da karelerine yansıttı.

[ Başa Dön ]

Ç IL D IR  GÖLÜ EKM EK K A P IS I OLDU

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

Türkiye Erzurum 26.01 .2014 3450 Ulusal Gazete Ekleri 18 32

Çıldır gölü 
ekmek kapısı 
oldu

Donan Çıldır gölü üzerinde ath kızakla turistleri gezdirip para kazanıyorlar. ARDAHAN Çıldır gölü ekmek kapısı oldu Olgun Yıldız 
ARDAHAN İHA Ardahan Çıldır Gölü'nde bir yandan atlı kızak keyfi yaşanırken, diğer yandan da balıkçılar ağlarını döküyor. 
Ardahan'da donan Çıldır Gölü, buzlan kmp balık avlayan balıkçıların yam sıra atlı kızak sahiplerinin de ekmek kapısı oldu. 
Süsledikleri atlarla buz tutan göl üzerinde atlı kızakla turistleri gezdiren kızakçılar, bu sayede ekmek parası kazanıyor. Çıldır 
Gölünün kendileri için bir ekmek kapısı olduğunu söyleyen Atlı kızağın sahibi Tuncay Aydemir, "Şu an çıldır gölü üzerindeyiz. 
Burada genellikle hafta sonları ekmeğimizi kazanıyoruz. Bunun dışında her yü 8 Şubat tarihinde Çüdır Göl festivali düzenleniyor. 
Bir çok etkinliğin yapıldığı festivale herkesi davet ediyorum" dedi. Gölü ziyaret eden yerli ve yabana turistler için en büyük 
eğlence ise atlı kızak keyfi. Kızaklara binip göl üstünde gezinti yapan turistler, doğal güzelliğin tadım doyasıya çıkanyor. 
Ziyaretçiler ara sıra atlı kızakla ralli yapmanın heyecanını da yaşıyor.

[ Başa Dön ]

Ç IL D IR  GOLU EKM EK K A P IS I OLDU
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Yayın Adı Yayın Tarihi T ira j Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Yeni Mesaj 26 .01 .2014 53789 Ulusal Gazeteler 8 68

Çıldır Gölü ekmek kapısı oldu Ardahan Çıldır Gölü'nde bir yandan atlı kızak keyfi yaşanırken, diğer 
yandan da balıkçılar ağlarını dökerek rızıklarını arıyorlar Ardahan'da donan Çıldır Gölü, buzları kırıp 
balık avlayan balıkçıların yanı sıra atlı kızak sahiplerinin de ekmek kapısı oldu. Süsledilderi atlarla 
buz tutan göl üzerinde atlı kızakla turistleri gezdiren kızakçılar, bu sayede ekmek parası kazanıyor. 
Çüdır Gölünün kendileri için bir ekmek kapısı olduğunu söyleyen Atlı kızağın sahibi Tuncay Aydemir, 
"Şu an çıldır gölü üzerindeyiz. Burada genellikle hafta sonlan ekmeğimizi kazanıyoruz. Bunun 
dışmda her yü 8 Şubat tarihinde Çıldır Göl festivali düzenleniyor. Birçok etkinliğin yapıldığı festivale 
herkesi davet ediyorum" dedi. Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için en büyük eğlence ise 
atlı kızak keyfi. Kızaklara binip göl üstünde gezinti yapan turistler, doğal güzelliğin tadını doyasıya 
çıkarıyor. Ziyaretçiler ara sıra atlı kızakla ralli yapmanın heyecanını da yaşıyor. Çıldır'm soğuğunda 
atlı kızak binmenin çok keyifli olduğunu ifade eden ziyaretçiler, "Gerçekten çok güzel, burası 
Ülkemizin en güzel yurt köşelerinden birisi. Herkesi buraya davet ediyoruz, balık çok güzel, havası 
çok güzel, gölde böyle bir gezinti yapmak ayrı güzel" Diyerek duygularını ifade ettiler. Göl kıyısında 
balık lokantası işleten Atalay Uzun kaya, "Şimdi gördüğünüz gibi Çıldır gölünün üzerindeyiz. 
Arkadaşlar Çıldır gölü üzerindeki balıkçılarımız. Yani buzu ekmeğe döndürdüğümüz yer. Buzun 
altından çıkardığımız balıkla birçok aile geçimini sağlıyor" dedi. Yaklaşık 80 santim kalınlığındaki 
buzu hızarla keserek ağlarını döken balıkçılar, "80 santim ortalama buz kalınlığı var. Zaten 
kazmayla kırmak ta çok güçlük çekiyoruz. Bizde odun hızarlarıyla buzu keserek çıkartıyoruz. 
Mevsimin en iyi dönemi, yani sarıbalığın özellikle kış aylarında daha dolgun ve daha verimli olduğu 
bir dönem... Koordineli çalışarak hem turizme hizmet ediyoruz hem de aüemizi geçindiriyoruz" 
şeklinde konuştu. AA ır agıarını aoKereK rıziKiarını arıyorlar »uzmanı ; katan îzdi- _  asi için ka?u- 
sen- tası işleten Atalay Uzun kaya, "Şimdi gördü- estivale ğünüz gibi Çıldır gölünün üzerindeyiz. Ar- 
i ziyaret kadaşlar Çıldır gölü üzerindeki balıkçılan- n büyük mız. Yani buzu ekmeğe döndürdüğümüz 
a binip yer. Buzun altından çıkardığımız balıkla bir- doğal gü- çok aile geçimini sağlıyor" dedi.

[ Başa Dön ]

Ç IL D IR  GÖLÜ’ NDE B A LIK  K EY F İ

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

Zaman 26.01 .2014 1080230 Ulusal Gazeteler 14 22

Çıldır GölU'nde balık keyfi V I Davetsiz Misafir, bu hafta, Ardahan'a gidiyor. Ardahan Ji turunda ilk 
olarak Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde kızaklarla dolaşan Turgay Başyayla, Çıldır'm buzlarının 
altından balık avlıyor. Her yıl 8 Şubat'ta Çıldır Gölü'nün üzerinde yapılan atlı kızak yarışlarının 
hazırlığını izleyicilerle paylaşan Başyayla, kızak sürücüleriyle kıyasıya bir yarışa girişiyor ve ardından 
türküler eşliğinde kaz eti ve bulgur pilavının püf noktalanın öğreniyor. SAMANYOLU TV 23.00

[ Başa Dön ]

KARLA K A R IŞ IK  KARS

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

Zaman Pazar 26.01.2014 1080230 Ulusal Gazete Ekleri 14 376

FOTO ROPORTAJ SELAHATTİN SEV İ i f  L İ > "Ani'yi göreni, sonra ölem!" Türkiye ile Ermenistan'ı ayıran 
Arpaçay'ın karşı tarafında yaptığım röportajdaki yaşlı kadının sözleriydi bu kısa cümle. Ani, Kars'ın 
merkezine sadece 45 dakika uzaklıkta, sınırda önemli bir medeniyet havzası. Anadolu'daki ilk Türk camii 
olan Ebull Menuçehr Camii'ni görmek nasıl heyecan vericiyse, bin yıldır korunan fakat bugün tanı bir talan 
görüntüsü veren Büyük Katedral, İgran Honents Kilisesi, Abukhamrents Kilisesi, Aziz Prkich Kilisesi, 
Selçuklu Kervansarayı, Küçük Hamam gibi yapılar da buranın büyük bir kültürler kavşağı olduğunu bir 
kez daha hatırlatıyor. Ani, kapalı olan sınınn yanı başında turizmle gündeme gelen Kars'ın en önemli 
çekim merkezi. Göz alabildiğine geni? yaylalann ve uçsuz bucaksız ovaların üzeri karla kaplı. Kış 
geldiğinde beyaz bir örtü bütün yeryüzünü örtüyor. Sonsuz beyazlığı tek tük ağaçlar, metal çatılar,

; M i m Ih . b u  h a l t ı ,  A r d a h a n '*  ftld iy u p  A r d a h a n
l u n ı n d j  İTİ. u ta r a k  O M »  0 4 u ‘ n u ı t  h u /  t u t ) »  y u / ı r v i n  

< d e  L .T / iik .U r b  d o L t j o n  !»»> *.*> ' K im y a y la , Ç ı l d ı r 'm  I n ı / l ı n n m  
' .ı l t ı n d a n  k ı l ı k  .n lı y \ ı ı  I |«*t vt) fi $ ı ı h ı t 't ı  O M »  C M l ’ ı ıü n  
ı u / r m n d i 'y .ı p ı l » »  a H ı k v j ı k  y a n s t a n n ı n  l u / ı r i ı £ m ı  b J t t y t e i f a  
I İt* | M \ i i > ı n  t l a - A .jy l .ı .  k u a k  k ı y .iM v .ı  b lı  y a s ç a
j tfjrib iy o r vfc a r d ı n d a n  t t t ı k t t k r  k a z  d i  v v  b ıd ^ tı ı  p l
; Ln ınııt juıf ru »kulun m flftvulyur. SAMANYOLU TV /İOO

Çıldır Gölü
ekmek kapısı oldu
A r d a n ı n  Ç ıla n  G â f u  n d fl D ır y a n d a n  attı la z a k  k o y fi y B Ş â n c rte n , 
d $ < r  y a r d a n  d a  üaiılupJar a b a n ın  d o t a r e k  n c M a n r v  a n y o r t a

Yaklaşık 80
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vadiler boyunca kıvnla kıvnla akan nehirler ve dereler bozuyor. Bin yıldır Batı'ya doğru yürüyen Türklerin 100 yıl önce kurtuluş için Allahüekber dağlannda 
can verdiği Sankamış ise yemyeşil bir orman; kış sporlannın yapıldığı modem bir merkez. Bir ucu Ardahan'a kadar uzanan Çıldır Gölü, kış aylannda buzla 
kaplanan geniş bir plato. Kınklardan ve çatlaklardan sızan oksijenle buzlann altında yaşayan balık ve deniz canlılannın ayn bir hayatı var. Buzun üstü ise 
balıkçılık yapan köylüler, hız tutkunu yanşçılar, atlı arabalar ve gezginler için mevsimlik bir ova. Birçok yaban kuşu için bannak. Konuk olduğumuz 
Akçakale köyünden Etlıem Kılıç ve ailesi, bizi göl üzerine yaktıklaıı sobada demlenen çaylar eşliğinde ağırladı. Ne yapıp edip kış günlerinde yolu Kar s'a 
düşürmeli. Kaleden sisli puslu şehre bakmalı. Taş köprü. Havariler Kilisesi, Beylerbeyi Sarayı ve hamamlar, çarpık yapılaşma ve özensiz şehirleşmenin 
ortasında estetik manifestosu gibi yüz yıllar öncesinden ders verecektir. Geleneksel Kars evleri ve Rus işgali sırasında yapılan binalar da ayrık otu gibi 
kalacaktır karmaşanın içinde. Tandırda kaz ve kazın yağıyla pişen erişte pilavını da yemişseniz Kars'a tekrar gitmek için bir çok sebebiniz olacaktır zaten. 
Kars halkı, âşıkların sazından yankılanan ve dilinden süzülen 'hak sözleri' çalınan mayanın samimiliği konusunda dersler veriyor. Ozanlar Mehmet Oktay, 
Ensar Şahbazoğlu, Bilal Ersaıı bu geleneğin canlı şahitleri. Kekeç köyünde toplanan yöre insanı ise pazar günlerini geleneksel cirit oyunuyla 
değerlendiriyor. Bölgenin kalkınması için önemli içler yapan Serhat Kalkınma Ajansı CSERKA), Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır'ın bugününün fotoğrafını 
çekmek istiyor. Söz konusu dört ilin ve Sarıkamış'ın yürüyüş rotaları belirlenmiş durumda. Büyük Ağrı, Küçük Ağrı ve Süphan Dağı için de gerekli olan 
bilgilendirmeler broşür ve kitap olarak hazır. Türkiye'nin belgesel fotoğrafçıları, hocaları ve foto muhabirleriyle çektiğimiz kareler, bunun küçük bir 
parçası. AA FOTO RÖPORTAJ SELAHATTİN SEV İ H "Ani'yi göreni, sonra ölem!" 1er için mevsimlik bir ova. Birçok H Türkiye ile Ermenistan'ı ayıran yaban 
kuşu için bannak. Konuk Arpaçay'ın karşı tarafında yap- olduğumuz Akçakale köyünden tığım röportajdaki yaşlı kadının Etlıem Kılıç ve ailesi, bizi göl üze- 
sözleriydi bu kısa cümle. Ani, rine yaktıklaıı sobada demlenen Kars'ın merkezine sadece 45 çaylar eşliğinde ağırladı. Ne yapıp dakika uzaklıkta, sınırda 
önemli edip kış günlerinde yolu Kar s'a dü- bir medeniyet havzası. Anado- şürmeli. Kaleden sisli puslu şehre H lu'daki ilk Türk camii olan Ebull bakmalı. 
Taş köprü. Havariler Kili- Menuçehr Camii'ni görmek nasıl sesi, Beylerbeyi Sarayı ve hamam- heyecan vericiyse, bin yıldır ko- 1ar, çarpık yapılaşma ve 
özensiz ™ runan fakat bugün tam bir talan şehirleşmenin ortasında estetik görüntüsü veren Büyük Katedral, manifestosu gibi yüz yıllar önce- İgran 
Honents Kilisesi, Abukham- sinden ders verecektir. Geleneksel rents Kilisesi, Aziz Prkich Kilisesi, Kars evleri ve Rus işgali sırasında Selçuklu Kervansarayı, 
Küçük yapılan binalar da ayıık otu gibi Hamam gibi yapılar da buranın kalacaktır karmaşanın içinde, büyük bir kültürler kavşağı ol- Tandırda kaz ve kazın 
yağıyla duğunu bir kez daha hatırlatı- pişen erişte pilavını da yemişse- îi . - yor. Ani, kapalı olan sınınn yanı niz Kars'a tekrar gitmek için bir "Si A başında 
turizmle gündeme gelen çok sebebiniz olacaktır zaten. -\  n Kars'ın en önemli çekim merkezi. Kars halkı, âşıkların sazından Göz alabildiğine geniş yaylala- 
yankılanan ve dilinden süzülen nn ve uçsuz bucaksız ovalann üze- 'hak sözleri' çalınan mayanın Ii Mf ri karla kaplı. Kış geldiğinde beyaz samimiliği 
konusunda dersler UH bir örtü bütün yeryüzünü örtüyor, veriyor. Ozanlar Mehmet Oktay, A Sonsuz beyazlığı tek tük ağaçlar, Ensar Şahbazoğlu, Bilal 
Ersaıı bu metal çatılar, vadiler boyunca kıv- geleneğin canlı şahitleri. A .. nla kıvnla akan nehirler ve dereler Kekeç köyünde toplanan yöre ji.ıfea Jrt, *  „ 
'TA I bozuyor. Bin yıldır Batı'ya doğru insanı ise pazar günlerini gelenek- ı TıttttHI ii i-İİm B yürüyen Türklerin 100 yıl önce cirit oyunuyla değerlendiriyor, 
kurtuluş için Allahüekber dağla- kalkınması önemli nnda can verdiği Sankamış ise yemyeşil bir orman; kış sporlannın sı (SERKA ), Ağrı, Ardahan modem 
bir ve bugününün Bir ucu Ardahan'a kadar uza- çekmek istiyor. Söz konusu dört nan Çıldır Gölü, kış aylannda ilin ve Sarıkamış'ın yürüyüş rotaları I  buzla 
kaplanan geniş bir plato, belirlenmiş durumda. Büyük Ağrı, Kılıklardan ve çatlaklardan sızan Küçük Ağrı ve Süphan Dağı için de oksijenle buzlann altında 
yaşayan gerekli olan bilgilendirmeler broşür £ balık ve deniz canlılannın ayn bir ve kitap olarak hazır. Türkiye'nin hayatı var. Buzun üstü ise balık- 
belgesel fotoğrafçıları, hocaları ve çılık yapan köylüler, hız tutkunu foto muhabirleriyle çektiğimiz ka ı*eA yanşçılar, atlı arabalar ve gezgin- bunun

[ Başa Dön ]

SERKA , H AYVA N CILIK  VE TEK N İK  ARAÇ KONUSUNDA B İLG İLE N D İR D İ

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

Zaman Trabzon 26.01 .2014 89998 Yerel Yayınlar 1 24

SERKA, hayvancılık ve teknik 
araç konusunda bilgilendirdi

Nrt*uı KjAınnu Alarm 0GRKA) Ardslufl 
■bJİ Smnftl vr IvHamlan Drrorp lAJMİA!),». 
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SERKA, hayvancılık ve teknik araç konusunda bilgilendirdi Afl Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ardahan mi 
Sanayici ve İşadamlan Demeği (ARSİAD ), üyelerini bilgilendirici toplantı düzenledi. Toplantıda hedef üyelerin 
daha güvenilir bilgiye birinci elden ulaşmalan ve ilgi alanlarına göre katılım sağlayıp, büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılıkla ilgili teknik kısımlann temini görüşüldü. Örnek Büyükbaş İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı ve İktisadi Gelişme Programlan Ardahan Sanayici ve İşadamlan Demeği toplantı salonunda yapıldı. 
Toplantıya, demek üyeleri ve SERKA yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan SERKA yetkilileri, "Amacımız, Agn, 
Ardahan, İğdır ve Kars yörelerinde örnek teşkil edecek büyükbaş hayvan işletmelerinin yaygınlaştırılması 
yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesidir. Öncelik, mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ile makine ve ekipman 
ihtiyaçlann giderilmesi. Verimliliğin arttırılm ası. Ve vatandaşın ihtiyacını giderebilecek büyük ölçekli maddi gelir 
getirebilmesi." şeklinde konuştu. Toplantının ilerleyen saatlerinde SERKA, geleceğe yönelik projelerini ve 
vatandaşa yansıyan boyutuyla imkanlan değerlendirdi. ARSİAD üyelerinin sık sık sorular sorduğu toplantı 
yaklaşık 2 saat sürdü. MELİH SEZER  ARDAHAN

[ Başa Dön ]

FOTOĞRAFI

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

Hürriyet Cumartesi Şehir & İnsan 25.01 .2014 427985 Ulusal Gazete Ekleri 1 12

5̂ Çıldıranların fotoğrafı Sebati Karakurt S/8-9 loıograıı Sebati Karakurt S/8-9 t Yüksek noktalardan çektiğiniz
I  fotoğraflarınızı bizimle 3. . paylaşın, yayım layalım . Fotoğraflarınızı; adınız-soyadınız, Çeldiği yer ve tarihle birlikte en
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geç 29 Ocak Çarşamba « saat 17.00'ye kadar aniyakala@ hurriyet.com .tr adresine § gönderebilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuza indireceğiniz . A \  SERKA 
(Serhat Kalkınma Ajansı) davetlisi olarak Kars ve ilçelerinde rüya gibi bir hafta sonu geçirdik. Gazete, ajans fotoğrafçıları ve MSGSÜ'nin fotoğraf bölümü 
hocalarının yer aldığı ekiple donmuş Çıldır Gölü'nde kazma kürek yardımıyla ağla tutulan muhteşem balıkları yedik. Atlı kızaklarla Dr. Jivago ambiyansını 
yaşadıktan sonra, içimiz sızlayarak taşlarına kadar yağmalanan Ani Harabeleri'ni turladık. Kaz eti, kaşar ve gravyerin tadıyla ilgili derin muhabbetler 
yaparken köylerde ciritçileri, Sarıkam ış'ta kayakçıları seyrettik. Akşamları âşıkları izlerken biraz gerildik. "Bir sözcük verin de üzerine gidelim" dediler. 
Verdik. "Siyaset yapmayalım başımızı derde sokmayalım" diyen mahalli âşıkların mahcubiyetine tanık olurken siyasi gerginliklerin nerelere kadar 
yayıldığını gördük. Yine de derim ki Anna Karenina, Dostoyevski, Tolstoy havasını solumak istiyorsanız adres Kars. . Kars'ta Dr. Jivago manzaraları SERKA 
(Serhat Kalkınma Ajansı) davetlisi olarak Kars ve ijçelerinde rüya gibi bir hafta sonu geçirdik. Gazete, ajans fotoğrafçıları ve MSGSÜ'nin fotoğraf bölümü 
hocalarının yer aldığı ekiple donmuş Çıldır Gölü'nde kazma kürek yardımıyla ağla tutulan muhteşem balıkları yedik. Atlı kızaklarla Dr. Jivago ambiyansını 
yaşadıktan sonra, içimiz sızlayarak taşlarına kadar yağmalanan Ani Harabeleri'ni turladık. Kaz eti, kaşar ve gravyerin tadıyla ilgili derin muhabbetler 
yaparken köylerde ciritçileri, Sarıkam ış'ta kayakçıları seyrettik. Akşamları âşıkları izlerken biraz gerildik. "Bir sözcük verin de üzerine gidelim" dediler. 
Verdik. "Siyaset yapmayalım başımızı derde sokmayalım" diyen mahalli âşıkların mahcubiyetine tanık olurken siyasi gerginliklerin nerelere kadar 
yayıldığını gördük. Yine de derim ki Anna Karenina, Dostoyevski, Tolstoy havasını solumak istiyorsanız adres Kars. GELECEK HAFTANIN KONUSU 
'YÜKSEKTEN BAKU Yüksek noktalardan çektiğiniz fotoğraflarınızı bizimle paylaşın, yayım layalım . Fotoğraflarınızı; adınız-soyadın çekildiği yer ve tarihle 
birlikte en geç 29 Ocak Çarşamb saat 17.00'ye kadar aniyakala@ hurriyet.com .tr adresin gönderebilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuza indireceğini; 
'Scoopshot' uygulamasından da paylaşabilirsiniz.
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S Ü R D Ü R Ü LEB İL İR L İK  İÇ İN  İNSANA VE ÇEV R EYE D UYARLI ÜRETİM

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

TİMREPORT 15.01.2014 15000 Dergiler 66 108

SânMebüirfıkiçin insana vb çevr<ryw duyarlı üretim

lV l i i  * * * * *  HABERLERİ GÜÇDER, Tekstilde 21 'inci Yüzyılın Yeni înuılat Bölgesi: insana ve Çevreye Duyarh Üretim
Sahası' projesi ile Türkiye'nin, devlet ve özel sektör iş birliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı 
sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri oluyor. Sürdürülebilirlik için insana ve çevreye duyarlı 
üretim İnsana ve Çevreye Duy£rl» Üretim Sahası )iı«ı ve Çevreye rlı Üretim Sal TÜRKİYE 
İHRACATÇILAR M ECLİSİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEŞİ, İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM 
SAHASI' PROJESİNİN TOPLANTISINA KATILDI. Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği 
(GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi 18 Aralık 2013 Çarşamba günü Ritz Carlton'da insana ve 
Çevreye Duyarlı Üretim Sahası' projesini başlatmak üzere bir araya geldi. Toplantıya Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılm az, Serhat Kallanma Ajansı Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İbrahim Şenel, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Amsterdam 
Belediye Başkanı Ebehard Van Der Laan, vıa ve Çevr A Üretim 1 GÜÇDER Başkanı Fuat Gözaçan 
katıldı. Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kal Loruna Ajansı f SERKA), FG Group 
önderliğinde kurulan GÜÇDER, Türkiye'nin, devlet ve özel sektör iş birliğiyle tekstil sektöründeki en 
geniş çaplı sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden biri olacak 'Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İmalat 
Bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası' projesini bir toplantı ile değerlendirdi. Proje, 'Made 
in Turkey'rım  küresel çapta prestiji için önemli bir kilometre taşı olurken, Türkiye'nin insana ve 
çevreye duyarlı üretim konusunda, dünyaya, örnek bir üretim üssü olmasını sağlayacak. Sürdürülebilir 
olma ilkesi ile 'Yeşil Üretim'i temel alan proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerini kapsayacak. Serhat 
Kallanma Ajansı'nın proje j  üretebilme kapasitesine j  işaret eden Kalkınma j  Bakanı Cevdet Yılmaz, j  
"Hedeflerimize sadece j Ankara, İstanbul, İzm ir'le j  ulaşılamaz. Buralar da önemli j  ama bütün 
yörelerimizin enerjisini harekete geçirmek durumundayız. Bütün illerin, bölgelerin enerjisini harekete 
geçirmeliyiz. Topyekiin bir kalkınma seferberliği içinde bunu yapmalıyız. Biz buna kapsayıcı kalkınma 
diyoruz" dedi. Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kars Valisi Eyüp Tepe de, Serhat. 
Bölgesi'nin göç veren bir bölge olarak göçü durdurması ve bunun için emek yoğun sektörlere 
odaklarıılması gerektiğini vurguladı. Markalaşmanın, yenilikçiliğin ve farklılaşmanın önemine dikkat 
çeken Vali Tepe, Serhat Kalkınma Ajansı ve Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Demeği'nin 
insana ve çevreye duyarlı üretim sahasının da bu amaçla hazırladıklarını ve yurt, dışı ile bağlantı 

kurarak kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğini söyledi. Vali Tepe, yatırım cıları, Serhat Bölgesine yatırım yapmaya davet etti. 
GÜÇDER Başkanı Fuat Gözaçan da, günümüzde sürdürülebilirliğin sadece şirketlerin değil, tüketicinin de satın almalarında önemle üzerinde durduğu bir 
yaklaşım haline geldiğine dikkat çekti, timreport 2014-108 | 66 > 67

[ Başa Dön ]
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KARS' T A JIF  KADINLARA K IS  F IR S A T I!

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

Kars Manşet 14.01.2014 500 Ulusal Gazeteler 1 92

Kars'la 
Kadınlara Kıs Fırsatı!

İ| 'Kars'ta jîf WA Kadınlara Kıs Fırsatı! Kars'ta uzun geçen kış mevsimini Halk Eğitim bünyesinde 
açılan kurslarda geçiren kadınlar hem kendilerine iş imkanı bulabiliyor hem de el emeklerini sanatla 
buluşturuyorlar. Kurs sonunda aldıkları belgelerle de kendilerine işyeri bile açabilecek konuma 
geliyorlar. A Kars Halk Eğitim Merkezi'nin özellikle ev hanımlarına yönelik düzenlediği mesleki 
kurslar, yoğun ilgi görüyor. Halk Eğitim Merkezi bu yılki Eğitim Öğretim döneminde 142 mesleki ve 
teknik kurs düzenledi. Biçkidikiş, üç boyutlu resim , aşçılık gibi kurslarda devamsızlık süresi ise 
sezon boyunca 8 gün. 8 gün devamsızlık yapan kursiyerler belge alma hakkını elde edemiyor. 
Bundan hareketle kurslara tam katılım sağlayan kadınlar kurslar sayesinde yeni arkadaşlıklar da 
edindikleri gibi kolektif hareket etme yöntemini de öğrenmiş oluyorlar. Halk Eğitim Kurslarının 
yanında SERKA destekli kurslara da ilgi artıyor. Kars Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Serap 
Çağatay'ın SERKA destekli Kars Bebekleri kursunda yapılan bebekler zaman zaman yapılan 
toplantılarda kamuoyuna tanıtılıyor. SERKA destekli 'Gü/ı Işığı ve Kar Tanesi' adlı projeler Asamında 
üretilen Kars Bebeklerinin antlarda yapılan tanıtımı büyük ilgi görüyor. Dernek, 184 kadınla 
başladığı u kürsları yaygınlaştırarak 370 kadına ulaşmayı hedefliyor.kha Kars'ta uzun geçen kış 
mevsi- kurslara tam katılım sağlayan kadınlar mini Halk Eğitim bünyesinde açılan kurslar sayesinde 
yeni arkadaşlıklar kurslarda geçiren kadınlar hem kendi- da edindikleri gibi kolektif lerine iş imkanı 
bulabiliyor hem de el hareket etme yöntemini de öğrenmiş emeklerini sanatla buluşturuyorlar, 
oluyorlar. Kurs sonunda aldıkları belgelerle de Halk Eğitim Kurslarının yanın- kendilariıie işyeri bile 
açabilecek kon- da SERKA destekli kurslara da ilgi uma geliyorlar, artıyor. Kars Girişimci Kadınlar A 
Kars Halk Eğitim Merkezi'nin Derneği Başkanı Serap Çağatay'ın özellikle ev hanımlarına yönelik 
SERKA destekli Kars Bebekleri kur- düzenlediği mesleki kurslar, yoğun ilgi sunda yapılan bebekler 
zaman zaman görüyor. Halk Eğitim Merkezi bu yılki yapılan toplantılarda kamuoyuna Eğitim 
Öğretim döneminde 142 mesle- tanıtılıyor. SERKA destekli 'Gü/ı Işığı ki ve teknik kurs düzenledi. 
Biçki- ve Kar Tanesi' adlı projeler kç-samın- dikiş, üç boyutlu resim , aşçılık gibi da üretilen Kars 

Bebeklerinin antlar- kurslarda devamsızlık süresi ise sezon da yapılan tanıtımı büyük ilgi görüyor, boyunca 8 gün. 8 gün devamsızlık Dernâk, 184 kadınla 
başladığı u yapan kursiyerler belge alma hakkını kürsları yaygınlaştırarak 370 kadına elde edemiyor. Bundan hareketle ulaşmayı hedefliyor.kha
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RUSYA VE UKRAYNA' DAN 25 GAZETECİ VE TUR OPERATÖRÜ DOGU İL L E R İN İ G EZD İ

Yayın Adı Yayın Tarihi T ira j Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm 

Dünya 10.01.2014 57214 Ulusal Gazeteler 11 8

Rusya ve Ukrayna'dan 25 gazeteci 
ve tur operatörü Doğu İllerini gezdi Rusya ve Ukrayna'dan 25 gazeteci ve tur operatörü Doğu illerini gezdi KARS- Serhat Kalkınma 

Ajansı (SERKA) ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) işbirliği ve Türk Hava 
Yollarının desteğiyle Rusya ve Ukrayna'dan gelen gazeteci ve tur operatörleri temsilcilerinden oluşan 
25 kişilik ziyaretçi grubu bölgenin önemli tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Turizm Tanıtım 
Turu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın Coral. Avia, Sunrise. Anex, IntouristThomas Cook, 
Transtour, Neva. Acun İnternational, HeatTravel Company, Kiy Avia, Nikolayev Agencgibi önemli tur 
operatörleri ile RNS, RBK ve interfax haber ajansları, Faktyi Kommentarii Gazetesi. Mandry ve 
Mejdunrodniy Turizm Dergileri temsilcileri geldi.

[ Başa Dön ]

KADINLAR İÇ İN  GÜN IŞ IĞ I  VE KAR TAN ESİ' P R O JES İ

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

Erzurum Pusula 10.01.2014 3000 Yerel Yayınlar 7 45

Kadınlar için 'Gün Işığı ve Kar Tanesi' projesi \ Taeettin DURMUŞ / KARS Kars Girişimci Kadınlar 
Derneği'nin yürütücülüğünü üstlendiği SERKA destekli "Gürı Işığı" ve İçişler Bakanlığı Demekler 
Daire Başkanlığının Desteklediği "Kar Tanesi" projeleri, yemekli toplantı ile tanıtıldı. Kars Kaz 
Evi'nde düzenlenen toplantıda, Kars Girişimci Kadınlar Demeği (KAGİKADER) Başkanı Serap 
Çağatay, konuklanna kaz eti ikram etti. Yemekli toplantıya, Kars Valisi Eyüp Tepe, Emniyet Müdürü 
Ercan Çakmak, İl Müftüsü Mehmet Genç, Kars Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Haşan Arslan, 
Halk Sağlığı Müdürfi Dr. Mehmet Kan, BMOP Kars Yerel Koordinatörü Gözde Baltacı, KARSOD 
Başkanı Hal'rt Özer, SERKA yetkilileri ve gazeteciler katıldı. Yemek sonrası Kars Girişimci Kadınlar 

Derneği Başkanı Serap Çağatay, Demek olarak yaptıklan çalışmalann yanı sıra hayata geçirdikleri projeleri ve son olarak yürüttükleri SERKA destekli 'Gün 
Işığı' ve İçişler Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı destekli 'Kar Tanesi' adlı projelerini, slayt eşliğinde anlatarak tanıttı. Çağatay daha sonra 
(KAGİKADER) olarak hayata geçirdikleri Satış Elemanı Projesi, Kadınlar Kenti Geziyor, Halı Atölyesi Projesi, Yorgan Dikimi Projesi, Kahvehanelerde Eşrtiik 
Sohbetleri Projesi, Keçe Projesi, Bilgisayar Muhasebe Kursu, Bir Usta Bin Usta Projesi, Kadınlara Bilgisayar Eğitimi projeleri hakkında kısa bilgileri de 
katılımcılara anlattı.

[ Başa Dön ]
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ELEŞK İR T ' TE SERKA B İLG İLEN D İR M E TO PLA N TIS I

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

Ağrı Güncel 09 .01 .2014 600 Yerel Yayınlar 1 7

Eleşkirt'te SERKA bilgilendirme toplantısı Eleşkirt'te Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2014 yılı mali 
destek ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.5'te Eleşkirt'te SERKA bilgilendirme toplantısı Halk Eğitim 
Merkezi Kültür Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan SERKA uzmanı Selen Sallan, 2014 yılı mali 
destek ve bilgilendirme toplantısının ilkini Eleşkirt'te yaptıklarını söyledi. Eleşkirt'te Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) 2014 yılı mali destek ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Kültür 
Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan SERKA uzmanı Selen Sallan, 2014 yılı mali destek ve 
bilgilendirme toplantısının ilkini Eleşkirt'te yaptıklarını söyledi. Toplantıların, tüm ilçelerde devam 
edeceğini ifade eden Sallan, KOBİ'lere yönelik ve büyükbaş hayvancılık programı bütçesi ve kar amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik kurumsal kapasite ve beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla 
yapıldığını kaydetti.

» Devam Sayfaları
Sayfa 5

Eleşkirt'te S ER K A  bil
gilendirme toplantısı
Halk Eğitim Merkezi Kültür Salonu'nda 
düzenlenen toplantıda konuşan SERKA 
uzmanı Selen Sallan, 2014 yılı mail 
destek ve bilgilendirme toplantısının 
İlkini Eleşkirt'te yaptıklarını söyledi.

B :

[ Başa Dön ]

SERH AT İL L E R İN İ RUSYA VE UKRAYNA' DA TANITACAKLAR

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

Ağrı Güncel 09.01 .2014 600 Yerel Yayınlar 1 36

: - Serhat illerini Rusya ve Ukrayna'da tanıtacaklar Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) işbirliği ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle Rusya ve 
Ukrayna'dan gelen gazeteci ve tur operatörleri temsilcilerinden oluşan 25 kişilik ziyaretçi gurubu Ani 
Antik Kenti, İshak Paşa Sarayı, Sarıkam ış Kayak Merkezi'nin yanı sıra bölgenin önemli tarihi ve 
turistik mekanlarını ziyaret etti. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 

Ajansı ve Erzurum merkezli Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle bölgeye gelen 25 kişilik Rus ve UkraynalI 
grup Kars, İğdır ve Ağrı illerindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.2'de Serhat illerini Rusya ve Ukrayna'da tanıtacaklar 4 M Ağrı, Ardahan, İğdır ve 
Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı ve Erzurum merkezli Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle 
bölgeye gelen 25 kişilik Rus ve UkraynalI grup Kars, İğdır ve Ağrı illerindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ite 
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) işbirliği ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle Rusya ve Ukrayna'dan gelen gazeteci ve tur operatörleri 
temsilcilerinden oluşan 25 kişilik ziyaretçi gurubu Ani Antik Kenti, İshak Paşa Sarayı, Sarıkam ış Kayak Merkezi'nin yanı sıra bölgenin önemli tarihi ve 
turistik mekanlarını ziyaret etti. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı ve Erzurum merkezli Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle bölgeye gelen 25 kişilik Rus ve UkraynalI grup Kars, İğdır ve Ağrı illerindeki tarihi ve 
turistik yerleri ziyaret etti. Rus ve UkraynalI turistlerin kış turizmi mekanlarından olan Serhat illerinin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla 
hazırlanan Turizm Tanıtım Turu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın Coral, Avia, Sunrise, Anex, Intourist Thomas Cook, Transtour, Neva, Acun 
International, Heat Travel Company, Kiy Avia, Nikolayev Agenc gibi önemli tur operatörleri ile RNS, RBK ve İnterfax haber ajansları, Faktyi Kommentarii 
Gazetesi, Mandry ve Mejdunrodniy Turizm Dergileri temsilcilerinden oluşan ziyaretçi grubu ilk olarak Sarıkam ış Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Sarıçam 
ormanlarıyla kaplı kayak merkezinde kayak ve snovvboard yapan grup, ziyaret ettikleri Katerina Av Köşkü'ne hayran kaldı. Sarıkam ış'taki otelleri ziyaret 
eden ve otellerin hizmet kalitesi ve kapasiteleriyle ilgili bilgi alan ziyaretçiler, canlı müzik dinledi ve Kafkas Halk Danslarını izledi. Rus ve UkraynalI grup,

Serhat inerini Rusya ve

E le ş k irt’ te  S E R K A  
b ilg ile nd irm e  
to p la n tıs ı

Eleşkirt’te Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) 2014 yılı 

mail destek ve bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.5'te
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daha sonra karla kaplı Ani Antik Kenti'ni gezerek kentin tarihiyle ilgili bilgi aldı. Tarihi kentte Tigran Honents Kilisesi, Büyük Katedral (Fethiye Camii) ve 
Menucehr Cami, Aziz Prkich Kilisesi, Selçuklu Hamamı, tarihi İpek Yolu köprüsünü gezen ziyaretçiler, kalıntılar önünde fotoğraf çektirdi. Program 
kapsamında Kars'taki Kümbet Camii (12 Havariler K ilisesi), Kars Kalesi, Evliya Camii (Ebul Haşan Harakani Türbesi) ve Fethiye Camii (Aleksandr Nevski 
Kilisesi) gibi önemli tarihi ve turistik mekanları gezen grup, Ruslardan kalma Serhat Kalkınma Ajansı binasını ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Akşam saatlerinde ise, Kars Valisi Eyüp Tepe tarafından Rus ve UkraynalI grubun onuruna akşam yemeği verildi ve birer plaket hediye edildi. Daha sonra 
düzenlenen toplantıda katılımcılara bölgenin turizm potansiyeli ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda, tur operatörleri temsilcileri ile 
gazeteciler de bölge illerindeki turizmin gelişmesi için neler yapılabileceğine yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Rus ve UkraynalI grup, uçak 
saatlerinin gün kaybına yol açmayacak şekilde düzenlenmesini, Rusya ve Ukrayna'dan doğrudan uçuşların yapılmasını ve otellerde kalan turistler için 
günlük gezi ve organizasyonların çeşitlendirilmesini istedi. Gezinin son gününde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giden ziyaretçiler yol boyunca Ağrı Dağı 
manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra İshak Paşa Sarayı'nı gezen ve saraya hayran kalan grup, aynı gün İğdır ve Ağrı havaalanlarından ülkelerine 
dönüş yaptı.

» Devam Sayfaları
Sayfa 2

Serhat illerini Rusya ve 
Ukrayna'da tanıtacaklar

¡2 ’ H

İS İ
» w » l i » ı ı r ı

> A M i * a ı lU

t i.
■ M a

[ Başa Dön ]
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ELEŞK İR T ' TE SERKA B İLG İLEN D İR M E TO PLA N TIS I

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

Ağrı Memleket 09.01 .2014 500 Yerel Yayınlar 1 24

Eleşkirt'te SERKA bilgilendirme toplantısı Eleşkirt'te Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2014 yılı mali destek ve 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Kültür Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan SERKA 
uzmanı Selen Sallan, 2014 yılı mali destek ve bilgilendirme toplantısının ilkini Eleşkirt'te yaptıklarını söyledi.
3'te Eleşkirt'te SERKA bilgilendirme toplantısı Eleşkirt'te Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2014 yılı mali destek 
ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Kültür Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan SERKA 
uzmanı Selen Sallan, 2014 yılı mali destek ve bilgilendirme toplantısının ilkini Eleşkirt'te yaptıklarını söyledi. 
Toplantıların, tüm ilçelerde devam edeceğini ifade eden Sallan, KOBİ'lere yönelik ve büyükbaş hayvancılık 
programı bütçesi ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik kurumsal kapasite ve beşeri sermayenin 
geliştirilmesi amacıyla yapıldığını kaydetti.

Eleşkirt’te SERKA bil
gilendirme toplantısı

Ete ^ H ırT fo  S o m a t  K a lk ı n m a  A ja n s ı  
( S E R K A )  2 0 1 4  y ılı m a lı d e s t e k  v e  ö ll- 

g lt e n d irm o  to p la n tıs ı  y a p ıld ı  H a l k  Efrıtırn  
ı M ftfk c iîi  K ü t tü r  S a l o n u 'n d a  d ü z e n l e n e n  
! t o p la n t ıd a  k o n u g a n  S E R K A  u o n a m  S c k m  
! S o ll a n . 2 0 1 4  y ılı m a lı  d e s t e k  v e  b ilg ile n d irm e  
! to p la m ış ın ın  ilk in i E t e ş k v f t o  y a p tık la rın ı 
; s ö y le d i . 3 ‘ to

» Devam Sayfaları
Sayfa 4
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[ Başa Dön ]

SERH AT İL L E R İN İ RUSYA VE UKRAYNA' DA TAN ITACAKLAR

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

Ağrı Memleket 09.01 .2014 500 Yerel Yayınlar 1 78

Sertıat illerini Rusya ve 
Ukrayna’da tanıtacaklar

Serhat illerini Rusya ve Ukrayna'da tanıtacaklar Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kuzeydoğu 
Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) işbirliği ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle Rusya ve 
Ukrayna'dan gelen gazeteci ve tur operatörleri temsilcilerinden oluşan 25 kişilik ziyaretçi gurubu Ani 
Antik Kenti, İshak Paşa Sarayı, Sarıkam ış Kayak Merkezi'nin yanı sıra bölgenin önemli tarihi ve 
turistik mekanlarını ziyaret etti. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 

~ 1 : '  Ajansı ve Erzurum merkezli Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ve Türk Hava Yolları'nın 
,T . desteğiyle bölgeye gelen 25 kişilik Rus ve UkraynalI grup Kars, İğdır ve Ağrı illerindeki tarihi ve
EZP'*'"” *“£Er turistik yerleri ziyaret etti. 3'te Serhat illerini Rusya ve Ukrayna'da tanıtacaklar Ağrı, Ardahan, İğdır 

.T V *-*- ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı ve Erzurum merkezli Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ve Türk Hava Yollan'nın desteğiyle bölgeye gelen 25 kişilik Rus ve 
UkraynalI grup Kars, İğdır ve Ağrı illerindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA) ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) işbirliği ve Türk Hava 

Yollan'nın desteğiyle Rusya ve Ukrayna'dan gelen gazeteci ve tur operatörleri temsilcilerinden oluşan 25 kişilik ziyaretçi gurubu Ani Antik Kenti, îshak 
Paşa Sarayı, Sarıkam ış Kayak Merkezi'nin yanı sıra bölgenin önemli tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet 
yürüten Serhat Kalkınma Ajansı ve Erzurum merkezli Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ve Türk Hava Yollan'nın desteğiyle bölgeye gelen 25 
kişilik Rus ve UkraynalI grup Kars, İğdır ve Ağrı illerindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Rus ve UkraynalI turistlerin kış turizmi mekanlarından olan 
Serhat illerinin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan Turizm Tanıtım Turu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın Coral, Avia, Sunrise, 
Anex, Intourist Thomas Cook, Transtour, Neva, Acun İnternational, HeatTravel Company, Kiy Avia, Nikolayev Agenc gibi önemli tur operatörleri ile RNS, 
RBK ve İnterfax haber ajansları, Faktyi Kommentarii Gazetesi, Mandry ve Mejdunrodniy Turizm Dergileri temsilcilerinden oluşan ziyaretçi grubu ilk olarak 
Sarıkam ış Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Sarıçam ormanlarıyla kaplı kayak merkezinde kayak ve snovvboard yapan grup, ziyaret ettikleri Katerina Av 
Köşkü'ne hayran kaldı. Sarıkam ış'taki otelleri ziyaret eden ve otellerin hizmet kalitesi ve kapasiteleriyle ilgili bilgi alan ziyaretçiler, canlı müzik dinledi ve 
Kafkas Halk Danslarını izledi. Rus ve UkraynalI grup, daha sonra karla kaplı Ani Antik Kenti'ni gezerek kentin tarihiyle ilgili bilgi aldı. Tarihi kentte Tigran 
Honents Kilisesi, Büyük Katedral {Feth iye Camii) ve Menucehr Cami, Aziz Prkich Kilisesi, Selçuklu Hamamı, tarihi İpek Yolu köprüsünü gezen ziyaretçiler, 
kalıntılar önünde fotoğraf çektirdi. Program kapsamında Kars'taki Kümbet Camii (12 Havariler K ilisesi), Kars Kalesi, Evliya Camii (Ebul Haşan Harakani
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Türbesi) ve Fethiye Camii (Aleksandr Nevski Kilisesi) gibi önemli tarihi ve turistik mekanları gezen grup, Ruslardan kalma Serhat Kalkınma Ajansı binasını 
ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşam saatlerinde ise, Kars Valisi Eyüp Tepe tarafından Rus ve UkraynalI grubun onuruna akşam yemeği verildi ve 
birer plaket hediye edildi. Daha sonra düzenlenen toplantıda katılımcılara bölgenin turizm potansiyeli ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 
Toplantıda, tur operatörleri temsilcileri ile gazeteciler de bölge illerindeki turizmin gelişmesi için neler yapılabileceğine yönelik görüş ve önerilerini dile 
getirdi. Rus ve UkraynalI grup, uçak saatlerinin gün kaybına yol açm ayacak şekilde düzenlenmesini, Rusya ve Ukrayna'dan doğrudan uçuşların 
yapılmasını ve otellerde kalan turistler için günlük gezi ve organizasyonların çeşitlendirilmesini istedi. Gezinin son gününde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 
giden ziyaretçiler yol boyunca Ağrı Dağı manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra İshak Paşa Sarayı'nı gezen ve saraya hayran kalan grup, aynı gün 
İğdır ve Ağrı havaalanlarından ülkelerine dönüş yaptı.

» Devam Sayfaları
Sayfa 3

Serhat illerini Rusya ve 
Ukrayna’da tanıtacaklar

[ Başa Dön ]

P il

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

Erzurum Yeni Gün 08.01 .2014 850 Yerel Yayınlar 11 49

pi| SERHAT İLLERİN İ RUSYA VE UKRAYNA'DA TANITACAKLAR Serhat Kalkınma Ajansı (SERKAj ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 
(KUDAKA) işbirliği ve Türk Hava Yollan'nın desteğiyle Rusya ve Ukrayna'dan gelen gazeteci ve tur operatörleri temsilcilerinden oluşan 25 
kişilik ziyaretçi gurubu Ani Antik Kenti, İshak Paşa Sarayı, Sarıkam ış Kayak Merkezi'nin yanı sıra bölgenin önemli tarihi ve turistik mekanlarını 
ziyaret etti. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı ve Erzurum merkezli Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı'nın işbirliği ve Türk Hava Yollan'nın desteğiyle bölgeye gelen 25 kişilik Rus ve UkraynalI grup Kars, İğdır ve Ağn illerindeki tarihi ve 
turistik yerleri ziyaret etti. Rus ve UkraynalI turistlerin kış turizmi mekanlarından olan Serhat illerinin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak 
amacıyla hazırlanan Turizm Tanıtım Turu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın Coral, Avia, Sunrise, Anex, Intourist Thomas Cook, Transtour, 
Neva, Acun International, HeatTravel Company, Kiy Avia, Nikolayev Agenc gibi önemli tur operatörleri ile RNS, RBK ve İnterfax haber 
ajanslan, Faktyi Kommentarii Gazetesi, Mandry ve Mejdunrodniy Turizm Dergileri temsilcilerinden oluşan ziyaretçi grubu ilk olarak Sarıkam ış 
Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Sançam ormanlarıyla kaplı kayak merkezinde kayak ve snovvboard yapan grup, ziyaret ettikleri Katerina Av 
Köşkü'ne hayran kaldı. Sarıkam ış'taki otelleri ziyaret eden ve otellerin hizmet kalitesi ve kapasiteleriyle ilgili bilgi alan ziyaretçiler, canlı müzik 
dinledi ve Kafkas Halk Danslarını izledi. Rus ve UkraynalI grup, daha sonra karla kaplı Ani Antik Kenti'ni gezerek kentin tarihiyle ilgili bilgi aldı. 
Tarihi kentte Tigran Honents Kilisesi, Büyük Katedral (Fethiye Camii) ve Menucehr Cami, Aziz Prkich Kilisesi, Selçuklu Hamamı, tarihi İpek 
Yolu köprüsünü gezen ziyaretçüer, kalıntılar önünde fotoğraf çektirdi. Program kapsamında Kars'taki Kümbet Camii (12 Havariler Kilisesi), 
Kars Kalesi, Evliya Camii (Ebul Haşan Harakani Türbesi) ve Fethiye Camii (Aleksandr Nevski Kilisesi) gibi önemli tarihi ve turistik mekanları 
gezen grup, Ruslardan kalma Serhat Kalkınma Ajansı binasını ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşam saatlerinde ise, Kars Valisi Eyüp 
Tepe tarafından Rus ve UkraynalI grubun onuruna akşam yemeği verildi ve birer plaket hediye edildi. Daha sonra düzenlenen toplantıda 
katılımcılara bölgenin turizm potansiyeli ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda, tur operatörleri temsilcileri ile gazeteciler de 
bölge illerindeki turizmin gelişmesi için neler yapılabileceğine yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Rus ve UkraynalI grup, uçak saatlerinin 
gün kaybına yol açmayacak şekilde düzenlenmesini, Rusya ve Ukrayna'dan doğrudan uçuşların yapümasını ve otellerde kalan turistler için 
günlük gezi ve organizasyonların çeşitlendirilmesini istedi. Gezinin son gününde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giden ziyaretçiler yol boyunca 
Ağn Dağı manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra İshak Paşa Sarayı'nı gezen ve saraya hayran kalan gnıp, aynı gün İğdır ve Ağn 
havaalanlarından ülkelerine dönüş yaptı. IHA D TURKKiZILAYI 1 A i %  2 İ  A s S İİi v

[ Başa Dön ]

SERKA' NIN 34. YÖNETİM  KURULU TO PLA N TISI Y A P ILD I

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

Ağrı Memleket 06.01 .2014 500 Yerel Yayınlar 1 160

SERKA'nın 34. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 34. yönetim 
kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kars Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Tepe 
başkanlığında ajansın binasında yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 
konuşan Tepe, Serhat bölgesindeki bazı dezavantajlar dolayısıyla istenilen noktada olamadıklarını 
belirterek, "Belki kalkınma ajansları bazı bölgeler için önemli olmayabilir ama bölgemizin 
kalkınmaya duyduğu ihtiyaç nedeniyle ajansın bu konuda bir kaldıraç olmasını istiyoruz" dedi. 
Kalkınma ajanslarının Kars Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Tepe başkanlığında 
ajansın binasında yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyeleri katıldı, bulunduğu bölgeye önemli ivme 
kazandırma amacında olduğunu ifade eden Tepe, bazı bölgelerde ajansların çalışmalarını iyi şekilde, 
bazılarının ise istenilen seviyede yürütemediğini söyledi. 3'te SERKA'nın 34. Yönetim Kurulu 
Toplantısı yapıldı Toplantıda konuşan Tepe, Serhat bölgesindeki bazı dezavantajlar dolayısıyla

34. Yönetim 
Toplantısı yapıldı
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istenilen noktada olamadıklarını belirterek, "Belki kalkınma ajansları bazı bölgeler için önemli olmayabilir ama bölgemizin kalkınmaya duyduğu ihtiyaç 
nedeniyle ajansın bu konuda bir kaldıraç olmasını istiyoruz" dedi. Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 34. yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kars 
Vatisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Tepe başkanlığında ajansın binasında yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan 
Tepe, Serhat bölgesindeki bazı dezavantajlar dolayısıyla istenilen noktada olamadıklarını belirterek, "Belki kalkınma ajansları bazı bölgeler için önemli 
olmayabilir ama bölgemizin kalkınmaya duyduğu ihtiyaç nedeniyle ajansın bu konuda bir kaldıraç olmasını istiyoruz" dedi. Kalkınma ajanslarının 
bulunduğu bölgeye önemli ivme kazandırma amacında olduğunu ifade eden Tepe, bazı bölgelerde ajansların çalışmalarını iyi şekilde, bazılarının ise 
istenilen seviyede yürütemediğini söyledi. Tepe, yönetim kurulu üyeleriyle bölgenin kalkınması için çaba sarf ettiklerine değinerek, şunları kaydetti: 
"Ajansın bölge illerimiz için faydalı olması elzemdir. Belki kalkınma ajansları bazı bölgeler için önemli olmayabilir ama bölgemizin kalkınmaya duyduğu 
ihtiyaç nedeniyle Ajansın bu konuda bir kaldıraç olmasını istiyoruz. Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır bölgesinin organik tekstil merkezi olması için çok önemli 
bir projeye imza attık. 18 aralıkta ajansımızın Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı bir toplantı yaptık. Bölgemizin bi organik tekstil merkezi 
olmas için çok önemli bir organizasyon gerçekleştirdik. Bildiğimiz gibi bölgemizin en önemli sorunu istihdam sorunudur. Bu nedenle de çok önemli boyutta 
göç vermekteyiz. Onun için de istihdam ağırlıklı her yatırıma ve girişime bizler canı gönülden destek vermek durumundayız. Çalışmalarımızı da bu 
anlamda sürdürmeye devam edeceğiz."

» Devam Sayfaları
Sayfa 3

SERKAnın 34. Yönetim 
Kurulu Toplantısı yapıldı

S

[ Başa Dön ]

file:/A\ekebubekirkucuk\bİrİm arşîvİ\A. HABERLER - İLANLAR-DUYURULAR-M... 05.02.2014



m-suite / PRNET Sayfa 28 / 34

KALINMA AJAN SLARI İSTEN EN  SEV İY ED E  D EĞ İL

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

Ayrıntılı Haber 05.01 .2014 7250 Yerel Yayınlar 1 7

Kalınma ajansları istenen seviyede değil SERHAT \ ? Kalkınma Ajan- \ ' u sı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı 
Kars Valisi Eyüp Tepe, kalkınma ajanslarının bölgelerine önemli bir ivme kazandırma iddiasında olduklarını 
bunu bazı yerlerde başarıyla yürütmekle beraber bazı yerlerde ise henüz istenen seviyeye getiremediklerini 
söyledi. A 5'TE Kalınma ajansları bazı bölgelerde istenen seviyede değil SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, kalkınma ajanslarının bölgelerine önemli bir ivme kazandırma 
iddiasında olduklarını bunu bazı yerlerde başarıyla yürütmekle beraber bazı yerlerde ise henüz istenen 
seviyeye getiremediklerini söyledi. Ağrı. Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten SERKA, 34. Yönetim 
Kurulu Toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında ajansın Kars merkez 
binasında gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Vali 
Tepe, "Belki diğer illerde kalkınma ajanları bu kadar önem icra etmeye bilir. Ama bizim bölgemiz de 
kalkınmaya ihtiyaç duyulduğu için kalkınma ajansımızın önemli bir kaldıraç olmasını yönetim kurulu olarak 
temenni ediyoruz." dedi. SERKA'nın özellikle yayınlar konusunda Türkiye'de kalkınma ajansları arasında ön 
plana çıktığına dikkat çeken Vali Tepe, "Bölgemizin verm iş olduğu bir takım dezavantajlar nedeniyle istenilen 
seviyede değiliz. Bu konuda bizler yönetim kurulu olarak elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz ki 
kalkınma ajansımızın bölgemize faydalı olması elzem." SERKA BÖLGESİ ORGANİK TEKST İL MERKEZİ 
OLUYOR Kars. Ağrı, Ardahan ve İğdır bölgesinin organik tekstil merkezi olması için çok önemli bir projeye 
imza attıklarına konuşmasında değinen Vali Tepe, "18 Aralık'ta kalkınma ajanslarımızın bağlı olduğu 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı bir toplantı yaptık. Bölgemizin bir organik tekstil merkezi 
olması konusunda çok önemli bir projeye imza attık. Niye tekstil çok önemli? Çünkü bu bölgenin önemli 
problemlerinin başında istihdam sorunu geliyor. İstihdamdan dolayı çok ciddi göç veriyoruz. Onun için 
istihdam ağırlıklı her yatırıma her girişime destek verme durumundayız. Çalışmalarımızı bu anlamda 
sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

» Devam Sayfaları
Sayfa 5

[ Başa Dön ]

Ü N İV ER SİT E  Ö ĞREN CİLERİN D EN  ALTIN  PRO JELER

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

Erzurum Pusula 05.01 .2014 3000 Yerel Yayınlar 5 21

9 9 Üniversite öğrencilerinden altın projeler Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu Lojistik ve Dış Ticaret Programlan 
girişimcilik dersi yürütücüsü Öğretim Görevlisi Ömer Cenap ÖZDEMİR tarafından başlatılan Çıldır/Ardahan kapsamında girişimcilik 
örnekleri projesi çalışması sonuçlandı. "I lerşey Çıldır ve Ardahan İçin" sloganıyla öğrenciler tarafından girişimcilik proje örnekleri 
o larak; Çıldır Gölü Balık Çiftliği, Çıldır Radyosu (Çıldır fm ), Go Kart, Çıldır Göl Kenarı Bungalov Evleri, At Binicilik Klübü (Midilli), 
Kaz Çiftliği, Biogaz Üretimi, Paintball, Eğitim Merkezi (Dershane-Kurs-Rehabilitasyon), Çıldır Otogarı, en değerli proje örnekleri 
olarak kabul gördü. Öğretim Görevlisi Ömer Cenap özdemir, "Öğrencilerimiz tarafından sunulan bu proje örneklerinin başta 
girişimci iş adamlan, kamu yatırım ları, KOSGEB destekli yatırım lar ve SERKA projelerine dahil edilerek hayata geçirilmesinin 
başta ilçemiz sonra ilimize sosyo ekonomik katkılarının olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Girişimcilik proje örneklerinin ilçemizde 
ve ilimizde hizmete geçmesiyle; gerek vatandaşlarınızın, gerekse öğrencilerimizin birçok ihtiyacının doğrudan karşılanacağı, Çıldır 
ilçesine ve Ardahan iline ekonomik ve sosyal açıdan birçok konuda katkısı olacaktır. Bu proje örneklerinin içinde en dikkat çekici 
olan Çıldır Otogar Projesi yüksek okulumuz Dış Ticaret Programı öğrencisi Yüccl D EFİŞET tarafından sunuldu ve proje maket 
haline getirildi. Bu otogar projesinin ilçemizdeki taşımacılığın aksaklıklarına çözüm getireceği ve ilçemize güzel bir görüntü 
katarak, insanlarımızın ulaşım hizmetlerinden daha kaliteli ve verimli bir şekilde faydalanmasını sağlayacaktır. Otogar projesinin 
mevcut yerel seçim ler öncesinde belediye başkan adaylan tarafından da dikkate alınarak planlanan hizmetlere dahil edilmesi de 
ayrı bir öneme sahiptir. Girişimcilik proje örnekleri kabul edilen öğrencilerimizi takdir ediyor, sıralamaya giremeyen fakat çok 
değerli ve kıymetli projeler hazırlayan, girişimcilik dersini alan bütün öğrencilerimize emekleri için avnca teşekkür edivorum" 
dedi. | İHA

Üniversite  
öğrencilerinden  
altın projeler

Kalınma ajansları 
istenen seviyede değil

SERHAT
Kalkınma Ajan
sı ıSERKAl Yö
netim  Kuru
lu Başkanı Kars 
Valisi Eyüp Tepe, kalkın
ma ajanslarının bölgelerine 
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la yürütm ekle beraber bazı 
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seviyeye getirem ediklerini 
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[ Başa Dön ]

TEP E ; B İLG EM İZİN  BAZI DEZAVANTAJLARI N ED EN İYLE İS T ED İĞ İM İZ  NOKTADA D EĞ İLİZ '

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

Ağrı Güncel 04 .01 .2014 600 Yerel Yayınlar 1 184

Tepe; 'Bilgemizin bazı dezavantajları nedeniyle istediğimiz noktada değiliz' Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, "Bölgemizde var olan birtakım 
dezavantajlar nedeniyle istediğimiz seviyede değiliz" dedi. AjN h:.m W  Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, Serhat Bölgesi'nde va r olan bazı 
dezavantajlar nedeniyle istenilen noktada olmadıklarını ifade ederek, "Belki kalkınma ajansları bazı 
bölgeler için önemli olmayabilir ama bölgemizin kalkınmaya duyduğu ihtiyaç nedeniyle Ajansın bu 
konuda bir kaldıraç olmasını istiyoruz" dedi. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten SERKA, 
34. Yönetim Kurulu Toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında ajansın 
Kars'taki merkez binasında gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı öncesi basına 
açıklamalarda bulunan Kars Valisi Eyüp Tepe, "Bölgemizde var olan birtakım dezavantajlar 
nedeniyle istediğimiz seviyede değiliz" dedi. Kalkınma Ajanslarının bölgelerine çok önemli ivme 
kazandırma iddiasında olduklarına işaret eden Vali Tepe, ajansların çalışmalarını bazı bölgelerde 
başarıyla yürüttük-

[ Başa Dön ]

BÖLGEM İZ O RGANİK T E K S T İL  M ERKEZİ OLACAK'

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

Ağrı Güncel 04 .01 .2014 600 Yerel Yayınlar 2 256

Tepe; ‘ Bölgem izin bazı dezavantajları 
nedeniyle istediğimiz n oktada değiliz’
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organik tekstil 
olacak7

SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe; 'Bölgemiz organik tekstil merkezi olacak' 
merkezi olacak' f *w  h İİB İB A A B Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars 
Valisi Eyüp Tepe, Serhat Bölgesi'nde va r olan bazı dezavantajlar nedeniyle istenilen noktada 
olmadıklarını ifade ederek, "Belki kalkınma ajansları bazı bölgeler için önemli olmayabilir ama 
bölgemizin kalkınmaya duyduğu ihtiyaç nedeniyle Ajansın bu konuda bir kaldıraç olmasını istiyoruz" 
dedi. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten SERKA, 34. Yönetim Kurulu Toplantısını 
Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında ajansın Kars'taki merkez binasında 
gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Kars 
Valisi Eyüp Tepe, "Bölgemizde var olan birtakım dezavantajlar nedeniyle istediğimiz seviyede 
değiliz" dedi. Kalkınma Ajanslarının bölgelerine çok önemli ivme kazandırma iddiasında olduklarına 
işaret eden Vali Tepe, ajansların çalışmalarını bazı bölgelerde başarıyla yürüttüklerini bazı 
bölgelerde de istenilen seviyede olmadıklarını söyledi. SERKA'nın birçok alanda olduğu gibi özellikle 
yayınlar konusunda kalkınma ajansları arasında birinci sayılabilecek konumda olduğunu belirten 
Kars Valisi Eyüp Tepe, "Yönetim Kurulu olarak bölgenin her alanda kalkınması için büyük çaba 
harcıyoruz. Ajansın bölge illerimiz için faydalı olması elzemdir. Belki kalkınma ajansları bazı bölgeler 
için önemli olmayabilir ama bölgemizin kalkınmaya duyduğu ihtiyaç nedeniyle Ajansın bu konuda bir 
kaldıraç olmasını istiyoruz" diye konuştu. "Bölgemiz organik tekstil merkezi olacak" Kars, Ağrı, 
Ardahan ve İğdır bölgesinin organik tekstil merkezi olması için çok önemli bir projeye imza 
attıklarını dile getiren Vali Tepe, "18 Aralık'ta Kalkınma Ajanslarım ızın bağlı olduğu Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı bir toplantı yaptık. Bölgemizin bir organik tekstil merkezi olması için 
çok önemli bir organizasyon gerçekleştirdik. Bildiğimiz gibi bölgemizin en önemli sorunu istihdam 

sorunudur. Bu nedenle de çok önemli boyutta göç vermekteyiz. Onun için de istihdam ağırlıklı her yatırıma ve girişime bizler canı gönülden destek vermek 
durumundayız. Çalışmalarımızı da bu anlamda sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars 
Valisi Eyüp Tepe, Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır bölgesinin organik tekstil merkezi olması için çok önemli bir projeye imza attıklarını dile getirdi.

[ Başa Dön ]

M ERKEZİ KARS' TA BULUNAN SERH AT KALKINMA A JA N SI, YÖNETİM  KURULU Ü Y ELER İ 34'

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

Erzurum Pusula 03 .01 .2014 3000 Yerel Yayınlar 1 20

1V ı l ı> i 'L ı< i İ  k ’ - ı r ı ’ l ' i  h ı m  A A t ı  l i i < l t r  ı l t » .

Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma A jansı, yönetim kurulu üyeleri 34'üncü kez biraraya geldi. 
Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında toplanan SERKA yönetim kurulu üyekım rfCars, Ardahan, Ağrı vc 
İğdır'daki gelişmeleri ele aldı. Vali Eyüp Tepe, "Bölgemizin bir organik tekstil merkezi olması için çok 
önemli bir projeye imza attık" dedi. » Haberi 4'tel jt  uncu iw£ uıicuaya ğcujus. it-is.Mii ıııcııs.vv.ı geldi.

file:/A\ekebubekirkucuk\bİrİm arşîvİ\A. HABERLER - İLANLAR-DUYURULAR-M... 05.02.2014



m-suite / PRNET Sayfa 30 / 34

Kars Valisi olmasıiçinçokönem- Eyüp Tepe başkanlı- Ii bir projeye imza at- ğında toplanan SER- tık" dedi. KA yönetim kurulu » Haberi 4'te|W  A

[ Başa Dön ]

SER KA  YÖ N ETİM İ TOPLANDI

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

Erzurum Pusula 03 .01 .2014 3000 Yerel Yayınlar 4 60

K n .  Ar,{ulum fcA , w,At" . - j- tn *  trltüJ m i . » n U « t  u tn  fn u r  ■■ . t

SERKA yönetimi toplandı
M - T î S S

Jkili
Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı organik tekstil merkezi olması için proje hazırlanacak SERKA yönetimi 
toplandı | Tacettin DURMUŞ / KARS Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 
yönetim kurulu üyeleri 34'üncü kez bir araya geldi. Dönem başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe 
başkanlığında toplanan SERKA yönetim kurulu üyeleri, Kars, Ardahan, Ağrı ve İğdır ile ilgili olarak 
beş gündem ve iki de gündem dışı konuyu görüştü. Toplantı öncesi açılış konuşması yapan SERKA 
Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, kalkınma ajanslarının, bölgelerine çok önemli ivme 
kazandırma iddiasında olduklarına dikkat çekerek, ajansların çalışmalarını bazı yerlerde başarıyla 
yürütmekle beraber bazı yerlerde ise henüz istenilen seviyelerde olmadığını da bir öz eleştiri olarak 
dile getirildi. SERKA'nın birçok alanda olduğu gibi özellikle yayınlar konusunda kal- M? kıtıma 
ajansları arasında birici sayılabilecek konumda olduğunu da dile getiren Vali Tepe, Serhat 
bölgesinde va r olan birtakım dezavantajlar nedeniyle istenilen seviyede olmadığını da söyledi. 

Yönetim Kurulu olarak bölgenin her alanda kalkınması için büyük çaba harcadıklarını da vurgulayan Vali Eyüp Tepe, "Kalkınma Ajansımızın bölge illerimiz 
için faydalı olması elzemdir. Belki kalkınma ajansları bazı bölgeler için önemli olmayabilir ama bizim bölgemiz kalkınmaya ihtiyaç duyduğu için kalkınma 
için bir kaldıraç olmasını istiyoruz." Dedi. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı bölgesinin organik tekstil merkezi olması için çok önemli projeye imza attıklarını da 
açıklayan Vali Tepe, "18 Aralık'ta kalkınma ajanslarımızın bağlı olduğu Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir toplantı yaptık. Bölgemizin bir 
organik tekstil merkezi olması için çok önemli bir projeye imza attık. Bildiğimiz gibi bölgemizin en önemli sorunu istihdam sorunudur. Bu nedenle de çok 
önemli boyutta göç vermekteyiz. Onun içinde istihdam ağırlıklı her yatırıma ve girişime bizler canı gönülden destek vermek durumundayız. Çalışmalarımızı 
da bu anlamda sürdürmeye devam edeceğiz." Diye konuştu.

[ Başa Dön ]

MADE İN TU RKEY İNSANA VE ÇEV R EYE DUYARLI ÜRETİM '

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

KOBİ EFOR 01.01 .2014 15000 Dergiler 115 28

'Made in Turkey = insana ve çevreye duyarlı üretim1 Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve 
Amsterdam Belediyesi işbirliğiyle hayata geçen "Tekstilde 21. Yüzyılın Yeni İm alat Bölgesi: İnsana 
ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" Projesi, Anadolu'yu tekstil sektöründe dünyanın önde gelen 
sürdürülebilir üretim bölgesi haline getirecek. Yapılan yatırım larla, 'Made in Turkey eşittir insana ve 
çevreye duyarlı üretim' olacak. Bu dönüşüm, İğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'dan başlayacak. Proje 
sunum toplantısına Kalkınma Bakanı Cevdet Yılm az, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim 
Şenel, Kars Valisi Eyüp Tepe, HollandalI Fronteer Strateji Yetkilisi James Veenhoffile GÜÇDER/ FG 
Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan katıldı. Proje ile bölgede 4 bin 500 kişiye istihdam 
sağlanması da hedefleniyor.

[ Başa Dön ]

T EK S T İLD E  Y EN İ ÜRETİM  B Ö LG ELER İ;

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

KONFEKSİYON t e k n ik 01.01 .2014 9081 Dergiler 22 145
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[Tekstilde yeni üretim bölgeleri; Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı sürdürülebilir ekonomi hareketlerinden 
biri olacak "Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesini hayata geçirmek üzere T .C  Ekonomi Bakanlığı, 
T .C  Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), FG Group önderliğinde kurulan Güvenilir Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve 
Amsterdam Belediyesi bir araya geldi. "Sürdürülebilir yasam" sorumluluğu bilinciyle hayata geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde 
başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı üretimin üssü konumuna getirmeyi hedefliyor. Projenin ilk adımı, 
FG Group bünyesindeki FG Tekstilin İğdır'da 2 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiği Denim Fabrikasfyla atılırken, FG Group bünyesindeki Fuga ve Tiger 
HİN, dünya pazarları için İğdır fabrikasından 2017 yılı itibariyle 100 milyon Euro'luk satın alım yapacak. FG Tekstilin yatırım ıyla, dünyanın insana ve 
çevreye duyarlı ilk denim üretim üssü unvanına kavuşan İğdır, dünya denim markalarına da İğdır menseli ürünler pazarlamaya başladı. ÇEVREYE 
DUYARLI ÜRETİM Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir üretim üssü olmasının hedeflendiği projeyle, 'Made in 
Turkey'nin global çapta prestijine de katkı sağlanacak. Toplantıda söz alan GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, "Türkiye bütün 
alanlarda markalasma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu ilerlemenin sonucunda Türkiye tekstil sektöründe "Made in Turkey" ibaresinin değeri- 
KONFElfSİVONTEKNİK I  OCAK I JANUAHY I 20M Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil Group bünyesindeki Fuga ve Tiger HİN, dünya 
sektöründeki en geniş çaplı sürdürülebilir eko- pazarları için İğdır fabrikasından 2017 yılı itiba- nomi hareketlerinden biri olacak "Tekstilde 21. riyle 100 
milyon Euro'luk satın alım yapacak. FG Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Tekstilin yatırım ıyla, dünyanın insana ve çevre- Duyarlı Üretim 
Sahası" projesini hayata geçir- ye duyarlı ilk denim üretim üssü unvanına ka- mek üzere T .C  Ekonomi Bakanlığı, T .C  Kalkınma vusan İğdır, dünya denim 
markalarına da İğdır Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA ), FG menseli ürünler pazarlamaya başladı. Group önderliğinde kurulan Güvenilir 
Sürdürülebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM Amsterdam Belediyesi bir araya geldi. "Sürdü- Türkiye'nin insana ve 
çevreye duyarlı üretim korülebilir yasam" sorumluluğu bilinciyle hayata nusunda dünyaya örnek bir üretim üssü olmageçirilen Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve 
Ardahan ille- sının hedeflendiği projeyle, 'Made in Turkey'nin rinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında global çapta prestijine de katkı sağlanacak, 
dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı Toplantıda söz alan GÜÇDER ve FG Group Yöneüretimin üssü konumuna getirmeyi hedefliyor, tim Kurulu 
Başkanı Fuat Gözaçan, "Türkiye bütün Projenin ilk adımı, FG Group bünyesindeki FG alanlarda markalasma yolunda emin adımlarla Tekstilin İğdır'da 2 
milyon Euro yatırımla haya- ilerliyor. Bu ilerlemenin sonucunda Türkiye tekstil ta geçirdiği Denim Fabrikasıyla atılırken, FG sektöründe "Made in Turkey" 
ibaresinin değeri- ni arttırma imkanını yakalarken, diğer taraftan dünyanın ilk "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim" ülkesi olma fırsatını elinde 
bulundurduğunu görüyoruz. Dünyanın prestijli markaları için "İnsan ve Çevre" faktörü, diğer tüm öğelerin önüne geçmiş durumda. Aranan bu özelliğin 
yanına biz artık "Made in Turkey" ibaresini ekliyoruz. Proje hem hayata geçirelecek iller için hem de sektör için dönüm noktası olacak, İnanıyoruz ki 
projemizle birlikte "Made in Turkey", yakın bir gelecekte "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim" ile eşanlamlı hale gelecek" dedi. YENİ İSTİHDAM ALANLARI 
Projenin ilk etapta ana illerinin İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan olduğunu belirten Gözaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim merkezlerinde 4 bin 500 kişiye 
istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Her bir şehrin farklı bir ürün grubunun ana merkezi olacağını belirten GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Gözaçan, "İğdır - Denim, Kars - Non-Denim, Ardahan- Örme, Ağrı- Penye ve Triko üretiminin merkezi olacak. Bu illerde yatırım yapacakları 
desteklemek amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilm esi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı yapılması planlanıyor. Bu 
kapsamda İğdır'daki ilk yatırımı FG Group olarak hayata geçirdik. Simdi de diğer illerimiz olan; Kars, Ardahan ve Ağrı'ya tekstil yatırımcılarını yatırım 
yapmaları için bekliyoruz" dedi. KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIM I ARTACAK Projenin Türkiye'nin en büyük devlet ve özel sektör isbirliklerinden biri 
olacağını söyleyen Gözaçan, projenin bir diğer görevinin de sosyal sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Gözaçan, "Kadınlarımızın ekonomiye ve üretime 
katkı sağlamaları bölgenin kalkınmasına destek verirken, sürdürülebilirlik standartları ile çağdaş şartlarda çalışacak insanlarımız ekonomiye ve barışa 
destek olacak. Ayrıca örneğin denim sektörünün yaşadığı tehlikeli hastalıkların da önüne geçilecek. Getireceğimiz standartlarla tek bir isletmede, % 48 
sudan, % 68 buhardan, % 57 elektrikten ve % 57 zamandan tasarruf edilecek.^Bu tasarrutlar sayesinde "yeşil" üretimi mümkün kıldığımız gibi, aynı 
zamanda sürdürülebilir olmanın da kapılarını açmış oluyoruz" dedi. UZAK DOĞU İLE  REKABET ED İLEB İLİR  FİYAT Proje kapsamında, önde gelen jean 
markalarının ofislerinin bulunduğu Amsterdam'ın Belediye Başkanı Eberhard van der Laan ile de işbirliği KONFÇKSI'ONTHKNİK I OCAK I JANUARY I  201i ni 
arttırma imkanını yakalarken, diğer taraftan Bu kapsamda İğdır'daki ilk yatırımı FG Group dünyanın ilk "İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim" olarak hayata 
geçirdik. Simdi de diğer illerimiz ülkesi olma fırsatını elinde bulundurduğunu gö- olan; Kars, Ardahan ve Ağrı'ya tekstil yatırımcı- rüyoruz. Dünyanın 
prestijli markaları için "İnsan larını yatırım yapmaları için bekliyoruz" dedi, ve Çevre" faktörü, diğer tüm öğelerin önüne geçmiş durumda. Aranan bu 
özelliğin yanına KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI ARTACAK biz artık "Made in Turkey" ibaresini ekliyoruz. Projenin Türkiye'nin en büyük devlet ve özel 
sek- Proje hem hayata geçirelecek iller için hem de tör isbirliklerinden biri olacağını söyleyen Gö- sektör için dönüm noktası olacak. İnanıyoruz ki zaçan, 
projenin bir diğer görevinin de sosyal projemizle birlikte "Made in Turkey", yakın bir ge- sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Gözaçan, lecekte "İnsana ve 
Çevreye Duyarlı Üretim" ile "Kadınlarımızın ekonomiye ve üretime katkı sağ- eşanlamlı hale gelecek" dedi, lamaları bölgenin kalkınmasına destek 
verirken, sürdürülebilirlik standartları ile çağdaş şartlar- YENİ İSTİHDAM ALANLARI da çalışacak insanlarımız ekonomiye ve barışa Projenin ilk etapta ana 
illerinin İğdır, Ağrı, Kars destek olacak. Ayrıca örneğin denim sektörü- ve Ardahan olduğunu belirten Gözaçan, bu nün yaşadığı tehlikeli hastalıkların da 
önüne bölgelerde kurulacak üretim merkezlerinde 4 geçilecek. Getireceğimiz standartlarla tek bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefledik- bir isletmede, 
% 48 sudan, % 68 buhardan, % 57 lerini söyledi. Her bir şehrin farklı bir ürün gru- elektrikten ve % 57 zamandan tasarruf edilecek, bunun ana merkezi 
olacağını belirten GÜÇDER Bu tasarrutlar sayesinde "yeşil" üretimi mümkün ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gö- kıldığımız gibi, aynı zamanda 
sürdürülebilir ol- zaçan, "İğdır - Denim, Kars - Non-Denim, Ar- manın da kapılarını açmış oluyoruz" dedi, dahan- Örme, Ağrı- Penye ve Triko üretiminin 
merkezi olacak. Bu illerde yatırım yapacakları UZAK DOĞU İLE  REKABET ED İLEB İLİR  FİYAT desteklemek amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik Proje 
kapsamında, önde gelen jean markaları- verilm esi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, nın ofislerinin bulunduğu Amsterdam'ın Beledi- yüzde 40 
yatırıma katkı yapılması planlanıyor, ye Başkanı Eberhard van der Laan ile de işbirliği ~ T  o -» içerisinde olunacağını ve bölgeye yatırım yapan şirketlerin, 
yatırımlarının karşılığını daha çabuk alacağını da anlatan Gözaçan, İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası'nda üretilen ürünlerin birim fiyatları, hem 
bölgenin teşvik yardımları sayesinde, hem de isçiliğin ve devletin çeşitli organlarının maddi-manevi destekleri dolayısıyla, sektörün ucuz üretici ülkeleri 
Pakistan-Çin ile yarışır hale gelecek. Bu sayede markaların Uzakdoğu bütçelerinden bir bölümünü de Türkiye'ye kaydırma fırsatı yakalanmış olacak" dedi. 
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu ise "Sanayi tarafından kirlenmemiş bir bölge olması, sahip olduğu 
kullanılmamış maden kaynakları, lojistik konumu gibi çeşitli avantajları nedeniyle bu bölge ekonomik kalkınma için büyük potansiyele sahip. Bunun 
dışında 4 komşu ülkeye sınırı olan tek bölge ve Çin ile Avrupa arasında halen süregelen İpekyolu'ndan geçiyor. Bu proje bölgenin sanayileşmesi adına çok 
önemli bir açılım. Tarım ve hayvancılığa dayalı kırılgan sektörlerin hakim olduğu bu bölgede yeni bir çalışma kültürü oluşmaktadır" dedi. DENİM ÜRETİM 
MERKEZİ İĞD IR Eskiden kervan yolları üzerinde önemli bir durak olan İğdır ilinde, ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalı. Aras Nehri'nin suladığı ova, Doğu 
Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli bitkisel üretim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. İlde sanayi tesisleri, genel olarak tarımsal üretimden sağlanan 
hammadde kaynaklarına dayanılarak kurulurken, Türkiye'nin Ermenistan, İran ve Nahcivan olmak üzere 3 ülke ile sınır olan tek ilidir. Türkiye'deki tır 
varlığının %4'ü İğdır'da olup, ihracat rakamları açısından Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3. sırada yer alıyor. NON-DENİM ÜRETİM MERKEZİ KARS En önemli 
geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Çayır ve otlak alanlarının geniş yer kaplaması nedeniyle ilde küçük ve büyük bas hayvancılığı oldukça gelişmiştir. 
Sarıkam ış, kayak merkezi ve Ani harabeleri ile önemli bir turizm bölgesi. Kentte süt ürünleri imalatı oldukça yaygın olup, bu imalathaneler sezonluk 
çalışıyor. Kars'ta öte yandan devlet tarafından kurulan ve özel sektöre devredilen çimento, yem , süt ürünleri, ayakkabı fabrikaları m evcut Çok fazla göç 
veren Kars'ın 2015 yılında açılacak olan Tiflis demiryolu sayesinde Çin ve Orta Asya ile bağlantısı kurulacak. PENYE VE TRİKO MERKEZİ AĞRI Halkın 
geçimi genelde tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Ekonomi; tarımdan çok hayvancılık ve hayvan ürünlerine dayalı. Düzlük alanların daha verimli olduğu 
Ağrı'da genellikle tarla ziraatına dayalı tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Ağrı, Gürbulak - Kapıkule güzergâhını oluşturan tarihi İpek Yolu üzerinde yer 
alıyor. Ağrı, kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında yer alırken, kişi basına düsen milli gelir bakımından ise en son sıralarda bulunmaktadır. 
ÖRME GRUBU MERKEZİ ARDAHAN İlin ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayanır. Sanayi ve turizm sektörü fazla gelişmemiştir. İlde hayvancılığa bağlı 
olarak süt toplama merkezleri, küçük çaplı mandıralar yer alır. En büyük sanayi kurulusu, ...

» Devam Sayfaları
Sayfa 23
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Sayfa 24

[ Başa Dön ]

SER KA  Y Ö N ET İC İLER İN İN  YURT D IŞ I Z İY A R ET İ

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

Ağrı Güncel 30.12 .2013 600 Yerel Yayınlar 1 160

serka yöneticilerinin yurt dışı ziyareti » I AJ I I  *  lifli İli H » *  W| 11 W _AV tV AVV Kars Valisi Eyüp 
Tepe, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) heyetiyle, Fransa ve Belçikaya'ya yaptığı inceleme gezisi 
hakkında bilgi verdi. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Tepe başkanlığındaki heyete, Ağrı 
Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek ile belediye 
başkanları, Ticaret Ve Sanayi Odası başkanları ve il genel meclisi başkanları eşlik etti. Ziyaret 
sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Tepe, heyet olarak Fransa'da Courchevel Kayak 
Merkezi, Hollanda'da Oltulu bir Türk'e ait peynir fabrikasını gezdiklerini ve son derece 
etkilendiklerini söyledi. Belçika'da ise yaklaşık bir ton civarında et veren Belçika mavisi büyükbaş 
hayvanında SERKA illerinde yaşayıp yaşayam ayacakları konusunda da bir çalışma 
başlatabileceklerini de belirten Vali Tepe, "Kalkınma ajanslarının temsil ettikleri bölgelere değişik 
aşanlarda katkılar sunmak amacıyla kurulmuşlardır. SERKA heyeti olarak bölgedeki imkanlar ve 
vatandaşların geçim kaynakları iie bağlantılı bir program yapalım dedik ve bu kapsamda da 
Hollanda, Belçika ve Fransa'ya bir gezi düzenledik" dedi.2'de

[ Başa Dön ]

SERH AT KALKINMA AJAN SI YURT D IŞ I G E Z İS İ DÜZENLEDİ

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

Ağrı Güncel 30.12 .2013 600 Yerel Yayınlar 2 240

Serhat Kalkınma Ajansı yurt dışı gezisi düzenledi Bl «V ~ v |w  İM VV SERKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Kars Valisi Tepe başkanlığındaki heyete, Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin 
Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek ile belediye başkanları, Ticaret Ve Sanayi Odası başkanları ve il 
genel meclisi başkanları eşlik etti. Kars Valisi Eyüp Tepe, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) heyetiyle, 
Fransa ve Belçikaya'ya yaptığı inceleme gezisi hakkında bilgi verdi. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Kars Valisi Tepe başkanlığındaki heyete, Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin 
Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek ile belediye başkanları, Ticaret Ve Sanayi Odası başkanları ve il 
genel meclisi başkanları eşlik etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali 
Tepe, heyet olarak Fransa'da Courchevel Kayak Merkezi, Hollanda'da Oltulu bir Türk'e ait peynir 
fabrikasını gezdiklerini ve son derece etkilendiklerini söyledi. Belçika'da ise yaklaşık bir ton civarında 
et veren Belçika mavisi büyükbaş hayvanında SERKA illerinde yaşayıp yaşayam ayacakları 
konusunda da bir çalışma başlatabileceklerini de belirten Vali Tepe, "Kalkınma ajanslarının temsil 
ettikleri bölgelere değişik aşanlarda katkılar sunmak amacıyla kurulmuşlardır. SERKA heyeti olarak
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bölgedeki imkanlar ve vatandaşların geçim kaynakları ile bağlantılı bir program yapalım dedik ve bu kapsamda da Hollanda, Belçika ve Fransa'ya bir gezi 
düzenledik."dedi. Avrupa'nın en büyük kayak merkezi örnek alınacak Heyet olarak Avrupa'nın en büyük kayak merkezi olarak gösterilen Fransa'da 
bulunan Courchevel Kayak Merkezinde incelemelerde bulunduklarını ve bu kayak merkezini örnek alacaklarını belirten Vali Tepe, "Fransa'da 12 tane 
kayak merkezi var. Bunlardan en büyüğü olan Courchevel Kayak Merkezi dünyanın bir numaralı kayak merkezidir. Amerika'da ki tüm kayak merkezlerinin 
toplamındaki pist ve telesiyej sayısından daha fazlası burada bulunmaktadır. Çok müthiş bir kayak merkezidir ve burası 1950 yılından beri devlet projesi 
olmuş ve devlet bütün imkanlarını seferber ederek burada kış turizm merkezi kurmuş. Bu kayak merkezine, en az iki buçuk saatte dolambaçlı bir yolla 
varılırken, Sarıkam ış'a ise hava limanından sonra yarım saatte varılıyor ve aynı anda kayak yapabiliyorsunuz. Burası çıplak bir arazide olmasına rağmen, 
çığ tehlikesi ve rüzgar engeli var. Am aSarıkamış'ta ise sarıçam lar arasında kayak keyfi yaşanıldığı gibi, hiçbir şekilde de çığ tehlikesi bulunmuyor. Çünkü 
tüm pistlerimiz orman içerisinde yer alıyor. Burada ise her yamaçta çığ önleme istasyonları harekete geçiyor ve otomatik çığ oluşturuluyor. Ve kayak 
sezonunu 1 Aralık'ta açıyorlar ve kayak sezonunu en az 120 güne çıkartıyorlar. Kar olmadığı halde suni kar yağdırıyorlar." diye konuştu. Belçika'nın bir 
ton et veren ineği va r Vali Eyüp Tepe, gezilerinin Belçika ayağında ise Belçika Mavisi diye ifade edilen ve bir ton et verebilen büyükbaş hayvan üzerinde 
de incelemelerde bulunduklarını söyledi. Vali Tepe, bu hayvanı SERKA illerine getirebileceklerine de dikkat çekerek, "Enstitünün gene! sekreteri ile 
tanışarak bu hayvanın Kars, Ardahan, Iğdırve Ağrı da yaşar mı diye çalışmalar yapacağız. Çünkü Belçika ile Kars ve çevresinin iklim özellikleri bir birine 
yakındır." dedi. Avrupa'nın en büyük peynir fabrikası Oltulu bir iş adamına ait Hollanda'da Avrup'nın en büyük peynir fabrikası olan Mnd Group Peynir 
Fabrikası'nın Erzurum Oltulu bir iş adamına ait olduğunu da belirten Vali Tepe, "Avrupa'nın en büyük peynir fabrikasını gezdik ve şaşırdık. Çünkü bu 
fabrikanın sahibi de Oltu'u bir kardeşimiz. Sanki bir laboratuvar gibi son derece hijyenik ve tertemiz. Her şey otomatik ve peynir el değmeden üretiliyor. 
Dünyanın her bir yanına ve Amerika'ya keçi peyniri ihraç ediyor." açıklamasında bulundu.
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Serhat Kalkınma Ajansı Yurt Dışı Gezisi düzenledi Kars Valisi Eyüp Tepe, Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) heyetiyle, Fransa ve Belçikaya'ya yaptığı inceleme gezisi hakkında bilgi verdi. SERKA 
Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Tepe başkanlığındaki heyete, Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, 
Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek ile belediye başkanları, Ticaret Ve Sanayi 
Odası başkanları ve il genel meclisi başkanları eşlik etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına 
açıklamada bulunan Vali Tepe, heyet olarak Fransa'da Courchevel Kayak Merkezi, Hollanda'da 
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"Enstitünün genel sekreteri ile tanışarak bu hayvanın Kars, Ardahan, Iğdırve Ağrı da yaşar mı diye çalışmalar yapacağız. Çünkü Belçika ile Kars ve 
çevresinin iklim özellikleri bir birine yakındır." dedi. Avrupa'nın en büyük peynir fabrikası Oltulu bir iş adamına ait Hollanda'da Avrup'nın en büyük peynir 
fabrikası olan Mnd Group Peynir Fabrikası'nın Erzurum Oltulu bir iş adamına ait olduğunu da belirten Vali Tepe, "Avrupa'nın en büyük peynir fabrikasını 
gezdik ve şaşırdık. Çünkü bu fabrikanın sahibi de Oltu'u bir kardeşimiz. Sanki bir laboratuvar gibi son derece hijyenik ve tertemiz. Her şey otomatik ve 
peynir el değmeden üretiliyor. Dünyanın her bir yanına ve Amerika'ya keçi peyniri ihraç ediyor." açıklamasında bulundu.
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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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