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SERKA KALKINMA AJANSI BASIN HABERLERİ EYLÜL 2013
BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ

Y A Z IL I BASIN  

İ ç in d e k i le r

• TEPE; İLK I5'E GİRMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ'
Ağrı Güncel - 28.09.2013

• SERKA' NIN 32. OLAĞAN YÖNETİM KUTULU TOPLANTISI 
Kars Önder - 27.09.2013

• MOSKOVA' DA SERKA STANDINA BÜYÜK İLGİ 
Erzurum Pusula - 26.09.2013

• MOSKOVA' DA SERKA STANDINA BÜYÜK İLGİ 
Erzurum Yeni Kuşak - 26.09.2013

• MOSKOVA' DA SERKA STANDINA BÜYÜK İLGİ 
Kars Serhat - 26.09.2013

• ANTALYA RUS TURİSTİN GÖZDESİ 
Star Antalya - 26.09.2013

• RUSLAR ANTALYA' YI TERCİH ETTİ 
Bizim Gazete - 25.09.2013

• 7 BAŞVURU DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI 
Ağrı Güncel - 23.09.2013

• SERKA
Ağrı Memleket - 23.09.2013

• ANTALYA' YA EN ÇOK RUSLAR GELDİ 
İstanbul Son Saat - 22.09.2013

• KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETECEK 
Ağrı Güncel - 21.09.2013

• KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETİLECEK 
Ağrı Memleket - 21.09.2013

• KAZ TÜYÜ ISI YALITIM MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK 
Ayrıntılı Haber - 21.09.2013

• ANTALYA' YA EN ÇOK RUSLAR GELDİ 
Dokuz Sütun - 21.09.2013

• SERKA
Genç Anadolu - 21.09.2013

• KALKINMA BAKANI YILMAZ' DAN SERKAVA ZİYARET 
Denge (Kars) - 20.09.2013

• İĞDIR' DAN TÜM DÜNYAYA YAYILACAK 
Dünya Kobiden - 20.09.2013

• ADAYLARINI TANITTI 
Flashaber - 20.09.2013

• TTLMİLMLE ISITACAK!
Gündem (Kars) - 20.09.2013

• KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETECEK 
Hüryurt - 20.09.2013

• BRAYIIİESİBTEGEK
Kars Halk Gazetesi - 20.09.2013

• KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETECEK 
Ölçek (Kars) - 20.09.2013

• FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLMELİ 
Türkiye Erzurum - 20.09.2013

• RUSLAR' DAN TÜRKİYE' YE 
Ankara Başkent - 19.09.2013

• TÜRKİYE DAKİK3 PROGRAMINA HAZIR 
Erzurum Pusula - 18.09.2013

• DÜNYASI ERZUMM' DA TOPLANACAK 
Erzurum Yeni Kuşak - 18.09.2013

• BAKAN YILMAZ' DANSERKA' YA OVGU 
Çağdaş Kars Haber - 17.09.2013

• KARS' IN SUSUZ İLÇESİ' NE BAĞLI DOYUMLU KÖYÜ' NDE ARICI YÜCEL ÜZEYİR, KAVAK 
Erzurum Pusula - 17.09.2013

• YILMAMDAN SERKFFYA TAM NOT 
Erzurum Pusula - 17.09.2013

• BAKAN YILMAZ SERKA' YI ZİYARET ETTİ 
Erzurum Yeni Kuşak - 17.09.2013
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• KALKINMA BAKANI YILMAZ : SERKA EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ 
Gündem (Kars) - 17.09.2013

• BAKAN YILMAZ SERKA EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ"
Hüryurt - 17.09.2013

• KALINMA BATA YILMAZ: SERKÂ EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ 
Kars Halk Gazetesi - 17.09.2013

• SERKA EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ"
Kars Serhat - 17.09.2013

• KARS KAŞARININ COĞRAFYASI ANLATILDI 
Tunaydin - 16.09.2013

• KARS KAŞARINA COĞRAFİ İŞARET 
Yeni Şafak Trabzon - 16.09.2013

• AĞAÇ KOVUĞUNDA BAL ÜRETTİ 
Erzurum Pusula - 14.09.2013

• İKİ BÜYÜK SORUN, İĞDIR' IN KALKINMASINA ENGEL 
Dünya Ekonomi-Politika Bölge E k i - 13.09.2013

• İKİNCİ ETABIN ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK 
Dünya Ekonomi-Politika Bölge E k i - 13.09.2013

• SERKA BURAK AYDOĞDU İĞDIR, ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERLE DOĞU ANADOLU' 
Dünya Ekonomi-Politika Bölge E k i - 13.09.2013

• VALİ AHMET PEK İĞDIR; KAFKASYA. ORTA ASYA VE QN ASYA' YA İHRACATI HEDEFLEYE 
Dünya Ekonomi-Politika Bölge E k i - 13.09.2013

• SERKA' DAN 2. KISA FİLM YARIŞMASI 
Anayurt - 11.09.2013

• SERKA KUZEY AVRUPA' D AYDI 
Anayurt - 11.09.2013

• KARS KAŞARI MARKALAŞIYOR 
Ankara Belde - 11.09.2013

• KARS KAŞARINI DÜNYA TANIYACAK 
Erzurum Pusula - 11.09.2013

• SERKA SERKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YURDA DÖNDÜ 
Ağrı Güncel - 10.09.2013

• SERKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KUZEY AVRUPA ÜLKELERİNİ ZİYARET ETTİ 
Ağrı Memleket - 10.09.2013

• BUNLARI DUYDUNUZ MU?
Erzurum Pusula - 10.09.2013

• SERKA' DAN İNCİ KISA FİLM YARIŞMASI 
Yeni Mesaj - 10.09.2013

• KARS BALI MARKA OLACAK 
Dokuz Sütun - 08.09.2013

• SERKA' DAN 10 BİN TL ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI 
Ağrı Güncel - 07.09.2013

• TAŞLI ÇAY HAYVAN PAZARINDA YOĞUNLUK 
Ağrı Güncel - 07.09.2013

• MATLA KADIN OLMAK' KONULU KISA FİLM YANŞMASI 
Ağrı Memleket - 07.09.2013

• TAŞLI ÇAY HAYVAN PAZARINDA YOĞUNLUK 
Ağrı Memleket - 07.09.2013

• SERHATTA KADIN OLMAK' KONULU KISA FİLM YARIŞMASI 
Ağrı Memleket - 07.09.2013

• KÜLTÜREL MİRAS« OLUYOR 
Erzurum Pusula - 07.09.2013

• SERKA' DAN ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI 
İstanbul Son Saat - 07.09.2013

• SERHAT' TA KADIN OLMAK 
İstanbul Gazetesi - 07.09.2013

• SERKA KISA FİLM YARIŞMASI' NIN NCİSİNİ DÜZENLEYECEK 
Karabük Haber - 07.09.2013

• AĞRI, ARDAHAN, İĞDIR VE KARS İLLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN SERKA, GEÇTİĞİMİZ 
Yurt Gazetesi - 07.09.2013

• SERHAT KADINI FİLM OLUYOR 
Erzurum Pusula - 06.09.2013

• KARS BALI MARKA OLUYOR 
Erzurum Pusula - 06.09.2013

• SERKA YENİ BÖLGE PLANINI UZUN VADELİ HAZIRLADI 
Hürses - 06.09.2013

• SERKA' DAN KISA FİLM YARIŞMASI 
Kars Önder - 06.09.2013
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• SERHAT KALKINMA AJANSI SERKA) YÖNETİM KURULU BAŞKANI KARS VALİSİ EYÜP TEPE 
Ağrı Güncel - 05.09.2013

• AVRUPA ÜLKELERİNE ZİYARET ETTİ 
Ağrı Memleket - 05.09.2013

• KARS TURİZMİNE LETONYA ÖRNEĞİ 
Ankara Sabah - 05.09.2013

• SERKA' DAN KUZEY AVRUPA ÇIKARMASI 
Erzurum Pusula - 05.09.2013

• KUZEY AVNIPA ÜLKELERİNE ZİYARET 
Erzurum Yeni Kuşak - 05.09.2013

• AVRUPA ÜLKELERİNE ZİYARET 
Genç Anadolu - 05.09.2013

• SERKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KUZEY AVRUPA ÜLKELERİNİ ZİYARET ETTİ 
Kars Önder - 04.09.2013

• İĞDIR1 DA AV, YABAN HAYATI 
Erzurum Yeni Kuşak - 03.09.2013

Y a z ı l ı  B a s ın  H a b e r le r

■SERKA

[ Başa Dön ]

TEPE; İLK I5'E GİRMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ'

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

Ağrı Güncel 28.09.2013 600 Yerel Yayınlar 1 36

Tepe; İlk  I5’e girmek için çalışmalıyız'
ş s ş j  p v j

Tepe; "İlk I5'e girmek için çalışmalıyız' Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı 
Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA'nın başarılı çalışmalar yaptığını ancak bununla yetinilmemesi gerektiğini belirterek, "Kalkınmada 26 bölge arasında sondan 
İkinciyiz. İlk 15 arasına girmek için çalışmalıyız" dedi. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın 32. Olağan 
Yönetim Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında Kars'ta yapıldı.2'de Tepe; 'ilk 15'e girmek için çalışmalıyız* Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA'nın başarılı çalışmalar yaptığını ancak bununla yetinilmemesi gerektiğini 
belirterek, "Kalkınmada 26 bölge arasında sondan İkinciyiz. İlk 15 arasına girmek için çalışmalıyız" dedi. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet 
yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın 32. Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında Kars'ta yapıldı. 
Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek ve illerin belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ile belediye başkanlarının katıldığı 
toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA'nın kalkınma hamlesinde bölgeye heyecan ve canlılık kazandırdığını söyledi. 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yıİmaz'ın Kars ziyareti sırasında SERKA'yı Türkiye'nin en iyi ajansları arasında gösterdiğini anımsatan Vali Tepe, "Kalkınma 
Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz da ilim iz ziyareti sırasında SERKA'dan övgü ile bahsetti. Bizlerde bu nedenle gururlandık" dedi. "Bu çalışmalarla 
yetinmemeliyiz" SERKA'nın özellikle yayınlar konusunda iyi durumda olduğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vali Tepe, "Böylece SERKA'nın daha 
fazla çalışmaları yapması, daha fazla projeye destek vermesi gibi daha aktif olmasını istiyoruz. Yani çıtamız oldukça yüksekmiş. Sayın Bakanımız 26 
kalkınma ajansı içerisinde yayınlar konusunda en iyi ajansın SERKA olduğuna dikkat çekti" diye konuştu. Vali Tepe, şöyle devam etti: "Biz bölge olarak 
zaten Türkiye'nin geri kalan 25 bölge- Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın 32. Olağan Yönetim Kurulu 
toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında Kars'ta yapıldı, sine kıyasla sondan ikinci kalkınma bölgesiyiz. Dolayısıyla Sayın 
Bakanımızın iltifatlarından şevk duymamız gerekir ama bununla yetinmemiz mümkün değil. Çünkü şu andaki statümüz bellidir ve sondan İkinciyiz. Biz en 
azından ilk 15'e girmedikçe kalkınma ajansımızın daha çok çalışması gerektiği konusunda her halde hemfikirizdir diye düşünüyorum. Bu konuda kalıtsal 
olan pek çok sorunun da aşıldığını ve çalışınca başarıldığını görmüş olacağız. Böylece bölgemizin en önemli sorunu olan göçün de önüne geçildiğini 
göreceğiz. Ayrıca yeniden Serhat illerimizin Anadolu'muzun parlayan bir yıldızı olmasını görme imkanı bulabiliriz." Daha sonra toplantıda ajansın 
çalışmaları ve 2014 yılı mali destek programları görüşüldü.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 2

Tepe; ‘İlk 15’e girmek 
için çalışmalıyız’ «4n.Aftbh

[ Başa Dön ]

SERKA' NIN 32. OLAĞAN YÖNETİM KUTULU TOPLANTISI

Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm
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Kars Önder 27.09.2013 450 Yerel Yayınlar 1 8

S E R K A ’n ın 32.  O lağ an  Y ö n e t m K u r u l u  Toplantıs ı

SERKA'nın 32. Olağan Yönetim Kutulu Toplantısı Serhat Kalkınma Ajansı (ŞERHA) YöneUm Kurulu 
Başkanı Kars Valisi Eyüp Tep*, SERKA'nın başarılı ça lış m ala r yap tığını ancak bununla yetJnlfmemesl gerektiğini belirterek, "Kalkınmada 26 bölge 
arasında »ondan Ik/nelylz. İlk İS  *r»sıni girmek İçin çalışmalıyız" dedi. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars İllerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansının 
32.Olağan Yönetim Kurulu toplanüsı Yönetim Kurulu BeşJcenı Kare Valisi Eyüp Tepe başkanlığında Kart'ta yapıldı. Ardahan Vallel Seyfettin Azlzoğlu, İğdır 
Valisi Ahmet Pek re İllerin belediye başkanları, II genel meclisi başkanları İle belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkam 
Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA nın kalkınma hamlesinde bölgeye heyecan ve canlılık kazandırdığını söyledi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın Kars ziyareti 
sırasında SERKA yi Türkiye'nin en İyi ajansları arasında gösterdiğini anımsatan Vali Tepe, "Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz da İlim iz ziyareti 
sırasında SERKA'dan Övgü İle bahse W. Bizlerde bu nedenle gururlandık" dedi. "BU ÇALIŞMALARLA YETİNEUEYİZ" SERKA'nın Özellikle yayınlar konusunda 
İyi durumda okluğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vali Tepe, "Böylece SERKA'nın daha fazla çalışmaları yapması, daha fazla projeye destek 
vermesi gibi daha aktif olmasını İstiyoruz. Yani 6 çıtamız oldukça yüksekmiş. Sayın Bakanımız 26 kalkınma ajansı içerisinde yayınlar konusunda en İyi 
ajansın SERKA olduğuna dikkat çekti"diye konuştu. VaH Tepe, şöyle devam etti: "Biz bölge olarak zaten Türkiye'nin geri kalan 25 Aöfgesfrıe kıyasla 
sondan İkinci kalkınma bölgesiylz. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın İltifatlarından şevk Devamı tayfo S de

[ Başa Dön ]

MOSKOVA' DA SERKA STANDINA BÜYÜK İLGİ

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

Erzurum Pusula 26.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 88

Moskova'da SERKA standına büyük ilgi

Moskova'da SERKA standına büyük ilgi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Rusya'nın başkenti Moskova'da 
düzenlenen vc 76 ülkeden bin 300 turizm şirketi ve tu r operatörünün katıldığı 19.Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuan'na katılarak Kars, Ardahan, İğdır 
ve Ağrı illerinin turizm potansiyelini tanıttı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Moskova 
Krokus Fuar alanında yapıldı. 17-25 Eylül tarihleri arasında yapılan ve 76 ülkeden yaklaşık bin 300 turizm şirketi ile tur operatörünün stant açtığı fuara 
Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerini temsilen Serhat Kalkınma Ajansı katıldı. Moskova Kültür vc Tanıtma Müşavirliği tarafından açılan Türkiye standmda 
SERKA uzmanları Serhat illerinin kış turizm i potansiyelini tanıttı. Ülkelerin otel, seyahat acentesi, havayolu şirketleri ile tur operatörlerinin ziyaret ettiği 
fuarda SERKA standı ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler özellikle Sarıkamış, Ani Antik Kenti ve Ağrı Dağı'na büyük ilgi gösterdi. Fuar boyunca Rusya'da faaliyet 
gösteren Coral, Pcgas, Intourist Thomas Cook, Tez Tour, Danko gibi tur operatörleri ile görüşmeler yapan SERKA uzmanları, Rus Türk İşadamları Birliği 
(RTİB), Rus Türk İşadamları Derneği (RUTİD), Rusya Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SIORA), Türkiye'nin Moskova Turizm ve Tanıtma 
Müşavirliği ve Türk Hava Yolları Moskova temsilciliklerini ziyaret ederek Serhat bölgesinin turizm ve yatırım potansiyelleri hakkında bilgi verdi. Fuara 
katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özas- lan da standı zivaret ederek SER? KA uzmanlarından Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'daki turizm 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

[ Başa Dön ]

MOSKOVA' DA SERKA STANDINA BÜYÜK İLGİ

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

Erzurum Yeni Kuşak 26.09.2013 600 Yerel Yayınlar 10 114
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Moskova'da SERKA standına büyük ilgi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Rusya'nın başkenti 
Moskova'da düzenlenen ve 76 ülkeden bin 300 turizm şirketi ve tur operatörünün katıldığı 19.Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarina katılarak Kars, 
Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinin turizm potansiyelini tanıttı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Seyahat 
Fuarı Moskova Krokus Fuar alanında yapıldı. 17-25 Eylül tarihleri arasında yapılan ve 76 ülkeden yaklaşık bin 300 turizm şirketi ile tur operatörünün stant 
açtığı fuara Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerini temsilen Serhat Kalkınma Ajansı katıldı. Moskova Kültür ve Tamuna Müşavirliği tarafından açılan Türkiye 
standında SERKA uzmanları Serhat illerinin kış turizmi potansiyelini tanıttı. Ülkelerin otel, seyahat acentesi, havayolu şirketleri ile tur operatörlerinin 
ziyaret ettiği fuarda SERKA standı ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler özellikle Sarıkamış, Ani Antik Kenü ve Ağrı Dağı'na büyük ilgi gösterdi. Fuar boyunca 
Rusya'da faaliyet gösteren Coral, Pegas, Intourist Thomas Cook, Tez Tour, Danko gibi tur operatörleri ile görüşmeler yapan SERKA uzmanları, Rus Türk 
İşadamları Birliği (RTİB), Rus Türk İşadamları Derneği (RUTİD), Rusya Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SIORA), Türkiye'nin Moskova 
Turizm ve Tanıtma Müşavirliği ve Türk Hava Yolları Moskova temsilciliklerini ziyaret ederek Serhat bölgesinin turizm ve yatırım potansiyelleri hakkında 
bilgi verdi. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan da standı ziyaret ederek SERKA uzmanlarından Kars, Ardahan, İğdır ve 
Ağridaki turizm çalışmaları hakkında bilgi aldı. İha

[ Başa Dön ]

MOSKOVA' DA SERKA STANDINA BÜYÜK İLGİ

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

Kars Serhat 26.09.2013 500 Yerel Yayınlar 2 6

Moskova'da SERKA standına büyük ilgi Serti ot Kalkınma Ajansı (SERKA), Rusya'nın başkenti 
Moskova'da düzenlenen ve 76 ülkeden bin 300 tunzm prketı ve turoperetomnun katıldığı 19 Uluslararası Tunzm ve Seyahat Fuan'na katılarak Agn, 
Aıdahan. İğdır ve Kar? lilennın tunzm cdansıyelmı ter-tlı Rusya'nın başkenti Moskova'da bu yıl I9*uncueu gerçekleşlmien Ulustararaeı Tunzm ve Seyahal 
Fuan Moskova Krcdaıs Fuar alanında yapıfcdt 17-îO EylJ lanhlen arasında yapılan ve 76 ülkeden yaklaşık bu 300 tunzm şırkeiı ile tur operelorûnun stant 
açtığı ftjaıaAA n, Ardahan, Iğa ırve Kars rtlermı lemMen Serhat Kalkınma Ajansı katıldı Moskova Kuttur ve Tanıtma MüşaviriA » tarafından açılan Türkiye 
slandmda SERKA uzmanları Serhat ıliernm Kış lunzmt potansiyelin* tanıttı Oaceiem otel, seyatal acenietı, havaycA u yvketferı «e luroperatoriennm ziyaret 
ettiği fuarda SERKA slandı ilgi odaâı oldu Ziyaretçiler ozalitte Sarrkamı», Anı Anbk Kenti ve Ağrı Oağr'na buyA k igı gösterdi Fuar boyuncaı Rusya'da 
faaliyet gösteren Corai, Pegaa. Intounst Thomas Ccok, Tez Tcur, Danko gibi tur operatörün 4e görüşmeler yapan SERKA ujmanian. Rus Türk IşadaA ıiar 
B*Sğı (RTİfi), RusTurt İşadamları £e*neğı (RUTİD), Rusya Kuçuk ve Orta Boy İşletmeleri Gelifbrme A*arrs» (SIORA), Tgrtuye'nın Moskova Tunzm ve 
Tanıima MüşaviriA veTuık Hava Yollan Moskova temsilciklerim ziyaret ederek Serhat bölgesinin turizm ve yatırım potansiyelleri hakkında Bilgi verdi Fuara 
katılan KuKur ve Turum Bakanlığı Müsteşarı Ozgurûzasian destandı ziyaret ederek SERKA uzmaniannden Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'la» tunzm 
çalışmalan hakkında bilgi akJr

[ Başa Dön ]

ANTALYA RUS TURİSTİN GÖZDESİ

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

Star Antalya 26.09.2013 2704 Yerel Yayınlar 1 8
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Antalya Rus 
turistin gözdesi
AĞUSTOSTA Antalya, Muğla ve İstanbul’u 
tercih eden Rus turistler, 2013 yılının ilk 8 
ayında 2 milyon 452 bin 697 kişiyle bir önce
ki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'ya ula
şan artışla, ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini 
oluşturdu. Rusya,bu rakamla 'Antalya'ya 
en (ok turist gönderen ülke'oldu, m 3TE

Antalya Rus turistin gözdesi ACUSTOSTA Antalya, Muğla ve İstanbul'u tercih eden Rus turistler, 2013 
yılının ilk 8 ayında 2 milyon 452 bin 697 kişiyle bir önce ki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'ya ulaşan artışla, ziyaretçilerin yüzde 31.07'sini oluşturdu. 
Rusya,bu rakamla 'Antalya'ya en çok turist gönderen ülke'oldu. » 3TE ¡1 Rus turistin tercihi ANTALYA Tarihi, doğası, kültürü ve ören yerleriyle Antalya bu 
yıl da Rus turist akınına uğradı. 2013'ün ilk 8 ayında, 2 milyon 452 bin kişiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla Rusya, toplamda 
Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke oldu. > KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür özaslan, 2013'ün ilk 8 ayında, 2 milyon 452 bin kişiyle bir 
önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 16 artış gösteren Rusya'nın "Antalya'ya en çok turist gönderen ülke" olduğu bilgisini verdi. Türkiye'nin 
yedinci kez temsil edildiği Leeisure 2013 Moskova Turizm Fuan'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mn kurduğu stant, bu yıl da Rus turizmcilerin ilgi odağı 
oldu. 350 metrekarelik alana kurulan Türk standı, yaz turizminin yanısıra kış turizm i ve kültür turizmi potansiyelini ön plana çıkaracak şekilde tasarlandığı 
dikkat çekti. İstanbul, Antalya ve Kapadokya'dan otel, acenta ve turizm birliklerinin yer aldığı 2013 Moskova Turizm Fuan'nda Serka ve Kudaka kalkınma 
ajansları kış turizmi çalışması yaptı. Antalya Rus turistin 'öncelikli tercihi Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı özgür Özaslan, fuarda yaptığı konuşmada, 
tur operatörleriyle yaptığı görüşmelerde Rusya Federasyonu'nun, Türkiye'nin ana hedef pazarlarından biri olduğuna dikkati çekti. Rusya'nın özellikle son 
dönemde ilk pazar olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden özaslan, Rusya'nın 2012 yılında 3 milyon 600 bin ziyaretçi sayısıyla ülkemize en çok turist 
gönderen ikinci ülke olduğunu hatırlattı. RUSLAR ANTALYA'YI COK SEVDİ RUS turistlerin ağustos ayında Antalya. Muğla ve İstanbul'u tercih ettiğine 
dikkati çeken Özaslan, "2013 yılının ilk 8 ayında Rusya, 2 milyon 452 bin 697 kişiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla ziyaretçilerin 
yüzde 3l.07sinl oluşturarak Antalya'ya en cok turist gönderen ülke oldu. 3 yıllık dönemde İstanbul'a en cok turist gönderen ülkeler arasında ikinci olan 
Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı, ilk 8 ayda yüzde 9.3 artarak 381 bin 554'e ulaştı" dedi.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 3

Rus turistin tercihi ANTALYA

S S İ Ş  E ct İ M İ M İ .

[ Başa Dön ]

RUSLAR ANTALYA' YI TERCİH ETTİ

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

Bizim Gazete 25.09.2013 6000 Ulusal Gazeteler 2 100

Rusiar Antalya’yı tercih etti

Rusiar Antalya'yı tercih etti Rusya'nın, 2013 yılının ocak-oğustos döneminde gönderdiği turist sayısı 
11,7 artış gösterdi. Sorı üç yıllık dönemde Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu'ndan gelen 
ziyaretçi sayısı arttı Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, "Rusya, 201 3 yılının ilk 8 ayında, 2 milyon 452 bin 697 kişi ile bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 16 artışla toplam ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini oluşturarak Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu" ifadesini kullandı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kış turizminin önemli fuarları arasında yer alan ve geçen yıl 55 bin ziyaretçi ağırlayan "Leeisure 
2013 Moskova Turizm Fuarı" açıldı. Türkiye'nin yedinci kez temsil edildiği Leeisure 201 3 Moskova Turizm Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın standı 
bu yıl da Rus turizmcilerin ilgi odağı oldu. 350 metrekarelik alana kurulan Türk standı, yaz turizminin yanı sıra kış turizmi ve kültür turizmi potansiyelini 
de ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı. İstanbul, Antalya ve Kapadokya'dan otel, acenta ve turizm birliklerinin yer aldığı fuarda, Serka ve Kudaka 
kalkınma ajansları da kış turizm ine yönelik tanıtım çalışmaları yapıyor. Ana hedef pazarı Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, fuarda 
yaptığı konuşmada, tur operatörleriyle yaptığı görüşmelerde Rusya Federasyonunun, Türkiye'nin ana hedef pazarlarından biri olduğuna dikkati çekti.
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Rusya'nın özellikle son dönemde ilk pazar olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Özaslan, Rusya'nın 2012 yılında 3 milyon 600 bin ziyaretçi sayısıyla 
ülkemize en çok turist gönderen ikinci ülke olduğunu hatırlattı. En çok turist gönderen ülke Rus turistlerin özellikle ağustos ayında Antalya, Muğla ve 
İstanbul'u tercih ettiğine dikkati çeken Özaslan, şunları söyledi: "201 3 yılının ilk 8 ayında Rusya, 2 milyon 452 bin 697 kişi ile bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 16 artışla toplam ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini oluşturarak Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Son üç y ıllık dönemde 
İstanbul'a en çok turist gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçi sayısı, ilk sekiz ayda yüzde 9,3 artarak 
381 bin 554 kişiye ulaştı. Muğla'ya 2012 yılı sonu iti barıyla en çok turist gönderen dördüncü ülke olan Rusya'nın, 2013 yılının ocak-ağustos döneminde 
bölgeye gönderdiği turist sayısı 176 bin kişiye ulaşarak yüzde 1 1,7 artış gösterdi. Türkiye'nin turizm geliri ise 201 3 yılının ilk yedi aylık döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artış göstererek 15 milyar 47 milyon dolar şeklinde gerçekleşti."

[ Başa Dön ]

7 BAŞVURU DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

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

Ağrı Güncel 23.09.2013 600 Yerel Yayınlar 1 36

7 başvuru destek almaya hak kazandı
A£.*r=x

A ^ s e r k a
w 1 ' V — —

7 başvuru destek almaya hak kazandı Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet gösteren Sehat 
Kalkınma Ajansı (SERKA), yapılan destek başvuruları sonuçları hakkında duyuruda bulundu. 2'de 7 başvuru destek almaya hak kazandı Ağrı, Ardahan, 
İğdır ve Kars'ta faaliyet gösteren Sehat Kalkınma Ajansı (SERKA), yapılan destek başvuruları sonuçları hakkında duyuruda bulundu. SERKA yaptığı 
duyuruda; "Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 01.07. 2013 tarihinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik 2013 Yılı Teknik Destek Programı 
4. Dönem (TRA2-13-TD04) sonuçları belli oldu, olarak kamuoyuna duyurulan Teknik Destek Programı'nın 29.08. 2013 tarihinde sona eren 4. dönem 
başvuruları için yapılan ön inceleme ve nihai değerlendirme sonucunda, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde uygulanmak üzere toplam 7 adet başvuru 
destek almaya hak kazanmıştır. Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde 
yayınlandığı 20.09.2013 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini 
kullandı.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 2

7 başvuru destek 
almaya hak kazandı

a  b  a m .  2013 Yık Tti/vk D tsttk Ptognm  A Oönttn

a a  o t R K A

[ Başa Dön ]

SERKA

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

Ağrı Memleket 23.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 60

7 başvuru destek 
almaya hak kazandı

Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars ta faaliyet gösteren Sehat Kalkınma Ajansı (SERKA), yapılan destek 
başvuruları sonuçları hakkında duyuruda bulundu. SERKA yaptığı duyuruda; "Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 01.07. 2013 tarihinde kar amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kamuoyuna duyurulan Teknik Destek Programı'nın 29.08. 2013 tarihinde sona eren 4. dönem başvuruları 
için yapılan ön inceleme ve nihai değerlendirme sonucunda, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde uygulanmak üzeretoplam 7 adet başvuru destek almaya 
hak kazanmıştır" ifadelerini kullandı. 4'te SERKA KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY 2013 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem (TRA2-13-TD04) 
Sonuçları belli oldu. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet gösteren Sehat Kalkınma Ajansı (SERKA), yapılan destek başvuruları sonuçları hakkında 
duyuruda bulundu. SERKA yaptığı duyuruda; "Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 01.07. 2013 tarihinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik 
olarak kamuoyuna duyurulan Teknik Destek Programı'nın 29.08. 2013 tarihinde sona eren 4. dönem başvuruları için yapılan ön inceleme ve nihai 
değerlendirme sonucunda, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde uygulanmak üzere toplam 7 adet başvuru destek almaya hak kazanmıştır. Başvuru 
sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 20.09.2013 tarihi itibari ile en 
geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 4
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7 başvuru destek 
almaya hak kazandı
A  A a j e r k a

2013 Vrfr Tefarvk Deste* Pl-ograrro 4, Oörwn 
g (TRA2- T 3-7DCMEI $OflU(fcn te f ota.

[ Başa Dön ]

ANTALYA' YA EN ÇOK RUSLAR GELDİ

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

İstanbul Son Saat 22.09.2013 6200 Yerel Yayınlar 4 48

Antalya'ya en çok Ruslar geldi

Antalya'ya en çok Ruslar geldi Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özaslan: "Rusya, 2013 yılının 
ilk 8 ayında, 2 milyon 452 bin 697 kişi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla toplam ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini oluşturarak 
Antalya'ya en çok turisf gönderen ülke oldu" (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, "Rusya, 2013 yılının ilk 8 ayında, 2 milyon 452 
bin 697 kişi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla.toplam ziyaretlerin yüzde 31,07'sini oluşturarak Antalya'ya' efrA öMIİfiKâİiSlâren oldu" 
ifadesini kullandL Kültür ve Turizm Bakanlığfndan yapılan açıklamaya go: re. kış turizminin önemli fuarları arasında yer alan ve geçen yıl 55 bin ziyaretçi 
ağırlayan "Leeisure 2013 Moskova Turizm Fuarı" açıldı. Türkiye'nin yedinci kez temsil edildiği Leeisure 2013 Moskova Turizm Fuarı'nda Kültür ve Turizm 
Bakanlığı nın standı bu yıl da Rus turizmcilerin ilgi odağı oldu. 350 metrekarelik alana kurulan Türk standı, yaz turizminin yanı sıra kış turizmi ve kültür 
turizmi potansiyelini de ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı. İstanbul, Antalya ve Kapadokya'dan otel, acenta ve turizm birliklerinin yer aldığı fuarda, 
Serka ve Kudaka kalkınma ajansları da kış turizmine yönelik tanıtım çalışmaları yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, fuarda 
yaptığı konuşmada, tur operatörlerime yaptığı görüşmelerde Rusya Federasyonumun, Türkiye'nin ana hedef pazarlarından biri olduğuna dikkati çekti. 
Rusya'nın özellikle son dönemde ilk pazar olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Özaslan, Rusya'nın 2012 yılında 3 milyon 600 bin ziyaretçi sayısıyla 
ülkemize en çok turist gönderen ikinci ülke olduğunu hatırlattı. Rusya, Antalya'ya en çok turist gönderen ülke Rus turistlerin özellikle ağustos ayında 
Antalya, Muğla ve İstanbul'u tercih ettiğine dikkati çeken Özaslan. şunları kaydetti: "2013 yılının ilk 8 ayında Rusya, 2 milyon 452 bin 697 kişi ile bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla toplam ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini oluşturarak Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Son üç 
y ıllık dönemde İstanbul'a en çok turist gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonundan gelen ziyaretçi sayısı, ilk sekiz ayda yüzde 
9.3 artarak 381 bin 554 kişiye ulaştı. Muğla'ya 2012 yılı sonu itibarıyla en çok turist gönderen dördüncü ülke olan Rusya'nın, 2013 yılının ocak-ağustos 
döneminde bölgeye gönderdiği turist sayısı 176 bin kişiye ulaşarak yüzde 11,7 artış gösterdi. Türkiye'nin turizm geliri ise 2013 yılının ilk yedi aylık 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.4 artış göstererek 15 m ilyar 47 milyon dolar şeklinde gerçekleşti." Moskova'da bu yıl İ9'uncusu 
düzenlenen fuar. 20 Eylül'e (bugün) kadar sürecek.

[ Başa Dön ]

KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETECEK

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

Ağrı Güncel 21.09.2013 600 Yerel Yayınlar 1 54

* Kaz tUyünden ısı yalıtım 
0 malzemesi üretecek

S i l i l i p
, Kaz tüyünden ısı yalıtım L-cj| malzemesi üretecek Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) verdiği hibe 

desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılım ı güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe destekleri ve 
faaliyetleri bölge illerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının güvencesi haline gelmeye başladı İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan 
Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında SERKA'nın verdiği hibe desteğiyle İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurdu.2'de Kaz tüyünden ısı yalıtım 
malzemesi üretecek İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında SERKA'nın verdiği hibe desteğiyle İğdır 
Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurdu. Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) verdiği hibe desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı 
Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılımı güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğdır 
ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe destekleri ve faaliyetleri bölge illerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının güvencesi 
haline gelmeye başladı. İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında SERKA'nın verdiği hibe desteğiyle 
İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurdu. Söve, ısı yalıtım malzemeleri ve boya imalatı yapan firma yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. İlde 
yatırım olanaklarını gören İşadamı Cemal Avcı, bölgedeki kaz varlığını görünce kaz tüyü ile yalıtım gücü güçlendirilm iş ısı yalıtım malzemeleri üretimi için 
Ar-Ge faaliyetlerine başladı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu. Avcı, İstanbul'daki laboratuvarlarda test ve analiz
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çalışmaları devam eden ürün için TÜBİTAK'a başvuruda bulunacak. Firma kaz tüylü strafor için de TÜBİTAK'a patent başvurusu yaptı. "Yatırımcılar 
bölgenin fırsatlarını değerlendirmeli" İğdır'daki üretim tesisini ziyaret eden SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile İğdır Yatırım Destek Ofisi 
Koordinatörü Burak Aydoğdu fabrika müdürü Hakan Cereci ile görüştü. Cereci, SERKA'nın verdiği hibe desteğinin yatırımcılar için önemli olduğunu 
belirterek, "SERKA sayesinde yatırımcının bölgeye yatırım yapma cesareti gelişmeye başladı. Bizim bu illere yatırım yaptığımızı gören başka sektörler de 
yatırım için bölgenin olanaklarını incelemeye başladılar. Bu iller yatırım için artık çok cazip" dedi. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan'da, bölge 
illerinin yatırım açısından giderek önem kazanmaya başladığını söyledi. Metropollerde bulunan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karslı işadamlarının kendi illerine 
yatırım yapmalarını isteyen Özdoğan, "Yatırımcılarımız ve işadamlarımız bu illerdeki fırsatları değerlendirmelidir. SERKA olarak onlara her türlü desteği 
vermeye hazırız" dedi.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 2

Kaz tüyünden ısı 
yalıtım malzemesi 
üretecek^-

[ Başa Dön ]

KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETİLECEK

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

Ağrı Memleket 21.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 24

Kaz tüyünden ısı yalıtım 
malzemesi üretilecek

Serhat Katunma 
Arfaruu'nn 

(SERKA) von*flıhfca 
destoOyV» ısı
yattım  nvi'zem ev 
te&ıs* taran işadamı 
Cemal Avcı, k*2  tüyü

yattım  rru /o m e v  ûrM- 
mek ıçtn B- -m. Sanayi 
v® Teknoloji 
Baka’Mığı'na başvur-__ __  dunı

Kaz tüyünden ısı yalıtım malzemesi üretilecek Serhat Kalkınma Ajansfnın (SERKA) verdiği hibe 
desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılım ı güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. 3'te Kaz tüyünden ısı yalıtım malzemesi üretilecek Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) verdiği hibe desteğiyle 
İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılım ı güçlendirilm iş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe destekleri ve faaliyetleri bölge 
illerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının güvencesi haline gelmeye başladı. İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan Karslı işadamı Cemal 
Avcı, 2011 yılında SERKA'nın verdiği hibe desteğiyle İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurdu. Söve, ısı yalıtım malzemeleri ve boya imalatı yapan 
firma yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. İlde yatırım olanaklarını gören İşadamı Cemal Avcı, bölgedeki kaz varlığını görünce kaz tüyü ile yalıtım gücü 
güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemeleri üretimi için Ar-Ge faaliyetlerine başladı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu. Avcı, 
İstanbul'daki laboratuvarlarda test ve analiz çalışmaları devam eden ürün için TÜBİTAK'a başvuruda bulunacak. Firma kaz tüylü strafor için de TÜBİTAK'a 
patent başvurusu yaptı. "Yatırımcılar bölgenin fırsatlarını değerlendirmeli" İğdır'daki üretim tesisini ziyaret eden SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet 
Özdoğan ile İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu fabrika müdürü Hakan Cereci ile görüştü. Cereci, SERKA'nın verdiği hibe desteğinin 
yatırımcılar için önemli olduğunu belirterek, "SERKA sayesinde yatırımcının bölgeye yatırım yapma cesareti gelişmeye başladı. Bizim bu Ağrı, Ardahan, 
İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe destekleri ve faaliyetleri bölge illerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının 
güvencesi haline gelmeye başladı. İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında SERKA'nın verdiği hibe 
desteğiyle İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurdu. Söve, ısı yalıtım malzemeleri ve boya imalatı yapan firma yurt dışına da ihracat yapmaya 
başladı, illere yatırım yaptığımızı gören başka sektörler de yatırım için bölgenin olanaklarını incelemeye başladılar. Bu iller yatırım için artık çok cazip" 
dedi. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan'da, bölge illerinin yatırım açısından giderek önem kazanmaya başladığını söyledi. Metropollerde 
bulunan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karslı işadamlarının kendi illerine yatırım  yapmalarını isteyen Özdoğan, "Yatırımcılarımız ve işadamlarımız bu illerdeki 
fırsatları değerlendirmelidir. SERKA olarak onlara her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 3
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Kaz tüyünden ısı 
yalıtım malzemesi

[ Başa Dön ]

KAZ TÜYÜ ISI YALITIM MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK

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

Ayrıntılı Haber 21.09.2013 7250 Yerel Yayınlar 12 14

Kaz tüyü ısı yalıtm  malzemesi 
olarak kullanılacak

liOIRU işadamı Cemal 
Avcı, memleketinde kaz tu- 

ıt işlendiği ısı yalıtım 
tesisi kurdu.

Avcı. İstanbul'daki labo- 
duvarlarda test ve ana
lız çalışmaları devam eden

vuruda da bulunacak. Fir
manın ayrıca kaz tüylü 
stralof .çın de TÜBİTAK'a

Kaz tüyü ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılacak İĞDIRLI işadamı Cemal Avcı, memleketinde kaz tüyünün 
işlendiği ısı yalıtım tesisi kurdu, İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında SERKA'ya verdiği projenin 
sonuçlanmasıyla İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde kaz tüyünün işlendiği ısı yalıtım tesisini kurdu. Isı yalıtım malzemeleri ve boya imalatı yapan firma, 
yurt dışına da ihracat yapmayı hedefliyor, iş adamı Avcı, İstanbul'daki laboratuvarlarda test ve analiz çalışmaları devam eden ürün için TÜBİTAK'a 
başvuruda da bulunacak. Firmanın ayrıca kaz tüylü strafor için de TÜBİTAK'a patent başvurusu yaptığı

[ Başa Dön ]

ANTALYA' YA EN ÇOK RUSLAR GELDİ

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

Dokuz Sütun 21.09.2013 5824 Ulusal Gazeteler 10 66

Antalya’ya en çok Ruslar geldi

Antalya'ya en çok Ruslar geldi KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı özgür Özaslan, "Rusya, 2013 
yılının ilk 8 ayında, 2 milyon 452 bin 697 kişi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla toplam ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini oluşturarak 
Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu" ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kış turizminin önemli fuarları 
arasında yer alan ve geçen yıl 55 bin ziyaretçi ağırlayan " Leeisure 2013 Moskova Turizm Fuarı" açıldı. Türkiye'nin yedinci kez temsil edildiği Leeisure
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2013 Moskova Turizm "Rusya, 2013 yılının ilk 8 ayında, 2 milyon 452 bin 697 kişi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla toplam 
ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini oluşturarak Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu" Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığının standı bu yıl da Rus 
turizmcilerin ilgi odağı oldu. 350 metrekarelik alana kurulan Türk standı, yaz turizminin yanı sıra kış turizmi ve kültür turizmi potansiyelini de ön plana 
çıkaracak şekilde tasarlandı. İstanbul, Antalya ve Kapadokya'dan otel, acenta ve turizm birliklerinin yer aldığı fuarda, Serka ve Kudaka kalkınma ajansları 
da kışturizmine yönelik tanıtım çalışmaları yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, fuarda yaptığı konuşmada, tur operatörleriyle 
yaptığı görüşmelerde Rusya Federasyonunun, Türkiye'nin ana hedef pazarlarından biri olduğuna dikkati çekti. RUSYA ANTALYA'YA EN ÇOK TURİST 
GÖNDEREN ÜLKE Rusya'nın özellikle son dönemde ilk pazar olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Özaslan, Rusya'nın 2012 yılında 3 milyon 600 bin 
ziyaretçi sayısıyla ülkemize en çok turist gönderen ikinci ülke olduğunu hatırlattı. Rus turistlerin özellikle ağustos ayında Antalya, Muğla ve İstanbul'u 
tercih ettiğine dikkati çeken özaslan, şunları kaydetti: "2013 yılının ilk 8 ayında Rusya, 2 milyon 452 bin 697 kişi ile birönceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 16 artışla toplam ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini oluşturarak Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Son üç yıllık dönemde İstanbul'a en çok 
turist gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonundan gelen ziyaretçi sayısı, ilk sekiz ayda yüzde 9,3 artarak381 bin 554 kişiye 
ulaştı. Muğla'ya 2012 yılı sonu itibarıyla en çok turist gönderen dördüncü ülke olan Rusya'nın, 2013 yılının ocak-ağustos döneminde bölgeye gönderdiği 
turist sayısı 176 bin kişiye ulaşarak yüzde 11,7 artış gösterdi. Türkiye'nin turizm geliri ise 2013 yılının ilk yedi aylık döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 22,4 artış göstererek 15 milyar 47 milyon dolar şeklinde gerçekleşti." AA

[ Başa Dön ]

SERKA

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

Genç Anadolu 21.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 21

ı M
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SERKA
K A  I K I N M A  A J A N S I  

D E V E IO P M E N T  A G E N C Y

Malzemesi üretecek

S e r h a t  K a l k ı n m a  
A ja n s ı 'n ın  (S E R K A ) 
verdlfli hibe desteğıyie 
İ ğ d ı r 'd a  ı s ı  y a l ı t ım  
malzem esi te s iv  kuran 
işadamı Cemal Avcı, kaz 
t ü y ü  H e  y a t ı l ı m ı  
goçlendirflrrvş rsı yaklım 
malzemesi urotmek açan 
Bilim, Saıtayl ve Tefcnotof 
BakanhAı'na başvurdu 

_______________ < m '  ı . ' f t c .
SERKA Kaz Tiiyündeııjsı Yalıtım Malzemesi Üretecek ALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY 

A Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) İ verdiği hibe desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz rtüyü ile yatılım ı I 
güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için I Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu ÇAMFA.9>nF. Kaz Tüyünden Isı Yalıtım Malzemesi 
Üretecek Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) verdiği hibe desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılımı 
güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) verdiği hibe 
desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılım ı güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe destekleri ve 
faaliyetleri bölge illerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının güvencesi haline gelmeye başladı. İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan 
Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında SERKA'nın verdiği hibe desteğiyle İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurdu. Söve, ısı yalıtım malzemeleri ve 
boya imalatı yapan firma yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. İlde yatırım olanaklarını gören İşadamı Cemal Avcı, bölgedeki kaz varlığını görünce kaz 
tüyü ile yalıtım gücü güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemeleri üretimi için ArGe faaliyetlerine başladı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde 
girişimlerde bulundu. Avcı, İstanbul'daki laboratuvarlarda test ve analiz çalışmaları devam eden ürün [çin TÜBİTAK'a başvuruda bulunacak. Firma kaz 
tüylü strafor için de TÜBİTAK'a patent başvurusu yaptı. "YATIRIMCILAR BÖLGENİN FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMELİ" İğdır'daki üretim tesisini ziyaret 
eden SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu fabrika müdürü Hakan Cereci ile görüştü. 
Cereci, SERKA'nın verdiği hibe desteğinin yatırımcılar için önemli olduğunu belirterek, "SERKA sayesinde yatırımcının bölgeye yatırım  yapma cesareti 
gelişmeye başladı. Bizim bu illere yatırım yaptığımızı gören başka sektörler de yatırım için bölgenin olanaklarını incelemeye başladılar. Bu iller yatırım için 
artık çok cazip" dedi. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan da, bölge illerinin yatırım açısından giderek önem kazanmaya başladığını söyledi. 
Metropollerde bulunan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karslı işadamlarının kendi illerine yatırım yapmalarını isteyen Özdoğan, "Yatırımcılarımız ve işadamlarımız 
bu illerdeki fırsatları değerlendirmelidir. SERKA olarak onlara her türlü desteği vermeye hazırız" dedi, j

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SER K A) v e r i#  hibe d e ste kle  İğdır’da ısı yalıtım 
malzemesi tesis kuran işadamı Cemal Ava, kaz tüyü üe yatılımı güçlendirilmiş ısı 
yalıtım malzemesi üretmek çn Brim, Sanay ve Teknoloy Bakanlığı'na başvurdu

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 2

[ Başa Dön ]

KALKINMA BAKANI YILMAZ' DAN SERKAVA ZİYARET

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

Denge (Kars) 20.09.2013 5000 Yerel Yayınlar 6 152
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Kalkınma Bakanı Yılmazdan 
SEFUCAVa ziyaret

I Kalkınma Bakanı Yılmaz'dan SERKAVa ziyaret Kalkınma Bakanı Cevdet. Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet kozkuş'la birlikte SERKA'yj ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından 
karşılpnan Bakan Yılmaz, ajansın çatışmaları ve hibe destekleri konusunda Özdoğan'dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illeriyle 
İlgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA'ya teşekkür etti. 
Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar, olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer bilgi kurumlan olduğunu vurguladı. Bakan 
Yılmaz şunları söyledi: "Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda'en iyi ajansianmızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten 
SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar [gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler, I H»n cnvlfrvnrıım âiarıcfar c çalışmalardır. 
Bütün yayınlar ve belgeseller için sizi tebrik ediyorum." "AJANSLAR UZMAN YETİŞTİREN KURUMLARDIR1 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ajansların 
uzman yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek, bunun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ajansların yerel dinamikleri harekete 
geçirdiğine işâret eden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: "Tabi bu kurumlar yerel dinamikleri harekete geçiren kurumlar. Yönetim kurullarında bütün 
aktörler var, merkezi idare var, yerel yönetim var, iş dünyası var. Kalkınma kurullannda bütün ilgili taraflanmız var. Ama önemli unsurları uzman 
kadrolarıdır. Sizler sadece bu bölgeyle ilgili bir katma değer üretmeyeceksiniz aynı zamanda sahada planlama uzmanı haline geleceksiniz. Yani bir 
kısmınız geldiniz, bir kısmınız geleceksiniz. Ben bunu çok önemsiyorum doğrusu. Kalkınma ajansları aynı zamanda insan yetiştiren, uzman yetiştiren 
kurum- o*, u:- r»:»

[ Başa Dön ]

İĞDIR' DAN TÜM DÜNYAYA YAYILACAK

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

Dünya Kobiden 20.09.2013 57214 Ulusal Gazete Ekleri 4 192

İğdır'dan tüm dünyaya yayılacak Strafor olarak da bilinen ısı yalıtım mslzemesi konusunda 
faaliyetlerini sürdüren Gökkuşağı Yapı Sistemleri, ürünlerini çeşitlendirerek İğdır'dan hedef pazara olan ihracatını artıracak. Firma, ayrıca iç piyasada da 
"önemli bir aktör" olmayı hedefliyor. Ela KARASU İGDIR 3.600 ton Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 25 BİN M2 İğdır'daki fabrikanın yüzölçümü 190 
Firmanın istihdam sağladığı kişi sayısı Firmanın 25 yılla yaklaşan hikayesi aslında doğduğu bölgeyi unutmayan bir iş adamının hikayesi. İnşaat sektöründe 
çalışmak için yıllar önce İstanbul'a giden iş adamı, burada 1989 yıkıda Gökkuşağı Yapı Sistemlerini kurdu. Kısa sürede ülkenin önde gelen firmalarına 
zincir mağaza dekorasyonu yapmaya başladı, daha sonra kamudaki önemli projeleri hayata geçirdi. Her şey istediği gibi ilerliyordu ama belki kendini 
borçlu hissetmesi, belki de duyduğu özlem onu bir karar almaya itti. İşadaı» Cemal Ava, 2011 yılına geldiği zaman yatırım yapmak için istihdam sağlamak 
için kısacası doğduğu topraklara hizmet edebilmek için İğdır'a döndü. Dönüşünü "Bu yatırım bölgemize yapmayı düşünürken para kazanmak tizim 
önceliğimiz değildi. Ticari hayatımız boyunca biriktirdiğimiz, doğup büyüdüğümüz topraklara yatırım  yapma karan alırken hiç düşünmedik" cümleleriyle 
anlatan Gökkuşağı Yapı Sistemleri Genel Müdürü Cemal Ava, 7 müyon TLlik yaanm ile İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurdu. Yatırımlarına ara 
vermeden devam eden firma, yalıtım malzemelerinde kaz tüyünün kullandığı projesiyle de dikkat çekiyor. İğdır'a önemli bir yatırım  yapan Cemal Ava ile 
faaliyetlerini, projelerini KOBİDEN'e anlattı. Kuruluş hikayenizi okurlarımızla paylaşır mısınız? Firmamız 1989'da İstanbul'da kuruldu. Kısa sürede 
Türkiye'nin önde gelen firmalarına zincir mağaza dekorasyonu yapma>a başladık. Aynca faaliyet alanlarımıza kamu müteahhitliğini de ekleyerek 
kamudaki büyük projeleri hayata geçirdik. Zeytinbumu Gökkuşağı Ya«» Sist.ejBİelİ Kaz tüyünü ısı yalıtımda kullanarak bir ilke imza atacağız Isı 
yalıtım ında kaz tüyü kullanımını öngören projeleri ile ilgili bilgi veren Cemal Avcı, "Kaz tüyünü yalıtım sektöründe kullanabileceğimizi gördük. Bunu yapı 
malzemesiyle entegre etme çalışmalarına başladık. Bu entegrasyon için sadece kaz tüyü değil, alışılm ış yapı malzemenin dışında bir şey kullanmak 
gerekiyor. Projemizi de tamamen kaz tüyüne uygun bir şekilde ve Esenyurt'ta iki adet yapı marketi bulunuyor. 2011'de ise İğdır Organize Sanayi 
Bölgesi'nde 5 bin metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekarelik alana fabrikamızı kurduk. Bu dönemde ilk önce 7 milyon TLlik bir yatırıma karar verdik.
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Aynca 190 kişiye de istihtam sağlıyoruz. İğdır'ı tercih etmenizin ardında hangi etkenler bulunuyor? Teşvik sisteminin etkisi, İğdır'da Organize Sanayi 
Bölgesi'nin kurulmuş olması bu bölgeyi seçmemizdeki öncelikli etkenler. İğdır'ın mikro ikliminin üretim sürecine olumlu etkisi, sınır bölgesinde yer alması 
ve nakliye avantajının bulunması da bizim için önemli sebepler arasında yer alıyor. Aynca sosyal sorumluluk nedeniyle herkesin doğduğu bölgeye yatırım 
yaparak bölgenin kalkınmasına karınca kararınca katkısının olması gerektiğini düşünüyorum. Şirketinizin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Strafor 
olarak büinen ısı yalıtım malzemelerinin yanı sıra söve ve iç dekorasyon ürünlerini de imal ediyoruz. Mevcut kapasitemiz y ıllık 3 bin 600 ton. Fabrikamızda 
şu an 40 kişi çalışıyor, düzenledik. Bugüne kadar kaz tüyü yapıda kullanılmamış. Titizlikle üzerinde çalıştığımız projemiz kullanıcılara uzun vadede önemli 
kazançlar sağlayacak. Biz yapılarda farklı ve yeni ürünler kullanılmasına son derece önem veriyoruz. Bu yüzden de böyle bir çalışma başlattık. Projemizin 
hem binalara hem de sektöre değer katacağına inanıyorum" diye konuştu Üretim uygulama ve pazarlama olarak paralel büyümeyi hedefliyoruz. 
Ürünlerimizi genel olarak iç pazara gönderiyoruz. Özellikle inşaat sektörünün canlandığı dönemde iç pazarın talebi oldukça yüksek oluyor. Aynca eneıji 
verimliliği kapsamında yeni binalarda ısı yalıtım ının zorunlu olması da sektörü canlı tutuyor. "VVingstherm" ve "Dekor Söve" isimli markalanmızla üretim 
yapıyoruz. Toptancılar aracılığı ile de Rusya, Almanya, Azerbaycan, İran ve Orta Asya Türk Cumhuriyederine ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki döneme 
ilişkin planlarınız neler? Yatırımlarımıza devam ediyonız. Bu kapsamda bölgemizde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) İğdır Yatırım Destek 
Ofisi ile sürekli temas halindeyiz. Kendüerinin yönlendirmeleri neticesinde 201 l'de ajanstan geri ödemesiz mali destek almaya hak kazandık. Böylece yeni 
makineler alarak kapasitemizi artıracağız. Aynca fabrika arazimize 5 bin metrekarelik ek bina yaparak inşaat malzemeleri üretimimizi çeşitlendireceğiz. Bu 
sayede 10 bin metrekarelik kapalı üretim alanına kavuşacağız. Amacımız kaliteli ürünlerimizi çeşitlendirerek İğdır'dan hedef pazarlara olan ihracatımızı 
artırmak, iç piyasada da Önemli bir aktör haline gelmek. Bu süreçte Türic müteahhitlik firmalanmn başarısı bizim için oldukça önem arz ediyor. Türk 
müteahhiüik firmalan devlet tarafından desteklenmeli, tüm dünyadaki faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için gerekli bürokrasi ve bankaalık uygulamalarının 
kolaylaştınlması gerektiğini düşünüyorum. Sektöre ne tür destekler sunulması gerektiğini düşünüyorsunuz? Biz 2010'da teşvik sisteminden yararlanarak 
fabrikamızı kurduk. Daha sonra 2012'de yeni teşvik sistemi kabul edüdi. Bizim dönemimize bu sistem yetişmedi. Bununla birlikte SERKA'nın desteklerinin 
olmasını bölge için çok olumlu buluyorum. Ancak KOSGEB'in imalat ve hizmet sektörüne makine odaklı daha fazla destek vermesi gerekmektedir. Aynca 
faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli işletme kredüeri yaygınlaştırılmalı. Piyasada paranın dönmesi gerekir. KOSGEB'in belgelendirme ve fuar desteklerini 
sektörümüz için yerinde buluyorum.

[ Başa Dön ]
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ARDER ve KAR-DER İstanbul KATlı Belediye Başkan aday

ADAYLARINI TANITTI
»tAMintm nıaır* h*«» lin k lin «  iAanıı>»k« wvtuka
• M*—. «NIM BİN «tMMIİJta V •!>>

ARDER ve KAR-DER İstanbul KAI'lı Belediye Başkan aday ADAYLARINI TANITTI FLASHABER / 
İstanbul'da bulunan Ardahan İli Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ARDER) ile Kars ve Yöresi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAR- 
DER), Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmen Evi'ndc Ardahan'ın sorunlarının konuşulduğu bir kahvaltılı toplantı düzenledi. \ HABERİN AYRINTILARI SAYFA: 
6'DA ARDER ve KAR-DER İstanbul KAI'lı Belediye Başkan aday ADAYLARINI TANITTI FLASHABER / İstanbul'da bulunan Ardahan İli Sosyal Kültür ve 
Dayanışma Derneği (ARDER) ile Kars ve Yöresi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Demeği (KAR-DER), Ataşehir Zübeyde Hanım öğretmen Evi'nde 
Ardahan'ın sorunlarının konuşulduğu bir kahvaltılı toplantı düzenledi. Sunuculuğunu KAR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Rahim Bayrak'ın yaptığı toplantıda, 
CHP Ardahan Milletvekili Ensar öğüt, KAR-DER Başkanı Orhan Çerkez, ARDER Başkanı Ahmet Demirbaş, Eğitimci Yaşar Geler, Eğitimci Gürhan Kurukaya, 
Avukat Yalçın Tura, Avcılar Belediye başkan aday adayı Gazeteci Mustafa Küpeli, Şişli Belediye başkan aday adayı Muammer Keskin, Kâğıthane Belediye 
başkan aday adayı Kemal Taştan, Beykoz Belediye başkan aday adayı Nafiz Ünlü, Sultangazi Belediye başkan aday adayı İsa Yucak, Hanak Belediye 
başkanı Ayhan Büyük köy birer konuşma yaptılar. ÖĞÜT: "ARDAHAN'A HAVA ALANI ŞART' Toplantıda mikrofona davet edilen CHP Ardahan Milletvekili 
Ensar Öğüt; Ardahan ve İğdır'ın il olması ile Kars'tan ayrılmadığını, kurulan KAI dernekleri ve diğer bölge dernekleri ile bu birlikteliğin devam ettiğini ve 
etmesi gerektiğini vurgulayarak;" Doğu Anadolu, Güneydoğu gibi değildir, Güneydoğu bir bütün olabilir ama Doğu Anadolu coğrafyası dağlık olması 
nedeniyle ancak iller gruplara bölünerek kalkınabilir. İller gruplara bölündüğü zaman Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'yı da yanımıza aldık, işte SERKA 
projeleri AB projeleri. Böyle gruplara bölerek illerin daha iyi kalkınmasını sağlamaya çalıştık. Benim Ardahan milletvekili olmam resmiyette doğru, ama 
ben hiçbir zaman Kars'ı ve İğdır'ı ayırmadım. Ben hem Ardahan milletvekili, hem Kars milletvekili, hem de İğdır milletvekiliyim. Ben doğduğum zaman 
önce Kareliydim. Ardahanlılara diyorum ki; 'Ben önce Karslıyım sonra Ardahanlıyım. Doğru mu? Hepimiz öyle doğmadık mı? Doğduğumuz zaman hepimiz 
Karslı değimliydik? O zaman Kars, Ardahan, İğdır'ı ayırmayacağız, ama Ardahan'ın ayrı bir kalkınmasını sağlayacağız" dedi. Öğüt, Ardahan'a üniversite 
kurulması için kendisinin mecliste ilk kanun teklifini verdiğini, İğdır'a verilen kanun teklifinde de imzası olduğunu ve ilk konuşmacı kendisinin olduğunu 
söyledi. Ensar Öğüt, konuşmasında, Ardahan'a hava alanı yapılması ile ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede, merkezden uzak olan Ardahan'a günümüzde 
daha kısa zamanda ulaşmak için havaalanının gerekli olduğunu söyledi. Kars -Tiflis -Bakü demiryolu hattının yapılması ile ilgili olarak da, bölgenin AKP ve 
MHP m illetvekilleriyle birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e konuyu götürdüklerini ve birlikte bu projenin hayata geçirilmesini sağladıklarını ifade 
etti. Öğüt, konuşmasında, Ilgar Dağı'na tünel yapılması ile ilgili bir projenin de gündeme alındığını, proje ile ilgili çalışma yapıldığını söyleyerek toplantıya 
katılanlara teşekkür etti. Ensar Öğüt kendisinin Kocaeli Bilyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı ile ilgili söylentiler üzerine de, aday olmadığını ancak 
partisi görev verdiği takdirde aday olabileceğini söyledi. Toplantı sonunda Ardahan Milletvekili Ensar Öğiit'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir onurluk 
verildi. KAR-DER BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ: "ÖRGÜTLÜ TOPLUMU YARATACAĞIZ" Toplantıda, KAR-DER Başkanı Orhan Çerkez yaptığı açılış 
konuşmasında; "Dostluk ve kardeşlik adına düzenlediğimiz toplantıya hoş geldiniz. Bu kahvaltının amacı tanışmak, dostluğumuzu pekiştirmek, yaşamış 
olduğumuz metropolde ve doğmuş olduğumuz coğrafyadaki sosyal ve eğitim ile ilgili bazı sorunları dile getirmek ve burada paylaşmak, çözüm için ne 
gerekli ise onlarla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışmak amacıyla bir araya geldik" diyerek katılanlara teşekkür etti. ARDER BAŞKANI AHMET 
DEMİRBAŞ: 'TABANI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ' ARDER Başkam Ahmet Demirbaş yaptığı konuşmada; "Değerli konuklar KAR-DER ve ARDER 
işbirliği ile yapmış olduğumuz bu önemli kahvaltılı toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Değerli Karslı, Ardahanlı ve İğdırlı hemşerilerimiz. Bugün birlik günüdür. 
Birlikte hareket etmek için bu dostluk kahvaltısını düzenlemiş bulunuyoruz" diyerek demeklerin önemi ve faaliyeti hakkında bilgi verip, önümüzdeki seçim 
döneminde parti farkı gözetmeksizin bölgeden hemşerilerimizin seçilmesi için destek vermek gerektiğini vurguladı. GÜRHAN KURUKAYA: "ÇAĞDAŞ BİR 
EĞİTİM ŞART" Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Müdürü Gürhan Kurukaya, yaptığı konuşmada; Ardahan ve Kars'ın bir beyin göçü yaşadığını ve bu 
nedenle kalkınamayacağını, uzaktan alınacak tedbirlerle Ardahan'ın problemlerinin çözülemeyeceğini vurguladı. Kurukaya, siyasetin de desteğini alarak 
insanlara yatırını ve kalkınma faaliyetleri götürülerek iş ve aş imkanlarının sağlanması ile ve de doğdukları topraklarda doyması ile, bölgenin 
kalkınabileceğini belirtti. MUSTAFA KÜPELİ: "ÖRNEK HALK BELEDİYECİLİĞİ ŞART" Avcılar Belediye Başkan aday adayı Mustafa Küpeli de yaptığı 
konuşmada; 18 yıldır gazetecilik yaptığı Avcılar'da düzgün, dürüst halkçı bir belediyecilik yapmaya inandığı için aday adayı olduğunu, gazetecilik yaptığı 
bu 18 yılda KAI'Iilerin kendisini desteklediğini ve bu sayede başarılı olduğunu, Belediye başkanlığı adaylığında da KAI' lilerden destek beklediğini söyledi. 
Küpeli, ülke yönetimindeki yanlışlıklardan bahsederek, "Ege'de, Akdeniz'de büyük yatırım lar var. Yani turizmin başkenti olarak Ege'yi, Akdeniz'i yapmışlar. 
Diğer taraftan İstanbul'a bakıyorsunuz, Kocaeli'ne bakıyorsunuz, sanayinin başkentini buraya yapmışlar. Ankara'yı da Türkiye'nin başkenti yapmışlar.
Ama yoksulluğun başkentini de KarsArdahan-Iğdır yapmışlar" dedi. Küpeli, seçildiği takdirde kardeş belediyecilik anlayışı ile o bölgelere katla 
sağlayabileceklerini ifade etti. Toplantıya; CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, CHP Ataşehir ilçe Başkanı Hakkı Altıparmak, Ataşehir Belediyesi Ulaşım 
Müdürü Orhan Çerkez, Sanatçı Yudum Tatar, Mehmet Kılınç, Tuncay Zavotçu, Mürsel Sinan, Maksut Koca, Burhan Yıldırım, Alpay Karadağ, Mehmet 
Yılmaz, Şemsettin Şenel, Yunus Küçük, çok sayıda yerel ve ulusal basın mensubu, il demeklerinin yanı sıra, ilçe ve köy dernekleri yöneticileri katıldı. 
Toplantıya Dr. Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gelen, 1996 yılında öldürülen gazeteci Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'nin de katılması ayrı bir 
renk kattı.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 6
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TTLMILMLE ISITACAK!
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Gündem (Kars) 20.09.2013 500 Yerel Yayınlar 4 108

Kars'ın Meşhur Kazı 
Tüyüyle İsıtacak!
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Ajansı'nın (SERKA) verdiği hibe desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi Kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılım ı güçlendirilmiş ısı yalıtım 
malzemesi üretmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın 
verdiği hibe destekleri ve faaliyetleri bölge illerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının güvencesi haline gelmeye başladı. İstanbul'da ısı yalıtım 
malzemeleri ve imalatı yapan Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yilında SERKA'nın verdiği hibe desteğiyle İğdır Organize San;»"' Röitfoci'nHo tesis kurdu. 
Söve, ısı yalıtım malzemeleri ve Jboya imalatı yapan firma yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. İlde"yatırım "olanaklını "gören İşadamı Cemal Avcı, 
bölgedeki kaz vardığını görünce kaz tüyü ile yalıtım gücü güçlendirilmiş ısı "SERKA sayesinde yatırımcının bölgeye yatırım yapma çesareti gelişmeye 
başladı. Bizim bu illere yatırım yaptığımızı gören başka sektörlerde yatırım için bölgenin olanaklarını incelemeye başladılar. Bu iller yatırım için artık çok 
cazip" dedi. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan da, bölge illerinin yatırım açısından giderek önem kazanmaya başladığını söyledi. 
Metropollerde bulunan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karslı işadamlarının kendi illerine yatırım yapmalarını isteyen Özdoğan, "Yatırımcılarımız ve işadamlarımız 
bu illerdeki fırsatları değerlendirmelidir SERKA olarak onlara her türlü desteği verfrıeye hazırız" dedi. İMA

[ Başa Dön ]

KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETECEK

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

Hüryurt 20.09.2013 300 Yerel Yayınlar 1 220
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Kaz T ü y ü n d e n  Is ı  Ya l ı t ı m  
M a l z e m e s i  Ü r e t e c e k

Kaz Tüyünden Isı Yalıtım e> Malzemesi Üretecek Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) verdiği hibe 
desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılım ı güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvur du. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe destekleri ve 
faaliyetleri bölge illerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının güvencesi haline gelmeye başladı. İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan 
Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında SERKA'nın verdiği hibe desteğiyle İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurdu. Söve, ısı yalıtım malzemeleri ve 
boya imalatı yapan firma yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. İlde yatırım olanaklarını gören işadamı Cemal Avcı, bölgedeki kaz varlığını görünce kaz 
tüyü ile yalıtım gücü güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemeleri üretimi iqin Ar-Ge faaliyetlerine başladı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdlnde 
girişimlerde bulundu. Avcı, İstanbul'daki laboratuvarlarda test ve analiz çalışmaları devam eden ürün için TÜBİTAK'a başvuruda bulunacak. Firma kaz 
tüylü strafor İçin de TÜBİTAK'a patent başvurusu yaptı. "YATIRIMCILAR BÖLGENİN FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMELİ" İğdır'daki üretim tesisini ziyaret 
eden SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu fabrika müdürü Hakan Cereci ile görüştü. 
Cereci, SERKA'nın verdiği hibe desteğinin yatırımcılar için önemli olduğunu belirterek, "SERKA sayesinde yatırımcının bölgeye yatırım  yapma cesareti 
gelişmeye başladı. Bizim bu illere yatırım yaptığımızı gören başka sektörler de yatırım İçin bölgenin olanaklarını İncelemeye başladılar. Bu İller yatırım için 
artık çok cazip" dedi. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan da, bölge illerinin yatıhm açısından giderek önem kazanmaya başladığını söyledi. 
Metropollerde bulunan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karslı işadamlarının kendi İllerine yatırım yapmalarını isteyen Özdoğan, "Yatırımcılarımız ve işadamlarımız 
bu illerdeki fırsatları değerlendirmelidir. SERKA olarak onlara her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

[ Başa Dön ]

BRAYIIİESİBTEGEK

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

Kars Halk Gazetesi 20.09.2013 250 Yerel Yayınlar 4 144

FTTP' KSaiiaBifltaıı, BRayııiesİBtegek . Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet .yürüten Serhat 
Kalkınma Ajansı'ntn verdiği hibe destekleri ve faaliyetleri bölge illerinde yatınm yapmak isteyen işadamlannın güvencesi haline gelmeye başladı, 
İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve imalatı yapan Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında jSERKA'nın verdiği hibe desteğiyle İğdır Organize »Sanayi 
Bölgesinde tesis kurdu. SöveA ısı yalıtım . malzemeleri ve-boya imalatı yj&fjan firrrtepjA ırt'dışına 0a ihracat yapmaya başladı, ilde yatınm olanaklannı 
fcoren İşadamı Cemal Avcı, bölgedeki laz varlığın! 'görünce kaz tüyü ile yalıtim gücü güçlendlrilmişTısı 'yblıtım malzemeleri üretimi için Ar-Ge 
Maliyetlerine başladı veBilim, Sanayi ve "teknoloji Bakanlığı liözdinde Erişimlerde burundu. Avcı; İstanbul'daki tatjoratuvariarda test ve analiz .çalışmalan 
devam ıed»ı> SJrifr ırçm TÜBftA&'a Pirma kâz tûA lü sîrafor için'de TÜBİTAK'a pateni başvurüsu yaptı*. .' ' . 1 YATIRIMCILAR BÖLGENİN RRSATLARINI 
DEĞERLENDİRMELİ" İğdır'daki üretim tesisini ziyaret eden SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 
Burak Aydoğdu fabrika müdürü Hakan Cereci Ue görüştü. Cereci, SERKA'nırr verdiği hibe desteğinin yatınmcılar için önemli olduğunu belirterek, "SERKA 
sayesinde yatınmcının bölgeye yatınm yapma cesareti gelişmeye başladı. Bizim.bu illere yatınm yaptığımızı gören başka sektörler de yştırım için bölgenin 
olanaklannı jncelemeye başladılar. Bu jlle r yatınm için artık çok cazip" dedi. SERKA Genel Sekreter Vekili - Mehmel Özdoğan da, bölge illerinin yatınm 
açısından giderek önem kazanmaya başladığını söyledi. Metropollerde »fcblünail'Agp, -'Ardahan, Iğdıf ve Kareli işadamlarıhın N&ntii Hlertne. yöûnm 
yapmalarını isteyen Öidoğan, "Yatırımcılarımız ye işâdamlanmız bu illerdeki' fırsattan değerlendirmelidir. SERKA olarak onlara her türlü desteği vermeye 
hazınz" dedi. . KHA)

[ Başa Dön ]

KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETECEK

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

Ölçek (Kars) 20.09.2013 600 Yerel Yayınlar 3 176
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Serhat Kalkınma Ajansı'mn (SERKA) verdiği hibe desteğiyle İğdır'da ısı yalıtım malzemesi tesisi 
kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılım ı güçlendirilm iş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. Kaz 
tüyünden ısı yalıtım malzemesi üretecek Levent Karaçay / ÖLÇEK Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'mn verdiği hibe 
destekleri ve faaliyetleri bölge illerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının güvencesi haline gelmeye başladı. İstanbul'da ısı yalıtım malzemeleri ve
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imalatı yapan Karslı işadamı Cemal Avcı, 2011 yılında SERKA'nın verdiği hibe desteğiyle İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurdu. Söve, ısı yalıtım 
malzemeleri ve boya imalatı yapan firma yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. İlde yatırım olanaklarını gören İşadamı Cemal Avcı, bölgedeki kaz 
varlığını görünce kaz tüyü ile yalıtım gücü güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemeleri üretimi için Ar-Ge faaliyetlerine başladı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu. Avcı, İstanbul'daki laboratuvarlarda test ve analiz çalışmaları devam eden ürün için TÜBİTAK'a başvuruda 
bulunacak. Firma kaz tüylü strafor için de TÜBİTAK'a patent başvurusu yaptı. "YATIRIMCILAR BÖLGENİN FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMELİ' İğdır'daki 
üretim tesisini ziyaret eden SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu fabrika müdürü 
Hakan Cereci ile görüştü. Cereci, SERKA'nın verdiği hibe desteğinin yatırımcılar için önemli olduğunu belirterek, "SERKA sayesinde yatırımcının bölgeye 
yatırım yapma cesareti gelişmeye başladı. Bizim bu illere yatırım yaptığımızı gören başka sektörler de yatırım için bölgenin olanaklarını incelemeye 
başladılar. Bu iller yatırım  için artık çok cazip" dedi. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet' Özdoğan da, bölge İllerinin yatırım açısından giderek önem 
kazanmaya başladığını söyledi. Metropollerde bulunan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Karslı işadamlarının kendi illerine yatırım yapmalarını isteyen Özdoğan, 
"Yatırımcılarımız ve işadamlarımız bu illerdeki fırsatları değerlendirmelidir. SERKA olarak onlara her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

[ Başa Dön ]

FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLMELİ

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

Türkiye Erzurum 20.09.2013 3450 Ulusal Gazete Ekleri 18 28

KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETECEK

Fırsatlar değerlendirilmeli
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KAZ TÜYÜNDEN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETECEK Fırsatlar değerlendirilmeli işadamı Cemal Avcı, 
kaz tüyü ile yatılım ı güçlendirilm iş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. İlde yatırım olanaklarını gören 
İşadamı Cemal Avcı, bölgedeki kaz varlığını görünce kaz tüyü ile yalıtım gücü güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemeleri üretimi için Ar-Ge faaliyetlerine başladı 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu. Avcı, İstanbul'daki laboratuvarlarda test ve analiz çalışmaları devam eden ürün için 
TÜBİTAK'a başvuruda bulunacak. Firma kaz tüylü strafor için de TÜBİTAK'a patent başvurusu yaptı. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan da, 
bölge illerinin yatırım açısmdan giderek önem kazanmaya başladığını söyledi. Özdoğan, "Yatırımalarımız ve işadamlanmız bu illerdeki fırsatları 
değerlendirmelidir" dedi. Kars/IHA

[ Başa Dön ]

RUSLAR' DAN TÜRKİYE' YE

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

Ankara Başkent 19.09.2013 3500 Yerel Yayınlar 8 88

Ruslar'dan Türkiye'ye

Ruslar'dan Türkiye'ye büyük ilgi Kış turizminin önemli fuarları arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl 55 
bin ziyaretçi ağırlayan Leeisuro2013 Moskova Turizm Fuarı kapılarını açtı. Rusya'nın Başkenti Moskova'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen fuar, 20 Eylüİ'e 
kadar seyahat tutkunları ve turizmcilerin buluşma noktası olacak. Leeisure 2013 Moskova Turizm Fuarı, 76 ülkeden bin 300 civarında firmayı ağırlıyor. 
Türkiye'nin çok yönlü turizm potansiyelini Ruslarla buluşturan fuarda, Küllürveturizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan başkanlığındaki Türk heyeti, 
yabancı tur operatörleri, acenla ve ülkelerin üsl düzey yetkilileriyle kış sezonuna ilişkin görüşmeler yapıyor. Türk heyetinde; TUROFED Başkanı Osman 
Ayık, TYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bektaş İle Cüneyt Baltaoğlu, RBK Firmasından Ruhinin Kader ve diğer turizm sektörü temsilcileri yer alıyor. 
Türkiye'nin yedinci kez temsil edildiği Leeisure 2013 Moskova Turizm Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığının standı bu yıl da Rus turizmcilerin ilgi odağı 
oldu. 350 metrekarelik alana kurulan Türk standı, yaz turizminin yanı sıra kış lurizmi ve kültür turizmi potansiyelini de ön plana çıkaracak şekilde 
tasarlandı. İstanbul, Antalya ve Kapadokya'dan fuara katılan otel, acenta ve turizm birliklerinin yer aldığı fuarda Serka ve Kııdaka kalkınma ajansları da 
kış turizm ine yönelik tanıtım çalışmaları yapıyor. RUSLAR'IN TERCİHİ ANTALYA, MUĞLA VE İSTANBUL Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür 
Özaslan, tur operatörleriyle yaptığı görüşmelerde Rusya Federasyonu'nun, Türkiye'nin ana hedef pazarlarından biri olduğuna dikkati çekti. Rusya'nın 
özellikle son dönemde İlk pazar olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Müsteşar Özaslan, Rusya'nın 2012 yılında 3 milyon 600 bin ziyaretçi sayısıyla 
ülkemize en çok turist gönderen ikinci ülke Türkiye'nin yedinci kez temsil edildiği Leeisure 2013 Moskova Turizm Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 
standı bu yıl da Rus turizmcilerin ilgi odağı oldu, olduğunu hatırlattı. Rus turistlerin özellikle Ağustos ayında Antalya, Muğla ve İstanbul'u tercih ettiğine 
vurgu yapan Özaslan, görüşmelerinde şu bilgileri aktardı: "2013 yılının ilk 8 ayında Rusya, 2 milyon 452 bin 697 kişi İle bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16 oranında artışla toplam ziyaretçilerin yüzde 31,07'sini oluşturarak Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Son üç yıllık dönemde 
İstanbul'a en çok turist gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçi sayısı, ilk sekiz ayda yüzde 9,3 oranında 
artarak 381 bin 554 kişiye ulaştı. Muğla'ya 2012 yılı sonu itibariyle en çok turist gönderen dördüncü ülke olan Rusya'nın, 2013 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde bölgeye gönderdiği turist sayısı 176 bin kişiye ulaşarak yüzde 11,7 oranında artış gösterdi. Türkiye'nin turizm geliri İse 2013 yılının ilk yedi
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aylık döneminde bîr önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 oranında artış göstererek 15 m ilyar 47 milyon dolar şeklinde gerçekleşti." Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Leeisure 2013 Moskova Turizm Fuarı'nda ayrıca Tataristan Gençlik, Turizm ve Spor Bakanı Rafis Burganov ile de biraraya 
geldi. Müsteşar Özgür Özaslan, Tataristan Bakanı ile yaptığı görüşmede turizmde eğilim ve tanıtım, Tataristan'dan Türkiye'ye daha fazla turist çekilmesi 
gibi konularda karşılıklı işbirliği olanaklarını değerlendirdi. (Başkent)

[ Başa Dön ]

TÜRKİYE DAKİK3 PROGRAMINA HAZIR

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

Erzurum Pusula 18.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 135

Türkiye DAKİK-3 Programına hazır

Türkiye DAKİK-3 Programına hazır | HABER MERKEZİ Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan, 
yurtiçi ve yurtdışından iş insanlarının katılacağı Doğu Anadolu Kalkınma ve İş Köprüsü (DAKİK) programının hazırlıkları tamamlandı. DAKİK-3 ile 
Avrasya'ya iş köprüsü kuruluyor Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASÎDEF) tarafından düzenlenen 3. Doğu Anadolu 
Kalkınma ve İş Köprüsü (DAKİK-3) programı 2-3 Ekim tarihlerinde Erzurum Polat Renaissance Hotel'de gerçekleşecek. Önceki yıllarda gerçekleştirilen 
DAKIK-1 ve DAKİK-2 programlarından farklı olarak bu yıl, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin jeo-stratejik konumu göz önüne alınarak; bölge iş 
insanları ve üretici firmaların yurtdışı pazarlarına açılmasını hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda programa yurtdışından 50 iş insanı katılacak. Bu yılki 
programa ihracat kapasitesi olan firmaların katılması hedeflenirken çok sayıda bakan, milletvekili, bölge illerin valileri, Kalkınma Ajansları, Ticaret Odası 
Başkanları, STK temsilcileri katılacak. Ağırlıklı olarak programın amaçladığı hedef sektörler arasında başta inşaat olmak üzere, mobilya, gıda ve tarım 
sektörleri yer almakta. İlk olarak 2008 yılında gerçekleştirilen DAKİK-I programının açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan ile 
milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de2009'da gerçekleştirilen DAKİK-2 programına beraberinde bir heyetle iştirak etti. DAKİK-3 başvuru 
sürecinde çok yoğun ilginin olduğu programa yüzlerce firma tanıtım standı açmak ve ikili iş görüşmelerinde bulunmak için başvuruda bulundu. Stant 
satışları da çok kısa bir süre içinde tamamlandı. Ağırlıklı olarak programın amaçladığı hedef sektörler arasında başta inşaat olmak üzere, mobüya, gıda ve 
tarım sektörleri gelmektedir. Polat Renasance'de gerçekleşecek olan programda en az 40 tanıtım standının açılması planlanırken en az 200 iş 
görüşmesinin de gerçekleştirilmesi hedeflenmekte. DAKİK-3 ile gelen yabancı girişimci işadamı ile yatırım maksatlı ikili görüşmeler yapılarak; Bölgede 
üretilen ürünlerin (boya, bims, gıda ürünleri, mermer vb) yurt dışına ihraç edilmesi, Bölgenin bakir alt yapı kaynaklarını fizibil projeler ile tanıtılması. 
Yatırım yapmakta olan işadamlarına sermaye ve kurumsal bilgi vererek büyümelerinin sağlanması, Sermayesizlikten dolayı yarım kalmış projeleri 
tamamlanması, Fikir aşamasında olan fizibilitesi yapılmamış yatırım alanlarını değerlendirerek proje haline getirilmesi, Bölgede üretilen ürünlerin yurt 
dışına pazarlanarak ihracat potansiyelini artırılması hedefliyor. DAKİK, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlayacak Doğu Anadolu Kalkınma ve 
İşbirliği Köprüsüyle, bölge kaynaklarının ve yeni yatırım alanları potansiyelinin ortaya çıkarılması adına bu programın çok önemli olduğuna değinen 
DASÎDEF Yönetim Kurulu Başkanı Osman Dolar, "Yeni iş sahalarının ortaya çıkması ve bu vesileyle bölge insanına istihdam alanı oluşturmak ve bölgenin 
sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. DAKİK'in özel amacına da değinen Dolar, "Doğu Anadolu Bölgesinde üretilen ürünlerin hedef 
ülkelere pazarlanarak bölgenin ihracat kapasitesini artırmak ve bu vesile ile sınır ticaretini geliştirmek İstiyoruz. Güvenilir, girişimci işadamlarını bir araya 
getirecek olan DASÎDEF, Doğu Anadolu Kalkınma ve İşbirliği Köprüsü Programı, üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı artırarak iş potansiyelini 
yükseltecek ve üyelerinin ufkunu açan yeni projelere zemin oluşturulmasını sağlayacaktır." Ayrıca DAKİK-3 içeriği hakkında bilgi veren Osman Dolar 
şunları kaydetti, "Toplamda bin metrekare salonun içerisinde 40 adet stant kurulacak. Stant kiralayanlar, ürünlerini sergileyebilmenin yanı sıra, konuk 
işadamlarına bölgeye yatırım yapması konusunda (fizibil) projeleri tanıtma imkânına sahip olacaktır. İki günlük etkinlik süresince, stantlar salona gelecek 
olan tüm girişimcilerle birebir üetişim ve işbirliği ortamı haline gelecektir." DAKİK-3 yoğun geçecek DAKİK programına stant ve ikili iş görüşmesi 
müracaatlarının çok kısa bir sürede internet üzerinden alınıp tamamlandığını da sözlerine ekleyen DASİDEF Yönetim Kurulu Başkanı "Kısa süre içerisinde 
hedeflediğimiz stant müracaatları ve ikili iş görüşmesi katılımcılan http://www.dakik.dasidef.org sitesi üzerinden alınmıştır. Bölgenin ekonomik olarak 
kalkınması için son derece önemsediğimiz DAKÎK-3 programına gösterilen yoğun ilgiden dolayı girişimcilere ve iş insanlarına teşekkür ediyorum. Bu ilgi 
buna benzer programları daha sık yapmamızı sağlayacaktır. Programın verimli geçmesini ümit ediyor, katkı sunan kurumlara Ekonomi Bakanlığı, KUDAKA, 
DAKA, SERKA, DAİB ve destekleyici işadamlarına teşekkür ediyorum." DAKİK bölge ekonomisi için önemli Bu programın Erzurum'da yapılıyor olmasının 
Türkiye ve bölge insanları için önemli olduğuna değinen DASİDEF Genel Sekreteri Halim Gökçe ise şunları kaydetti: " DASİDEF olarak komşu ülkelerden; 
Rusya, Ukrayna. Gürcistan, Nahcivan ve Azerbaycan'la ekonomik işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Bölgenin coğrafi konumu itibariyle bu ülkelerle 
ticaretin yapılması tetikleyici bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. DAKİK-3 programı, Doğu Anadolu Bölgcsi'ndc özellikle ihraç edilebilecek olan 
ürünlerin pazarlanması için önemli bir misyonu üstlenmektedir. Tanm-Gıda-Hayvancılık, İnşaat ve Mobilya sektörleri ihraç edilebilecek ürünler 
kategorisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu da hedef sektörlerde üretilen ürünler yapılacak olan DAKİK programında yurtdışından ve yurtiçinden gelen iş 
insanlarının beğenisine sunacağız. Federasyonumuzun kuruluş misyonuna uygun olarak bölgemize yaklaşık 150 yerel girişimci işadamını, yurtdışından 
(Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Nahcivan ve Azerbaycan) 50 girişimci ve sanayici işadamıyla buluşturmak amacıyla Erzurum'a davet ettik. Bölge iş 
insanlarımızın karşılıklı ticaret ve işbirliği yapması için bulunmaz bir fırsat" diye konuştu. Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi Merkez Bankası, 
faizleri oranlarını değiştirmedi. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu kararlarını açıkladı. Açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir 
hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Banka bünyesindeki Bankalar arası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazan'nda uygulanmakta olan faiz 
oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği belirtilerek, "Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5, gecelikfaiz oranları: Merkez 
Banka» borçlanma faiz oranı yüzde 3,5; borç verme faiz oranı yüzde 7,75, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri 
yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 6,75, geç Likidite Penceresi Faiz Oranlan: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalar 
arası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 10,25 
düzeyinde sabit tutulmuştur" denildi. \ İHA

[ Başa Dön ]

DÜNYASI ERZUMM' DA TOPLANACAK

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

fıle://C:\Users\aycan.urkmez\Desktop\serka basın yansımaları\SERKA KALKINMA 21.10.2013

http://www.dakik.dasidef.org


m-suite / PRNET Sayfa 18/45

Erzurum Yeni Kuşak 18.09.2013 600 Yerel Yayınlar 1 72

1$ dünyası Erzum m ’ da toplanacak

1$ dünyası Erzumm'da toplanacak Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan, yurtiçi ve yurtdışından iş 
insanlarının katılacağı Doğu Anadolu Kalkınma ve İş Köprüsü (DAKİK) programının hazırlıkları tamamlandı. DOGU Anadolu Sanayici ve İşadamları 
Dernekleri Federasyonu (DASİDEF) tarafından düzenlenen 3. Doğu Anadolu Kalkınma ve İş Köprüsü (DAKİK-3) programı 2-3 Ekim tarihlerinde Erzurum 
Polat Renaissance Hotel'de gerçekleşecek. Önceki yıllarda gerçekleştirilen DAKİK-1 ve DAKİK-2 programlarından farklı olarak bu yıl, Doğu Anadolu ve 
Doğu Karadeniz bölgesinin jeostratejik konumu göz önüne alınarak; bölge iş insanları ve üretici firmaların yurtdışı pazarlarına açılmasını hedefleniyor. Bu 
hedef doğrultusunda programa yurtdışından 50 iş insanı katılacak. İLK olarak 2008 yılında gerçekleştirilen DAKİK-1 programının açılışına Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan ile milletvekilleri katılmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de 2009'da gerçekleştirilen DAKİK-2 programına 
beraberinde bir heyetle katılmıştı. Bu yıl ki programa ihracat kapasitesi olan firmaların katılması hedeflenirken çok sayıda bakan, milletvekili, bölge illerin 
valileri, Kalkınma Ajansları, Ticaret Odası Başkanları, STK temsilcileri katılacak. A .5 DAKİK-3 hazııiıklan tamamlandı Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek 
olan, yurliçi ve yurtdışından iş insanlarının katılacağı Doğu Anadolu Kalkınma ve İş Köprüsü (DAKİK) programının hazırlıkları tamamlandı. Doğu Anadolu 
Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASÎDEF) tarafından düzenlenen 3. Doğu Anadolu Kalkınma ve İş Köprüsü (DAKİK-3) programı 23 Ekim 
tarihlerinde Erzurum Polat Renaissance Hotel'de gerçekleşecek. Önccki yıllarda gerçekleştirilen DAKİK-1 ve DAKİK-2 programlarından farklı olarak bu yıl, 
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin jeo-stratejik konumu göz önüne alınarak; bölge iş insanları ve iirctici firmaların yurtdışı pazarlarına açılmasını 
hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda programa yurtdışından 50 iş insanı katılacak. İlk olarak 2008 yılında gerçekleştirilen DAKİK-1 programının açılışına 
Başbakan Rcccp Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan ile milletvekilleri katılmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de 2009'da gerçekleştirilen DAKİK-2 
programına beraberinde bir heyetle katılmıştı. Bu yıl ki programa ihracat kapasitesi olan firmaların katılması hedeflenirken çok sayıda bakan, milletvekili, 
bölge illerin valileri, Kalkınma Ajansları, Ticaret Odası Başkanları, STK temsilcileri katılacak. Ağırlıklı olarak programın amaçladığı hedef sektörler arasında 
başta inşaat olmak üzere, mobilya, gıda ve tarım sektörleri yer almakta. Türkiye DAKİK-3 Programına hazır Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan, yurliçi 
ve yurtdışından işinsanlarınm katılacağı Doğu Anadolu Kalkınma ve İş Köprüsü (DAKİK) programının hazırlıkları tamamlandı. DAKİK-3 İle Avrasya'ya İş 
Köprüsü Kuruluyor Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİDEF) tarafından düzenlenen 3. Doğu Anadolu Kalkınma ve İş 
Köprüsü (DAKİK-3) programı 23 Ekim tarihlerinde Erzurum Polat Renaissance Hotel'de gerçekleşecek. Diğer yıllarda gerçekleştirilen DAKİK-1 vc DAKİK-2 
programlarından farklı olarak bu yıl. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin jeo-stratejik konumu göz önüne alınarak; bölge işinsanları ve üretici 
firmaların yurtdışı pazarlarına açılmasını hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda programa yurtdışından 50 işinsanı katılacak. İlk olarak 2008 yılında 
gerçekleştirilen DAKİK-1 programının açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan ile milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül'de2009'da gerçekleştirilen DAKİK-2 programına beraberinde bir heyetle katıldı. Bu yıl ki programa ihracat kapasitesi olan firmaların katılması 
hedeflenirken birçok sayıda Milletvekili, Bakan, Bölge Valileri, Kalkınma Ajansları, Ticaret Odası Başkanları, STK temsilcileri katılacak. DAKİK-3 başvuru 
sürecinde çok yoğun ilginin olduğu programa yüzlerce fııma tanıtım standı açmak ve ikili iş görüşmelerinde bulunmak için başvuruda bulundu. Stant 
satışları çok kısa bir süre içinde biterken, programda ikili iş görüşmesi yapmak isteyen yüzlerce işinsanı başvuruda bulundu. Ağırlıklı olarak programın 
amaçladığı hedef sektörler arasında başta inşaat olmak üzere, mobilya, gıda ve tarım sektörleri gelmektedir. Polat Renasance'de gerçekleşecek olan 
programda en az 40 tanıtım standının açılması planlanırken en az 200 iş görüşmesinin de gerçekleştirilmesi hedeflenmekte. DAKİK-3 ile gelen yabancı 
girişimci işadamı ile yatırım  maksatlı ikili görüşmeler yapılarak; Bölgede üretilen ürünlerin (boya, bims, gıda ürünleri, mermer vb) yurt dışına ihraç 
edilmesi, Bölgenin bakir a ltyap ı kaynaklarını fizibil projeler ile tanıtılması, Yatırım yapmakta olan işadamlarına sermaye vc kuaımsal bilgi vererek 
büyümelerinin sağlanması, Sermayesizlikten dolayı yarım kalmış projeleri tamamlanması, Fikir aşamasında olan fizibilitesi yapılmamış yatırım alanlarını 
değerlendirerek proje haline getirilmesi. Bölgede üretilen ürünlerin yurt dışına pazarlanarak ihracat potansiyelini artırılması hedefliyor. DAKİK, bölgenin 
sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlayacak Doğu Anadolu Kalkınma ve İşbirliği Köprüsüyle, bölge kaynaklarının ve yeni yatırım alanları potansiyelinin ortaya 
çıkarılması adına bu programın çok önemli olduğuna değinen DASİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Osman Dolar, "Yeni iş sahalarının ortaya çıkması ve bu 
vesileyle bölge insanına istihdam alanı oluşturmak ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. DAKİK'in özel amacına da 
değinen Dolar, "Doğu Anadolu Bölgesinde üretilen ürünlerin hedef ülkelere pazarlanarak bölgenin ihracat kapasitesini artırmak ve bu vesile ile sınır 
ticaretini geliştirmek istiyoruz. Güvenilir, girişimci işadamlarını bir araya getirecek olan DASİDEF, Doğu Anadolu Kalkınma ve İşbirliği Köprüsü Programı, 
üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı artırarak iş potansiyelini yükseltecek ve üyelerinin ufkunu açan yeni projelere zemin oluşturulmasını 
sağlayacaktır." Ayrıca DAKİK-3 içeriği hakkında bilgi veren Osman Dolar şunları kaydetti, "Toplamda bin metrekare salonun içerisinde 40 adet stant 
kurulacak. Stant kiralayanlar, ürünlerini sergileyebilmenin yanı sıra, konuk işadamlarına bölgeye yatırım yapması konusunda (fizibil) projeleri tanıtma 
imkânına sahip olacaktır. İki günlük etkinlik süresince, stantlar salona gelecek olan tüm girişimcilerle birebir iletişim ve işbirliği orıamı haline gelecekür." 
DAKİK programına stant ve ikili iş görüşmesi müracaatlarının çok kısa bir sürede internet üzerinden alınıp tamamlandığını da sözlerine ekleyen DASİDEF 
Yönetim Kumlu Başkanı "Kısa süre içerisinde hedeflediğimiz stant müracaatları ve ikili iş görüşmesi katılımcıları http://www.dakik.dasidef.org sitesi 
üzerinden alınmıştır. Bölgenin ekonomik olarak kalkınması için son derece önemsediğimiz DAKİK-3 programına gösterilen yoğun ilgiden dolayı 
girişimcilere ve işinsanlarına teşekkür ediyorum. Bu ilgi buna benzer programları daha sık yapmamızı sağlayacaktır. Programın verimli geçmesini ümit 
ediyor, katkı sunan kurumlara Ekonomi Bakanlığı, KUDAKA, DAKA, SERKA, DAİB ve destekleyici işadamlarına teşekkür ediyorum." DAKİK BÖLGE 
EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ Bu programın Erzurum'da yapılıyor olmasının Türkiye ve bölge insanları için önemli olduğuna değinen DASİDEF Genel Sekreteri 
Halim Gökçe ise, " DASİDEF olarak komşu ülkelerden; Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Nahcivan ve Azerbaycan'la ekonomik işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz. 
Bölgenin coğrafi konumu itibariyle bu ülkelerle ticaretin yapılması tetikleyici bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. DAKİK-3 programı, Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde özellikle ihraç edilebilecek olan ürünlerin pazarlanması için önemli bir misyonu üstlenmektedir. Tarım-Gıda-Hayvancılık, İnşaat ve Mobilya 
sektörleri ihraç edilebilecek ürünler kategorisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu da hedef sektörlerde üretilen ürünler yapılacak olan DAKİK programında 
yurtdışından ve yurtiçinden gelen işinsanlarınm beğenisine sunacağız." Gökçe, "Federasyonumuzun kuruluş misyonuna uygun olarak bölgemize yaklaşık 
150 yerel girişimci işadamını, yurtdışından (Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Nahcivan ve Azerbaycan) 50 girişimci ve sanayici işadamıyla buluşturmak 
amacıyla Erzurum'a davet ettik. Bölge işinsanlarımızın karşılıklı ticaret ve işbirliği yapması için bulunmaz bir fırsat" olduğunu söyledi, İha

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 5

DAKİK-3 hazııiıklan tamamlandı
D A S Îo fe f^  ^

[ Başa Dön ]
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BAKAN YILMAZ'DAN SERKA'YA OVGU
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Ş§ŞEŞİ3~ S ; ----------
BAKAN YILMAZ'DANSERKA'YA OVGU Kalkınnr# Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya geçirdiği 

projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma AJansı'nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, "ŞERKAtam bir bilgi bankası oldu. 
Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda cok başarılı" dedi. Kalkınma Bakanr Cevdet Yılmaz, SI İRKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp 
Tepe ve Beledye Başkanı Cevdet Bozkuş'la birlikte SERKA'yı ziyaret etti. SEİRKA Genel Sekreter Vekili Mehmet özdoğan tarafından karşılanan Bakan 
Yılmaz, ajansın çalınmaları ve hibe destekleri konusunda özdoğan'dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illeriyle İlgili araştırma 
raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmaiaffindarv dolayı SERKA'ya teşekkür etti..Kalkınma 
Ajanslarımın sadece para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer biiğl kurumlan olduğunu vurguladı. Eiakan Yılmaz 
şunları söyledi: "Serhat Kalkınma Ajansı bu konudA en İyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. (Mukayese ediyorum hakikaten S'ERKA 
bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim efe arzu ittiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan 
kurumlar değil, bilgi' kurumlan aynı zamanda. Bilgi üreten ve bityi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört İlin yürüyüş 
rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört llijı uygun yatırım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Bir yabandı A a da bir yatırımcı geldiği 
zaman burada ne firsat olduğunu görebilir. Bu da çok önemlidir. Şimdi eskiden bir işadamı blıfyere gittiğinde kime 80itocağını bile.bilmiyordu. Bilgileri ve 
veriledi nereden alaoağını bile bilmiyordu. Ama şimdi bir muhatabı ver. Gelip ajanslardan danışma merkezi gibi bilgi alabilir. Hazırlamış olduğunuz Yoğun 
Kamu Çalışanı Göçü kitabı ile Sivil Toplum Kuruluşları Profil) kita-' pları sadece bu bölgeye değil, Türkiye'ye hizinet edecek yol gösterici çalışmalardır. 
Bütün yayınlar ve belgeseller için sizi tebrik ediyorum." "AJANSLAR UZMAN YETİŞTİREN KURUMLADIR" Kaltânma Bakanı Cevdet Yılmaz, ajansiann uzman 
yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek, bunun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ajansların yerel dinamikleri harekete geçirdiğine 
işaret eden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: "Tabi bu kurumlar yerel dinamikleri harekete geçiren kurumlar. Yönetim kurullarında bütün aktörler var, 
merkezi idare vefr, yerel yönetim var, iş dünyası var. Kalkınma kurullarında bütün ilgili taraflarımız var. Ama önemii unsurları uzman kadrolarıdır. S izler 
sadece bu bölgeyle ilgili bir katma değer üretmeyeceksiniz aynı zamanda sahada planlama uzmanı haline geleceksiniz. Yani bir kısmıfıı* geldiniz, bir 
kısmınız geleceksiniz. Ben bunu çok önemsiyorum doğrusu. Kalkınma ajanstan aynı zamanda İnsan yetiştiren, uzman yetiştiren kurumlar. Bu çok değerli 
bir şeydir. Bir ülkenin geleceği adına çok değerli bir şeydir. Belli bir alanda çalışan kurumda da elbette İnsan yetişir. Diyelim ki, karayolunda çok İyi bir 
karayolu uzmanı yetişir, gölet ydpan bir kurumda çok iyi gölet yapan uzman yetişir. Ama bütüncül bakma yeteneği olan planlama yapabilen, değişik 
kesimleri uzlaştırabiien, daha farklı nitelikteki uzman kadro ancak bu tür ortamlarda yetişir. Yani ajans uzmanlarının İçinde bulunduğu ortam onları her 
konyyia muhatap hale getiriyor. Değişik konu' ve aktörlerle muhatap oluyorsunuz. Bunu İyi değerlendirdiğinizde farklı nitelikte uzmanlar yetiştirme 
İmkanımız oluyor. Bu da ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir." Bakan Yılmaz, ziyaretinin ardından ajans personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.kha f

[ Başa Dön ]

KARS' IN SUSUZ İLÇESİ' NE BAĞLI DOYUMLU KÖYÜ' NDE ARICI YÜCEL ÜZEYİR, KAVAK
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K a r s ' ı n

Susuz llçe- 
si'no
Doyumlu Kö 
yü’nde ancı
Ûzcyir. kavak vo çam ağaçla
rının kovuklarında organik bal 
ûrotimi yaptı. Ûzcyir, 50 santi
metre uzunluğundaki kovuk
larda ürettiği ve ‘CamikT adı 
verilen ballara tescil alaca 
belirtti. » 9 ’da

Kars'ın Susuz İlçesi'ne bağlı Doyumlu Köyü'nde arıcı Yücel Üzeyir, kavak ve çam ağaçlarının 
kovuklarında organik bal üretimi yaptı. Üzeyir, 50 santimetre uzunluğundaki kovuklarda ürettiği ve 'Camiki' verilen ballara tescil alaca belirtti. »9'da t 
Camiki'nin tesdlini alacak Kars'ın Susuz İlçesi'ne bağlı Doyumlu Köyü'nde arıcı Yüccl Üzeyir, kavak ve çam ağaçlarının kovuklarında organik bal üretimi 
yaptı. Üzeyir, 50 santimetre uzunluğundaki kovuklarda ürettiği ve 'Camiki' adı verilen ballara tescil alacağını belirtti. Susuz ilçesinde yaşayan Yücel Üzeyir, 
satın aldığı kavak ve çam ağaçlarını 50 santimetre uzunluğunda keserek kovuklara ayırdı. Kovukların içini oyarak hazır hale getiren Üzeyir, bunları 
kovanların içine yerleştirerek Doyumlu Köyü arazisine bırakü. Kovanları yaklaşık 2.5 ay bekleten Üzeyir, hiç el değmeden arıların kendi salgıladıkları 
mumlarda karakovan balı ürettiğini anlattı. Yüccl Üzeyir, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kars Arıcılar Birliği'nin de desteği ile bala verdiği köyün eski 
ismi Çamİk'i coğrafi tescil alacağını bildirdi. Köyün 2 bin 500 metre yükseklikteki dağların eteklerinde balları ürettiğini ifade eden Yücel Üzeyir, şöyle dedi: 
Bu üretilen karakovanlann ortasında bal mumu yoktur. İnsan eli değmeden gerçekleşen karakovan yönteminde hiçbir müdahale yapılmadan organik bal 
üretilir. Balın peteğini de arı kendisi örüyor." \ DHA

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 9

Camiki'nin tescilini alacak cAS

[ Başa Dön ]
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YILMAMDAN SERKFFYA TAM NOT
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Yılmamdan SERKA’ya tam not
K alkınm a I{.ikanı C evdet Yılmaz. Kars 

V alni Byup Tepe ve Belediye Başkanı Nevzat 
B ozkırla bırhktc SLRKAVı ayaret etti. Yılmaz. 
ıi)guLımaya p .\\uk£ı projeler w  imaya çıkardığı 
yayınlarla Serhat Külkınnu Ajansımı» en ı\ı 
,ı|an>l.ırdan hin olduğunu k  lın iı.» H âb « ri4 ,i t

Yılmamdan SERKffya tam not Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz. Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye 
Başkanı Nevzat Bozkuş'Ia birlikte SERKA'yı ziyaret etti. Yılmaz, uygulamaya geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı'nın en 
iyi ajanslardan biri olduğunu belirtti.»Haberi 4'te X7' alkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya -M -A Lgeçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla 
Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) cn iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, "SERKA tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA 
bu konuda çok başarılı" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkam Nevzat Bozkuş'Ia 
birlikte SERKA'yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri 
konusunda Özdoğan'dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illeriyle ilgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş 
rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA'ya teşekkür etti. Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar 
olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda büer bügi kurumlan olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz şunları söyledi: "Serhat Kalkınma Ajansı bu 
konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar 
çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan kurumlar değil, bilgi kurumlan aynı zamanda. 
Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin 
uygun yatırım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Bir yabancı ya da bü' yatırıma geldiği zaman burada ne fırsat olduğunu görebilir. Bu da çok 
önemlidir. Şimdi eskiden bir işadamı bir yere gittiğinde kime soracağını bile bilmiyordu. Bilgileri ve verileri nereden alacağını bile bilmiyordu. Ama şimdi 
bir muhatabı var. Gelip ajanslardan danışma merkezi gibi bilgi alabilir. Hazırlamış olduğunuz Yoğun Kamu Çalışanı Göçü kitabı ile Sivil Toplum Kuruluşları 
Profili kitapları sadece bu bölgeye değil, Türkiye'ye hizmet edecek yol gösterici çalışmalardır. Bütün yayınlar ve belgeseller için sizi tebrik ediyorum." 
"Ajanslar uzman yetiştiren kurumladır" Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ajansların uzman yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek, bunun iükenin geleceği 
açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ajansların yerel dinamikleri harekete geçirdiğine işaret eden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: "Tabi bu kurumlar 
yerel dinamikleri harekete geçiren kurumlar. Yönetim kurullarında bütün aktörler var, merkezi idare var, yerel yönetim var, iş dünyası var. Kalkınma 
kurullarında bütün ilgili taraflarımız var. Ama önemli unsurları uzman kadrolarıdır. S izler sadece bu bölgeyle ilgili bir katma değer üretmeyeceksiniz aynı 
zamanda sahada planlama uzmanı haline geleceksiniz. Yani bir kısmınız geldiniz, bir kısmınız geleceksiniz. Ben bunu çok önemsiyorum doğrusu. Kalkınma 
ajansları aynı zamanda insan yetiştiren, uzman yetiştiren kurumlar. Bu çok değerli bir şeydir. Bir ülkenin geleceği adına çok değerli bir şeydir. Belli bir 
alanda çalışan kurumda da elbette insan yetişü'. Diyelim ki, karayolunda çok iyi bir karayolu uzmanı yetişir, gölet yapan bir kurumda çok iyi gölet yapan 
uzman yetişir. Ama bütüncül bakma yeteneği olan planlama yapabüen, değişik kesimleri uzlaştırabilen, daha farklı nitelikteki uzman kadro ancak bu tür 
ortamlarda yetişir. Yani ajans uzmanlarının içinde bulunduğu oıtam onları her konuyla muhatap hale getiriyor. Değişik konu ve aktörlerle muhatap 
oluyorsunuz. Bunu iyi değerlendirdiğinizde farklı nitelikte uzmanlar yetiştirme imkanımız oluyor. Bu da ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir." Bakan 
Yılmaz, ziyaretinin ardından ajans personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. \ İHA

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 4

[ Başa Dön ]

BAKAN YILMAZ SERKA' YI ZİYARET ETTİ

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

Erzurum Yeni Kuşak 17.09.2013 600 Yerel Yayınlar 10 144
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Bakan Yılmaz SERKA'yı ziyaret etti Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya geçirdiği projeler 
ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, "SERKA lam bir bilgi bankası oldu. Mukayese 
ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ve 
Belediye Başkam Nevzat Bozkuş'la birlikte SERKA'yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, 
ajansın çalışmaları ve hibe destekleri konusunda Özdoğan'dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illeriyle ilgili araştırma raporları, 
kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA'ya teşekkür etti. Kalkınma Ajanslarının sadece 
para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer bilgi kurumlan olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz şunları söyledi: "Serhat 
Kalkınma Ajansı bu konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı. 
Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan kurumlar değil, bilgi 
kurumlan aynı zamanda. Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş rotalarını çıkarmış olmanız 
çok önemlidir. Döıt ilin uygun yatılım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Bir yabancı ya da bir yatırımcı geldiği zaman burada ne l'ırsat 
olduğunu görebilir. Bu da çok önemlidir. Şimdi eskiden bir işadamı bir yere gittiğinde kime soracağını bile bilmiyordu. Bilgileri ve verileri nereden alacağını 
bile bilmiyordu. Ama şimdi bir muhatabı var. Gelip ajanslardan danışma merkezi gibi bilgi alabilir. Hazırlamış olduğunuz Yoğun Kamu Çalışanı Göçü kitabı 
ile Sivil Toplum Kuruluşları Profili kitapları sadece bu bölgeye değil, Türkiye'ye hizmet edecek yol gösterici çalışmalardır. Bütün yayınlar ve belgeseller için 
sizi tebrik ediyorum." "AJANSLAR UZMAN YETİŞTİREN KURUMLADIR" Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ajansların u/man ycıiştircn kurumlar olduğunu 
belirterek, bunun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ajansların yerel dinamikleri harekete geçirdiğine işaret eden Bakan Yılmaz, 
şöyle devam etti: "Tabi bu kurumlar yerel dinamikleri harekete geçiren kurumlar. Yönetim kurullarında bütün aktörler var, merkezi idare var, yerel 
yönetim var, iş dünyası var. Kalkınma kurullarında bütün ilgili taraflarım ız var. Ama önemli unsurları uzman kadrolandır. S iz ler sadece bu bölgeyle ilgili bir 
katma değer üretmeyeceksiniz aynı zamanda sahada planlama uzmam haline geleceksini/.. Yani bir kısmınız geldiniz, bir kısmınız geleceksiniz. Ben bunu 
çok önemsiyorum doğrusu. Kalkınma ajansları aynı zamanda insan yetiştiren, uzman yetiştiren kurumlar. Bu çok değerli bir şeydir. Bir ülkenin geleceği 
adına çok değerli bir şeydir. Belli bir alanda çalışan kurumda da elbette insan yetişir. Diyelim ki, karayolunda çok iyi bir karayolu uzmanı yetişir, gölet 
yapan bir kurumda çok iyi gölet yapan uzman yetişir. Ama bütüncül bakma yeteneği olan planlama y apabilen, değişik kesimleri uzlaştırabilen, daha farklı 
nitelikteki uzman kadro ancak bu tür ortamlarda yetişir. Yani ajans uzmanlarının içinde bulunduğu ortam onları her konuyla muhatap hale getiriyor. 
Değişik konu ve aktörlerle muhatap oluyorsunuz. Bunu iyi değerlendirdiğinizde farklı nitelikte uzmanlar yetiştirme imkanımız oluyor. Bu da ülkemizin 
geleceği açısından çok önemlidir." Bakan Yılmaz, ziyaretinin ardından ajans personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. İha

[ Başa Dön ]

KALKINMA BAKANI YILMAZ : SERKA EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ

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

Gündem (Kars) 17.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 336

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Şerha 
Kalkınma A j a n s ı ' n ı n  (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, "SERKA tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu 
konuda çok başarılı" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet Bozkuş'la 
birlikte SERKA'yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri 
konusunda Özdoğan'dan bilgi alc)ı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illeriyle ilgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş 
rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA'ya teşekkür etti. Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar 
olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zinanda birer bilgi kurumlan olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz şunları söyledi: "Serhat Kalkınma Ajansı bu 
konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar 
çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan kurumlar değil, bilgi kurumlan aynı zamanda. 
Bilgi üreten've bilgi yayan kurumlardır. 0 açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin 
uygun yatırım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Bir yabancı ya da bir yatırımcı geldiği zaman burada ne fırsat olduğunu görebilir. Bu da çok 
önemlidir. Şimdi eskiden bi{ işadamı bir yere gittiğinde' kime soracağını bile bilmiyordu. Bilgileri ve verileri nereden alacağını bile bilmiyordu. Ama şimdi 
bir muhatabı var. Gelip ajanslardan danışma merkezi gibi bilgi alabilir. Hazırlamış olduğunuz Yoğun* Kamu Çalışanı Göçü kitabı ile Sivil Toplum Kuruluşları 
Profili itapları sadece bu bölgeye değil, Türkiye'ye hizmet edecek yol gösterici çalışmalardır. Bütün yayınlar ve belgeseller için sizi 'ipbrik ediyorum." 
"AJANSLAR UZMAN YETİŞTİREN KURUM? LADIR" Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ajansların uzman yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek, bunun 
ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti, planlama yapabilen, değişik kesimleri uzlaştırabilen, daha farklı nitelikteki uzman kadro ancak 
bu tür ortamlarda yetişir. Yani ajans uzmanlarının içinde bulunduğu ortam onları her konuyla muhatap hale getiriyor. Değişik konu ve aktörlerle muhatap 
oluyorsunuz. Bunu iyi değerlendirdiğinizde farklı nitelikte uzmanlar yetiştirme imkanınız oluyor. Bu da ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir." Bakan 
Yılmaz, ziyaretinin ardından ajans personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. KHA

[ Başa Dön ]

BAKAN YILMAZ SERKA EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ"

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

Hüryurt 17.09.2013 300 Yerel Yayınlar 1 150
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Bakan Yılmaz : “SERKA En 
İyi Ajanslarımızdan Biri”

Bakan Yılmaz : "SERKA En İyi Ajanslarımızdan Biri" Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya 
geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, "SERKA tam bir bilgi 
bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars 
Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet Bozkuş'ia birlikte SERKA'yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından karşılanan 
Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri konusunda Özdoğan'dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illeriyle ilgili 
araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA'ya teşekkür etti. Kalkınma 
Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer bilgi kurumlan olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz 
şunları söyledi: "Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda en İyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu 
konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan 
kurumlar değil, bilgi kurumlan aynı zamanda. Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş 
rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin uygun yatırım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Bir yabancı ya da bir yatırımcı geldiği 
zaman burada ne fırsat olduğunu görebilir. Bu da çok önemlidir. Şimdi eskiden bir işadamı bir yere gittiğinde kime soracağını bile bilmiyordu. Bilgileri ve 
verileri nereden alacağını bile bilmiyordu. Ama şimdi bir muhatabı var. >Devamı Sayfa 4'te

[ Başa Dön ]

KALINMA BATA YILMAZ: SERKÂ EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ

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

Kars Halk Gazetesi 17.09.2013 250 Yerel Yayınlar 1 204

Kalınma Bata Yılmaz: SERKÂ en iyi ajanslarımızdan kiri Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
uygulamaya geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, "SERKA tam 
bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu Konuda çok başarılı" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu 
Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet Bozkuş'ia birlikte SERKA'yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan 
tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri konusunda Özdoğan'dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğdır ve 
Kars illeriyle ilgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA'ya 
teşekkür etti. Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajanslann aynı zamanda birer bilgi kurumlan olduğunu 
vurguladı. Bakan Yılmaz şunlan söyledi: "Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese 
ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz | şeyler. Hep söylüyorum, 
ajanslar sadece para dağıtan kurumlar 'değil, bilgi kurumlan ayn ıl zamanda. Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. D açıdan bu çalışmalar çok çok 
önemlidir. Dört, ilin yürüyüş rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin uyguıj yatınm alanlarını çıkarmanızı da aynca dikkate değer. Bir yabancı ya 
da bir yatırımcı geldiği zaman burada ne fırsat olduğunu görebilir. Bu da çok*önemlidir, Şimdi eskiden bir işadamı bir yere gittiğinde kime soracağını bile 
bilmiyordu. Bilgileri ve verileri nereden alacağını bile bilmiyordu. Ama şimdi bir muhatabı var. Gelip ajanslardan daıcuşma onertezi ğbi bilgj alabilir. 
Hazırlamış olduğunuz Yoğun Kamu Çalışanı Göçü kitabı ile Sivil Toplum Kuruluşlan Profili kitapları sadece bu bölgeye değil, Türkiye'ye hizmet edecek yol 
gösterici çalışmalardır. Bütün yayınlar ve belgeseller için sizi tebrik edivorum. (D. S. 4'DR

[ Başa Dön ]

SERKA EN İYİ AJANSLARIMIZDAN BİRİ"

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

Kars Serhat 17.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 65
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K a lk ın m a  B a k a n ı  Y ılm a z :

S E R K A  en iyi a ja n sla rım ızd a n  biri”
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MiMiı a a n tm  b u n w u  in sm > « om
Kalkınma Bakanı Yılmaz: SERKA en iyi ajanslarımızdan biri" Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 

uygulamaya geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, "SERKA tam 
bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı" dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet Bozkuş'la birlikte SERKA'yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet özdoğan tarafından 
karşılanan Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri konusunda özdoğan'dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illeriyle 
ilgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA'ya teşekkür etti. 
Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer bilgi kurumlan olduğunu vurguladı. Bakan 
Yılmaz şunları söyledi: "Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten 
SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para 
dağıtan kurumlar değil, bilgi kurumlan aynı zamanda. Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş 
rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin uygun yatırım alanlarını çıkarmanız (D. Sayfa 4'de)

[ Başa Dön ]

KARS KAŞARININ COĞRAFYASI ANLATILDI

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

Tunaydin 16.09.2013 7500 Yerel Yayınlar 5 18

Kars kaşarının 
coğrafyası anlatıldı
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Kars kaşarının coğrafyası anlatıldı KARS (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen "Geleneksel Kars 
Kaşarının Coğrafi İşaretlemesi" adlı projenin bilgilendirme toplantısı, çok sayıda sektör temsilcisi, kamu ve sivil toplum görevlisinin katılım ıyla gerçekleşti. 
Hotel Cheltikov'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Gürsoy Aksoy, SERKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Özdoğan, Ticaret Odası Temsilcisi Erdoğan Köseoğlu, KARSOD Başkanı Halit Özer katıldı. 
Kafkas Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Sami Özcan başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Şahin'in proje koordinatörlüğünü yaptığı, Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Aydın ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Demeği'nden İlhan Koçulu'nun proje danışmanlığını yaptığı toplantı başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mithat Şahin, İlhan Koçulu ve Alankuş Danışmanlık Genel Müdürü Evren Alankuş, projenin amacı, kapsamı, aşamaları, hedef 
grupları, nihai yararianıcıları, beklenen sonuçları, coğrafi işaretin önemi ve gerekliliği, coğrafi işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından farkı konusunda 
ayrıntılı bilgiler verdi. Coğrafi işaret sayesinde Kars kaşannın dünya ile buluşmasının sağlanacağı, taklitlerinden korunmasının sağlanacağı, üreticilerin 
ortak hareket etmesine imkan verileceği, doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunulacağı dile getirildi.

[ Başa Dön ]

KARS KAŞARINA COĞRAFİ İŞARET

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

Yeni Şafak Trabzon 16.09.2013 5686 Dergi Ekleri 22 24
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Kars kaşarına coğrafi işaret
Sırtıat Katana İfan* GERKWunMffdmıM«nan'G«iiMfori 
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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen "Geleneksel Kars Kaşarının Coğrafi 
İşaretlemesi" adlı proje bilgilendirme toplantısı çok sayıda sektör temsilcisi, kamu ve sivil toplum görevlisinin katılım ıyla gerçekleşti. Bilgilendirme 
toplantısına; Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsoy Aksoy, SERKA Genel Sekreteri 
Dr. Mehmet Özdoğan, Ticaret Odası Temsilcisi Erdoğan Köseoğlu, KARSOD Başkanı Halit Özer katıldı. Proje Kafkas Üniversitesinden Rek tö r. Prof. Dr. 
Sami Özcan başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Şahin’in Proje Koordinatörlüğünü yaptığı, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Aydın ile Boğatepe 
Çevre ve Yaşam Derneğinden İlhan Koçulu'nun proje danışmanlığını yaptığı toplantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi, o kars- İha Kars kaşarına coğrafi 
işaret

[ Başa Dön ]

AĞAÇ KOVUĞUNDA BAL ÜRETTİ

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

Erzurum Pusula 14.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 9 64

Ağaç kovuğunda bal üretti

Ağaç kovuğunda .bal üretti Tacettin DURMUŞ? KARS Kars'ın Susuz İlçesine bağlı Doyumlu (Çamik) 
Köyii'nde ancılık yapan Yücel Üzeyir, ilginç bir yöntemle bal üreterek dikkatleri üzerine çekti. Üzeyir, kavak ve çam ağaçlarının kovuklarında organik kara 
kovan balı üretti. Üzeyir, ilk kez denenen bu yönteme bu yıl başladı. İlk olarak satın aldığı kavak ve çam ağaçlarını 50 santim uzunluğunda kavuklara 
ayırdı. Ardından kovukların içini oyarak hazır hale getirdi ve kovanların içine bırakarak Doyumlu köyü arazisine bıraktı. Yaklaşık 2.5 ay süren beklemenin 
ardından açılan kovanlar ilginç görüntüler oluşturdu, el değmeden arıların kendi salgıladıkları mumlarda karako- van balı üretmeyi başardı. Bala da 
köyünün eski ismi olan Çamik ismini veren Üzeyir şimdide de Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kars Arıcılar Birliği'ııin de desteği ile Çamik Ballanın 
coğrafi işaretlemesi çalışmasını yürütüyor. Üzeyir, 15 langstrop kovanın içinde 2'şer adetten toplam 30 kütüğünden elde ettiği balı satışa sunmanın 
ayrıcalığını yaşıyor. Yücel Üzeyir, "Konvansiyonel kovanlarda kara kovan bal yapmayı düşündük. Eskiden kara kovan ballan t- N büyük kütükler içinde 
olduğu için üretimi de zorlaşıyordu, aynı zamanda an bakımı da zorlaşıyordu. Bunun daha teknik olarak iyi bir metotla yapmak istedik. Bölgemizde de 
kavak ve çam ağacı yaygın olduğu için bu ağaçların içini oyarak teknik yöntemle karakovan balı üretmeyi düşündük. Bölgemizin endemik bitkileri 
olağanüstü olduğu için karakovan balı üretiyoruz. Tüketicim iz organik bal yeme şansını elde etmiş olacak. Bu ağaç kütüklerini de 50\şer santim aralıkla 
içlerini oyarak annın kendi işlemini yapmasına bıraktık. An tamamen kendi işlemini yaparak kendi salgıladıktan doğal mumla bal üretmeye başladılar. 
Ballarımız tamamen doğal. Bin yıld ır üretilen balın şimdiki teknik hali bu. Şu anda bal üretimi sınırlı olduğu için fiyat belirlemedik ama tahmini kilosunu 
100 TL'ye vermeyi düşünüyoruz. Bu yöredeki Kafkas arısının endemik bitkilerden elde ettiği bu balı bölgemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Aracı 
arkadaşlanmızla birlikte hedefimiz bu. Aynı zamanda Kafkas arısının dünyada maddi değeri yüksek olan dört ırktan bir tanesidir." dedi.

[ Başa Dön ]

İKİ BÜYÜK SORUN, İĞDIR' IN KALKINMASINA ENGEL

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

Dünya Ekonomi-Politika Bölge Ek i 13.09.2013 57214 Dergi Ekleri 1 147
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İki büyük sorun, İğdır'ın kalkınmasına engel

D m

Kentin ekonomi kurmayları, nakliye sektöründe TIR taşımacılığının yok olmasına neden olan İran 
Ambargo Yasası ve Alican Sınır Kapısı'na işlerlik kazandırılmamasının, İğdır ekonomisini olumsuz etkilediği ve bu iki sorunun devam etmesi durumunda 
kent ekonomisinin gelişemeyeceği görüşünde birleşiyor iki büyük sorun, İğdır'ın kalkınmasına engel ELA KARASU DÜNYA Gazetesi Erzurum Bölge 
Temsilcisi Doğunun Çukurovası olarak bilinen İğdır, kalkınmada iki önemli sorunu aşmanın mücadelesini veriyor. Kentin ekonomi kurmayları, nakliye 
sektöründe TIR taşımacılığını yok etmeye sebep olan İran Ambargo Yasası ve Alican Sınır Kapısı'na islerlik kazandınlmamasmm İğdır ekonomisini olumsuz 
etkilediğini ve bu iki sorunun devam etmesi durumunda kent ekonomisini hep bodur bırakacağı görüsünde birleşiyorlar. Nakliye sektörünün bitme 
noktasına gelmesine en basta gelen sebep, 2006'da yinelenen İran'a Ambargo Yasası gereklerine Türkiye'nin uymasından ötürü oluşan ekonomik 
mağduriyetler. Bunun yanında İran'ın tek taraflı olarak Türkiye girişimcisine uyguladığı kısıtlamalar ve getirdiği ek yükler. Bilindiği gibi 21 Mart 2011'de 
Türkiye ve İran tarafı, bu uygulamalardan bin olan 'mazof farkı'nın kaldırılmasını kararlaştırmıştı. Ancak İran bunu hayata geçirmedi. Mağdur olan İğdır 
nakliyecüeri, hak ihlalinin bir an önce kaldırılarak rekabet etme imkanının sağlanması umudunda. Tarımda alternatif ürünler belirlenmeli Yine I$dıf 
ekonomisinin büyümesine ikinci büyük engel olarak görülen Türkiye- Ermenistan koridorundan ekonomik olarak faydalanmaya sebep olacak olan Alican 
Sınır Kapısı. Söz konusu kapının açılmasıyla İğdır ve çevresindeki illerin ticari anlamda gözle görülür kazanım sağlayacağı inana hakim. Tanm ve 
hayvancılığın gelişmeyip sürekli kan kaybettiği İğdır'da, İğdır Ovası'nın ünlü pamuğu iklim değişikliği sonucu 35 bin tondan sıfırlandı. Alternatif ürünler 
belirlenip tarımın yeniden işlerliği sağlanmalı. 1990larda 700 bin küçükbaş ve 170 bin büyükbaş hayvan varlığı itha- 6'ncı Bölge kapsamında yer alan 
İğdır'a yerleşen sınai kuruluşların bürokrasiye takılmadan ihracat yapmasını mümkün kılacak'iç gümrük' uygulamasının hayata geçmesi bölgede yatırım ı 
artıracak, lat ve terör etkenleriyle çok geriledi. Küçükbaş hayvan varlığı 350 bin olarak kestiriliyor. 2'de 1 olması gereken yem=süt fiyatları l'e 1 olarak 
eşitlenmiş durumda. Yeterli süt ve soğutma tanla da yok. 6'na Bölge kapsamında yer alan İğdır'a yerleşen sınai kuruluşların bürokrasiye takılmadan 
ihracat yapmasını mümkün kılacak iç gümrük' uygulamasının hayata geçmesi bölgede yatırım ı artıracak. İğdır ekonomisi için önemi büyük olan Dilucu 
Sınır Kapısı'nın işlerlik kazanması için gerekli protokollerin uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Serhat bölgesini ardalanına bağlayacak Kars-lgdır- Nahcivan 
Demiryolu hatanın yatırım  programına alınarak, gecikmenin sona erdirilmesi İğdır için olmazsa olmaz. Ülkenin dört bir yanında kurulan, bölgemize de 
umut kaynağı olup, doğunun gelişen yüzüne ciddi manada katma değer katan kalkınma ajanslarından Serhat Kalkınma Ajansı'mn İğdır'daki Yatırım 
Destek Ofisi de sosyal sermayeyi geliştirerek yerel potansiyeli harekete geçirip ulusal yatırımın kente gelmesinde önayak olarak başka bir imkan 
yaratıyor. 6'na Bölge teşvik kapsamına girmesiyle İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde yapı kimyasalları, çöp koyteyneri, konsantre meyve suyu, süt ve süt 
ürünleri, hazır beton, plastik boya, andezit kaplama taşı, yem, mermer-granit gibi sektörlerde toplam sekiz fabrika üretime başladı. İğdır dışından yatırım 
için gelen firmaların da her geçen gün sayısı artmakta. Kalkınmayla vücut bulacak bir güzel gelişme de 2010'da Türkiye-İran arasında bir'Örtak Sânayi 
Bölgesi' oluşturma kararı çıkmıştı. Iğdır-Dilıcu mevldi dört alternatif alan arasında en avantajla bölge olarak seçilmişti. Bu seçim, Bakanlar Kurulu'nda iki 
yıld ır 'ona/ bekliyor. 40 bin dönüme kurulu alan, 40 bin kişiye istihdam yaratacak. Bölge, aynı zamanda serbest ticaret bölgesi olacak. Aday iller Hakkari, 
İğdır, Van ve Ağrı olsa da, Iran, Ermenistan ve Nahçivan'a sın ır il olması hasebiyle en şanslı il konumunda İğdır bulunuyor. Bu bakir ve verimli arazilerinin 
olduğu coğrafyada çözümü bekleyen sorunlar giderildiğinde İğdır'a sıçrama yaptıracağı kesin.

[ Başa Dön ]

İKİNCİ ETABIN ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

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

Dünya Ekonomi-Politika Bölge Ek i 13.09.2013 57214 Dergi Ekleri 1 76

Ikmci etabın altyapı çalışmaları başlayacak

ikinci etabın altyapı çalışmaları başlayacak HAKAN ARAS Ifedır OSB Müdürü İğdır Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) toplam 200 hektarlık bir alam kapsıyor. Bünyemizde 105 adet sanayi parseli mevcut. 1999 yılında kamulaştırması yapılm ış proje etüt 
çalışmaları 2008 yılında tamamlanmış olan OSB'm izde 2009 yılında, 67 hektarlık alanın altyapı inşaatının ihalesi yapıldı. 2011 yılında bu alanın altyapı 
çalışmaları tamamlandı. Bölgemizin l'inci etabında 22 parsel bulunmakta olup, burada tamamen doluluk sağlandı. OSB'mize yatırım yapmak isteyenlerin 
yoğun talebi ile karşılaşıyoruz. Bu talepleri karşılamak için projeleri hazır olan 83 parselden oluşan 2'nci etap, 2013 yılı yatırım programına dahil edüdi. Bu 
yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapüan altyapı ihalesini alan müteahhit firmaya yer teslim yapıldıktan sonra altyapı çalışmaları başlayacak. 
Sekiz fabrikaya bedelsiz arsa tahsisi yapıldı Bölgemizde 5084 ve 4562 sayılı kanunlar kapsamında yatırım yapmak amacıyla bedelsiz arsa tahsisi yapıldı. 
Bölgemizdeki 230 bin 445 metrekare arsa tahsisi karşılığında sekiz adet fabrika kuruldu. OSB'm iz yatırımcıların dikkatini çekecek ve avantaj sağlayacak 
pek çok özelliğe sahip. OSB'nin düz bir arazide yer alması, ilimizin üç ülke ile sınırının olması, havaalanın faaliyette olması, Karslğdır-Nahçıvan demiryolu 
bağlantısının kurulacak olması, OSB içinde proje kapsamında bir yükleme boşaltma istasyonunun verilmesi, gelişen üniversitesi ve gelişen altyapı 
imkanları bu özellikler arasında sayılabilir. Diğer bölge illerine göre hızla gelişen OSB'miz son yıllarda artan imalat ve tanma dayalı sanayi tesisler gelişti. 
Bölgemiz vasıtasıyla sınır ticaretinin yapılabilmesi, teşvikte 6'ncı Bölge'de yer almamız, yatırımcıya ücretsiz parsel tahsis etmemiz ve Serhat Kalkınma 
Ajansı ve diğer kurumların bölgesel hibelerinden yararlanma imkanı sağlaması da bizi öne çıkarıyor. Bölgemizdeki yatırım ların sektörel dağılımına 
bakıldığında ise süt ürünleri imalatı, meyve suyu, marmelat, yem, salça, turşu gibi tanma dayalı sanayi ürünleri, plastik eşya, mobilya, inşaat 
malzemeleri, metal eşya, tekstil ve hazır giyim üretimi öne çıkıyor. Faaliyette olan firmaların sektörlerini ise şöyle sıralayabilirim: İğdırlı Meyve Sebzg
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Konsantre Fabrikası-meyve suyu ve konsantre üretimi, Mire Mimarlık Madencilik-inşaat malzemeleri ve bims tuğla üretimi, Gölge Gıda-fayans yapıştırıcı 
hazır sıva üretimi, Yancar Nakliyat ve Madencilik-andezit taş kesimi, Has Gıda- süt ürünleri imalatı, Gökkuşağı Yapı Sistemleri-ısı yalıtım malzemeleri 
imalatı, Esen Yapı İzolasyonmermer kesimi, Movsan Metal Plastikçöp konteyner üretimi, ÖSC-karma yem üretimi ve Toprak Kardeşler Tanm-yem üretimi. 
İnşaat aşamasında olan firmalar ve sektörleri ise şöyle: Yalçın Plastik İnşaatplastik su depolan ve ısı yalıtım malzemeleri üretimi, Arat Ticaret-gıda 
üretimi, Sadak İnşaat Gıda-muhtelif gıda üretimi, Aras Tatım Ürünleri-muhtelif gıda üretimi, Edam Gıda-süt ürünleri imalaü, Avelice Tekstil Turizm-tekstil 
üretimi, Hakra İnşaat Nakliyat-prefabrik betonarme yapı elemanlan imalaü ve Çınar Plastik-plastik malzeme imalatı yapacak. Proje aşamasında olan 
yatırım lardan Ekol Makine Emaye-fınn davlumbaz, muhtelif emaye finn ve ocak imalaa, ESGO Temizlik Sağlık Hizmetleri-tem izlik malzemeleri üretimi ve 
Baralsan Alüminyum-kompozit panel ve alüminyum imalaü yapacak.

[ Başa Dön ]

SERKA BURAK AYDOĞDU İĞDIR, ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERLE DOĞU ANADOLU'

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

Dünya Ekonomi-Politika Bölge Ek i 13.09.2013 57214 Dergi Ekleri 1 0

SERKA 
Burak Aydogdu
İ ğ d ı r ,  u l u s a l '

SERKA Burak Aydoğdu İğdır, ulusal ve uluslararası projelerle Doğu Anadolu'nun Gaziantep'i olmaya 
adaydır. Uluslararası ölçekte komşu ülkelerle olan sınır kapılarının açılması gerekiyor. 4 Doğru projelerle ilimiz Doğu Anadolu'nun Gaziantep'i olacaktır 
İğdır, ulusal ve uluslararası projelerle Doğu Anadolu'nun Gaziantep'i * olmaya adaydır. Uluslararası ölçekte komşu ülkelerje olan sınır kapılarının açılması 
gerekiyor. Yurtiçinde ise özel sektörü teşvik edici politikaların arkasında durularak, İğdır'a yatırım yapılmalı BURAK AYDOGDU Serhat Kalkınma-Ajansı 
İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü n I oğrafya derslerinde İğdır'ı I Doğu Anadolu Bölgesi'nde y mikro iklime sahip, ovasında pamuk yetişen bir yer 
olarak hatırlarız. Adı Nuh'un Gemisi ile anılan ve bu nedenle ilahi dinlerce kutsal kabul edilen Ağrı Dağı'nın gölgesinde, verimli Sürmeli Çukuru'nun 
kalbinde bulunan İğdır, Türkiye'nin en doğusunda yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'de güneşin doğduğu ilk yerdir. Peki 2023 yılına hazırlanan Türkiye'de, 
İğdır'a da gerçekten güneş doğacak mı? Bu sorunun cevabını evet ya da hayır şeklinde vermek oldukça zor. Ancak ulusal ve uluslararası ölçekte doğnı 
projelerin gerçekleşmesi halinde İğdır'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nin Gaziantep'i olmaya aday olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Bununla birlikte İğdır'ın 
Gaziantep'ten farklı bir yönü de var. O da Gaziantep kadar girişimciliğin yayeın olmaması ve bu nedenle il dışındaki İğdırlı işadamlarının veya İğdırlı 
olmayan fakat İğdır'ın potansiyelini gören yatırımcıların ilgisi sayesinde bunu gerçekleştirmek zorunda kalacak olması. Öncelikle il olduğu 1992 yılından 
itibaren İğdır'daki önemli gelişmeleri hatırlayacak olursak... 1992'de Kars'tan ayrıldı İğdır, 1992 yılında Kars'tan ayrılarak il oldu. Nahcivan Özerk 
Cumhuriyeti ile kara bağlantısını oluşturan Dilucu Sınır Kapısı'nın aynı tarihte açılması ile birlikte dış ticaret ve uluslararası kara taşımacılığı sektörleri ilde 
çok hızlı gelişme gösterdi. Kentin o tarihte merkez nüfusu 20 bini buluyordu. Aradan geçen 20 yılda bu rakam 85 bine çıktı. İğdır Ovası'nda pamuk ve 
şekerpancarı üretiminin yerini nakliye filosunda çalışma, silajlık mısır üretimi veya meyvecilik aldı. Bu yapısal donüşüpı halen devam ediyor. 13 Temmuz
2012 tarihinde Türkiye'nin Ağrı Dağı manzaralı tek havalimanı olan İğdır Havalimanı tamamlanarak hizmete girdi. Bu sayede artık ilim iz erişilemeyen bir 
yer olmaktan çıktı. 13 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye'nin Ağrı Dağı manzaralı tek havalimanı olan İğdır Havalimanı tamamlanarak hizmete girdi. Bu 
sayede artık ilimiz erişilemeyen bir yer olmaktan çıktı. 2008 yılında İğdır Üniversitesi kuruldu. Kente dışarıdan çok sayıda öğrenci gelmeye başladı. 2010 
yılında İğdır Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk etabının altyapısı tamamlandı ve parsel tahsisine başlandı. Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun güney uzantısı 
diyebileceğimiz Kars-Iğdır-Nahcivan (KIN) demiryolunun proje çalışmaları tamamlanmak üzere. 2023 yılına kadar yapılması planlanan kpnvansiyonel 
demiryolu hatları arasında yer alan KIN demiryolunun Türkiye'yi, mevcutta var olan Nahcivan-Tebriz demiryolu aracılığıyla Pakistan'a ve Türkmenistan'a 
bağlaması planlanıyor. 2013 yılı Ocak ayında İğdır'da iç gümrükleme İşlemi yapacak olan gümrük müdürlüğünün kurulması karan alındı. Kentin 2023 
vizyonuna dair projeler mevcut İğdır'ın potansiyelini açığa çıkararak 2023 vizyonuna büyük katkılarda bulunmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası 
gelişm elerde bulunuyor. Öncelikle tarih boyunca şehirler ticaretle zenginleşmiş ve kalkınmışlardır. İhracata dayalı kalkınma modelini benimseyen ve 2023 
vizyonunda 500 milyar dolarlık üyacat hedefi bulunan Türkiye için de durum aynıdır. Bu nedenle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorunun 
bir an önce çözülerek İğdır'a sadece 38 kilometre mesafedeki Erivan'a ulaşan sınır kapısının açılması büyük önem arz ediyor. Bu durum İğdır'a dışarıdan 
gelecek yabancı yatırımcıların da beklediği bir husus olup; sınırın açılması halinde turizmden (Ağn Dağı) sanayiye, eneıjiden gıda ihracatına, inşaat 
faaliyetlerinden diğer altyapı projelerine kadar çok sayıda hizmetin İğdır'dan veya İğdır üzerinden sağlanması mümkün olacak. İran ile olan Boralan Sınır 
Kapıs'mın iki ülkenin mutabakatı neticesinde açılması bekleniyor. Aynca Karslğdır-Nahcivan demiryolunun bir an önce inşaatına başlanması kenti ileriye 
taşıyacak. Görüleceği üzere İğdır'ın en büyük avantajı konumudur. Küresel ticarette yeni ağırlık merkezlerinin oluştuğu Doğu Ue hem üretim hem de 
tüketim merkezi olan gelişmiş Batı arasında yer alan İğdır'ın iki yönlü dış ticaret yapabilmesi imkan dahilinde.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 4
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[ Başa Dön ]

VALİ AHMET PEK İĞDIR; KAFKASYA. ORTA ASYA VE QN ASYA' YA İHRACATI HEDEFLEYE

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

Dünya Ekonomi-Politika Bölge Ek i 13.09.2013 57214 Dergi Ekleri 1 0

VALİ 
Ahmet Pek
İğdır: Kafkasya.
Orta Asya ve Qn 
Asya'ya ihracatı 
hedefleyen firmalara 
2 bin 500 TIR'ı ile 
nakliye avantajı 
sunmaktadır. Komşu 
coğrafyayı iyi bilen ve 
aynı kültürden gelen 
İğdır halkı için bu 
bölgelerle ticari 
İlişkiler kurmak 
oldukça kolaydır. 2

VALİ Ahmet Pek İğdır; Kafkasya. Orta Asya ve Qn Asya'ya ihracatı hedefleyen firmalara 2 bin 500'TIR'ı ile nakliye 
avantajı sunmaktadır. Komşu coğrafyayı iyi bilen ve aynı kültürden gelen İğdır halkı için bu bölgelerle ticari ilişkiler kurmak oldukça kolaydır. 2 TIR filosu 
İğdır'a taşımacılıkta rekabet üstünlüğü sağlıyor İğdır; Kafkasya, Orta Asya ve Ön Asya'ya ihracatı hedefleyen firmalara 2 bin 500 TIR'ı ile nakliye avantajı 
sunmaktadır. Komşu coğrafyayı iyi bilen ve aynı kültürden gelen İğdır halkı için bu bölgelerle ticari ilişkiler kurmak oldukça kolaydır AHMET PEK iftdır . 
İğdır, Türkiye'nin en doğu ucunda yer alan Ermenistan, İran ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti olmak üzere üç ülke ile sının bulunan tek ildir.İğdır için 
tarım, hayvancılık ve dış ticaretin başlıca ekonomik faaliyet alanları olduğunu söylemek mümkün. Son yıllarda sanayide özellikle tekstil, madencilik, 
mobilya, gıda ve süt ürünleri imalau ile metal sektörlerinde harekedilik yaşanmaktadır. İlin sınırda yer alması ve ilde çok sayıda uluslararası nakliye 
firmasının bulunması ulaştırma sektöründeki istihdamın da yoğun olmasına yol açmıştır. İğdır'da kayıtlı olarak 2 bin 530 adet TIR çekici bulunmaktadır. 
Ekonomik faaliyetlere ilişkin sorunlar arasında iç pazara ve hammadde kaynaklarına uzaklık, Avrupa'dan farklı olarak komşu ülkelerdeki ticari sistemlerin 
ve uygulamaların belirsizliği, üç sın ır kapısından sadece birisinin aktif olarak kullanılması, altyapı yetersizlikleri ve işletmelerin yeni gelişmelere 
uyumsuzluğu sıralanabilir. Bu sorunların bir kısmında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Örneğin, havalimanından önce iş adamlarımızın gelip gitmesi en büyük 
sorunlardan biri iken 2012 yılı Temmuz ayında havalimanının açılması ile bu sorun çözüldü. Yatırını açısından bakir il İğdır yatırım açısından bakir bir üdir. 
Şu an en fazla teşvik verilen iller arasında yer alıyoruz. Teşvik sistemi Üe birçok yatırımcının Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman gibi illere 
odaklanması, bu İllerde yer sıkıntısına ve işçilik ücretlerinin artmasına yol açmıştır. Ancak İğdır'ın da içinde yer aldığı Doğu Anadolu illerinde bu tarz bir 
sorundan bahsetmek için henüz erken. İldeki 2 bin 500 araçlık TIR filosu taşımacılıkta İğdır'a rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu nedenle pazarını ve 
hammaddesini bulabildiğiniz sürece İğdır'da birçok sektörde yatırım yapabilirsiniz. Durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, İğdır'da metal imalatı 
olmamasına rağmen metalden çöp konteyner üreten bir firmamız Edirne'den Gürcistan'a kadar ürünlerini pazarlayabiliyor, ihracat açısından TÜİK 2012 yılı 
verilerine göre İğdır, yaklaşık 100 milyon dolar üe Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan üçüncü il durumundadır. İlde iç gümrükleme yapma 
yetkisine haiz gümrük müdürlüğünün kurulmuş olması, Kars-Iğdır-Nahcivan Demiryolu'nun yapılacak olması ve imalat sanayiindeki gelişmeler Orta Asya, 
Kafkasya, İran ve Pakistan'a yakın bir bölgede konumlanan İğdır için ihracat potansiyelinin daha da artacağını gösteriyor. İlimizde son dönemde bacasız 
sanayi olarak niteleyebüecegimiz çağrı merkezleri konusunda da somut ilerlemeler kaydedildi. Öncelikle İğdır, Kafkasya, Orta Asya ve Ön Asya'ya ihracatı 
hedefleyen firmalara 2 bin 500 TIR'ı Üe nakliye avantajı sunmaktadır. Komşu coğrafyayı iyi bilen ve aynı kültürden gelen İğdır halkı için bu bölgelerle 
ticari ilişkiler kurmak oldukça kolaydır. Uygun iklimi, düz bir arazide yer alması, üç ülke üe sınır olması ve uzun vadede Ermenistan kapısının açüma 
ihtimali, havaalanının açılması, Kars-IğdırNahçıvan Demiryolu bağlantısının faaliyete geçmesi, gelişen üniversitesi, altyapı sorunları tek tek çözülen 
(doğalgaz, şehir şebekesinden ayn yeni bir elektrik nakü hattı, içme suyu ve diğer bölge ülerine göre hızla gelişen OSB'si, son yıllarda artan imalat ve 
tanma dayalı sanayi imalathaneleri, sın ır ticaretinden yararlanması, Ağn Dağı gibi turizm değerine sahip olması, bölgenin en hareketli ticari hayatına sahip 
illerinden birisi olması, 6'ncı Derece Teşvik Bölgesi kapsamında yer alması, OSB'de ücretsiz arsa tahsisinin yapılması, Serhat Kalkınma Ajansı ve diğer 
kurumların bölgesel hibelerinden yararlanma ün kanı gibi avantajlar sunması yatırımcıların dikkatine sunulmaktadır.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 2
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TIR filosu İğdır'a 
taşımacılıkta rekabet 
üstünlüğü sağlıyor

[ Başa Dön ]

SERKA' DAN 2. KISA FİLM YARIŞMASI

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

Anayurt 11.09.2013 15000 Yerel Yayınlar 10 10

SERKA'dan 2.Kısa Film Yarışması
A  gn (Anayuty- A0n,MJahan. yaşayan kadrin efconomfc yaşam- 

M n »  ve Kars aemde fcutv«t data y«rme ve ka#omadHk 
yuvfcn SERKA. oeçöO'Tuz yi rO U » ’ dMurt çafceoek. Toplam 24
duzenlec^ Goç M «' kondu kısa um Ira para ûdâj dağrtiacak olan 
Mm yarKsmaojfcı bolgonr orwmlı Kaa F*n Yansrnaa ru amatör ve 
br aoruHi olan göç sorunur« profesyonel yünetmerter bojvu-a-
------------- - ____ Enlazla*»

ftkniebaşvurudabu- 
krabtootfc otan

nloaam»- 
r»Aûn.Af- 

\l0ârv«Kar» 
.»onndnn bmdnçnk- 

| mç otıvılan gtratoyor

SERKA'dan 2 ,Kısa Film Yarışması Ağrı (Anayurt}- Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet 
yürüten SERKA, geçtiğimiz yıl düzenlediği "Göç'Me" konulu kısa film yarışmasıyla bölgenin önemli bir soruıiu olan göç sorununa dikkat çekm işti.Kısa Film 
Yarışm asıl™  geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzenleyeceği "Serhatta Kadın Olmak" konulu yarışmayla ise "bölge illerinde yaşayan kadının 
ekonomik yasandaki yerine ve kalkınmadaki rolüne" dikkat çekecek. Toplam 2 bin lira para ödülü dağıtılacak olar Kısa Film Yarışması'na amatör ve 
profesyonel yönetmenler başvura bilecek. En fazla iki 2.KW»FBJVi filmle başvuruda bulunabilecek olan katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Agn, Ardahan, 
İğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyoı

[ Başa Dön ]

SERKA KUZEY AVRUPA' DAYDI

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

Anayurt 11.09.2013 15000 Yerel Yayınlar 11 30

SERKA Kuzey Avrupa'daydı
0  Kagiıı O /IK M IK  

¥yr l \ıuıut1) Vj*-.î 
IVK i.'! '' «i V.r.MıSLKKAl 
Yonttun Kurt* Kot V4-
İm E)Up Tef* tv«Lvh£ınUki 
SI KK \  v««riım Kurulu hr)«ı. 
tırı mı Lm*unbfcı ıkno m*-

lundu. SERKA Yönetim Kıatfe 
Bajlo* Kjt» VMü  F>upTt|>r

olAın rabraı vennar
O fllL M gt, 

biımı w m*rt

TRA2 B 
Ajtn\«UKın. Ijyir Kjr\ il. 
Inıı»İr iUışrt )tMM 
SEKKA'mn Yönetim Kırukı

Irt-nş j . Eraıya \*

frayr.Yoartn Kumlu u>rlm 
Afr VjIim Mrivnct Trtmjrvtm. 
AnUun VjJn. Sofctl* Atui>*Xi. 
IMr Vüm Ahmel (Vİ.Ajn 
Brlnlnr lUjUnı Ham An*«. 
\nUun B^ijnı V.r.k
KHm *. AaUmi llCimrl Metin 
Bajijnı IVdrrttu Ç d jn  ık Anb- 
hM TSO Kottum <, Vîm tVmacı. 
1/dır Brinft>c İtişi.r  Vciılı 
Hu*™ M ü . ljdkr TSO 
Kami Anin. K»\ D Otırl
Mccfcı Bjçljfa Murjller Y^ıı ık 
KjrvTSOIU}l̂ «r-̂ »ıOlrvrr.

SERKA (ienrl S d m  VHılı 
Mrhmrt (Vvi** ılr SERKA wr-

SERKA Kuzey Avrupa'daydı 0 Engin ÖZDEMİR Kars (Anayurt) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim 
Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kutulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik 
uygulamalannı yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini oluşturan Ağıı. Ardahan, İğdır ve Kars illerinde 
faaliyet yürüten SERKA'nın Yönetim Kumlu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Letonya. Estonya ve Finlandiya'ya bir 
teknik inceleme zivaretinde bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kani Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında gerçekleştirilen geziye. Yönetim Kurulu üyeleri 
Ağn Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı 
Faruk Köksoy, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci. İğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, İğdır 
TSO Başkanı Kamil Arslan, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkanı Fahri Ötegen ve SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet 
Özdoğan ile SERKA uzmanlan katıldı.
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KARS KAŞARI MARKALAŞIYOR

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

Ankara Belde 11.09.2013 12000 Yerel Yayınlar 6 40

|Kars kaşarı markalaşıyor|

KARS - Kafkas Üniversitesi (KAÜ) üe Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, Kars kaşar peynirine 
coğrafi işaretleme getirilmesi için proje geliştirdi. "KAÜ Rektör Yardımcısı ve proje koordinatörü Prof. Dr. Milat Şahin, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
tarafından desteklenen "Geleneksel Kars Kaşarı'nın Coğrafi işaretlemesi" acili projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, kaşann Kars yöresine Özgü bir 
ürün olduğunu söyledi. Kars'ta Cumhuriyet tarihinden itibaren kaşar peyniri üretildiğine dikkati çeken Şahin, "Kars'ta bitkilerin yeşil kalma süresi diğer 
illere göre çok daha fazla. Mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında meralarım ız yoğun kullanılıyor. Bu doğanın bize vermiş olduğu çok önemli bir 
fırsattır" dedi. Coğrafi işaretleme çalışmalarına haziran ayında başladıklarını ifade eden, kaşar peynirine coğrafi işaretleme getirilmesi durumunda bazı 
hukuksuzlukların da önüne geçeceklerini söyledi. B irçok ilde Kars kaşan adı altında peynir satıldığına dikkati çeken Şahin, şunlaıı kaydetti: "Coğrafi 
işaretleme getirilmesi iktisadi, kültürel, sosyolojik ve tarihi açıdan büyük önem taşımakladır. Yerelliğin dünya ile buluşmasını sağlar, ürüne sahip çıkılır ve 
koruma altına alınır. Ürün taklitlerinden korunur. Üreticilerin ortak hareket etmesine imkan verir. Doğal ve kültürel mirasın korunmasını sağlar. Kırsal 
kalkınmaya destek olur. Ürünün kalitesini koruyarak üreticiye destek olur. Milli değerleri bozulmadan gelecek nesillere aktaru\ Yasal olmayan üreticilerin 
önüne geçer." Şahin, kaşar peyniri üretimi yapan modern ve geleneksel işletmelerin çoğunluğunu ziyaret ederek, üretim süreçleri yerinde izleyip 
raporladıklannı anlatarak, şöyle devam etti: "Kars coğrafyasının tamamım temsil edecek numuneler alınarak incelenmeye başlandı. Süt örnekleri alınıp 
değerlendirildi. Haziran-Tcmıııuz aylannda endemik bitkilerin tayini için botanik uzmanlarıyla temasa geçildi ve endemik bitkiler belirlendi." (AA) Kars 
kaşarı markalaşıyor

[ Başa Dön ]

KARS KAŞARINI DÜNYA TANIYACAK

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

Erzurum Pusula 11.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 5 68

Kars kaşarını dünya tanıyacak

<ui u)«Ja wktiM Kmııkna. L am  K  wtil frapim.aâha)afı(Wn*kn.h:Uc*ce u»u,lan.
kytum p«v-vfeaun kaOknMj pnıcUoti Itottl m u t w  ıw
i  ¿rfaL.» d i (crvcU.-VinV.-n Nlplcndrrac hifv ntlrnn <%tt urul mufcnvl hallaraduı tartı
UMNft*. Kan BftoİM KıvİLim Se \u t Hnflır>. kuntnunla ı>raOH hl*ı u-rıkl "  ‘
Kılla-. lafucrulcu (KAC> Viknrvr I ak .İleti n ıır t >JYt-«ır»kf Kar» i.
M a n M  D ı.G tnnAbıy.S liM AC cfK İ 
S.U<Wn L» Mchort ÖrAıfan. Iharil Olaıı 
Tcoukni tad..**» Ktacc l̂m. KAKSOD Ha»-
kaia İlil*  O/t« kacddı f*ojc Ka(Va> C a lv e n i .__________________ ____________
lo i'n lr*  K rl l»  Pnrf Ur Sami Chum ha»- raun kururuMiru katkula hJum taa tk  katıl
kar**atla lUkMa VaıAm.m Prt.l Dr Mıiai Ü A auuyı ılnfek urum» kakta«*
Vaha ın rnyc KooniinaMrfcitunu Of koru>wA urrtonyc <k-»vk «lunKa0. >»al nl
idim Cycai Yrd One- Dr Aııtn ile tin- a n a n  urrtiıJcTin M unt |tq l( o r(ı w  r t l i t  la-
fatept Çeıtt W Yayan IXrr>.p in in  Ilhan Mim ık kanpmtıiarb Lmlı ,kfvf La/an«lar

<1* «hkvi*ı kn«m -da Top-
Kavaıdı t a  tckıkfc laMU» a>nca Lılıkatdal kimi K*kmJL»kı « u

mpfcmİCTfc- ln*aH»wd ı I It t n n t r ı  f*rW, iv fıNutİcraa ılaık <lbkr ■  İMA
Kars kaşarını dünya tanıyacak Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafuıdan desteklenen "Geleneksel 

Kars Kaşarı'nm Coğrafi İşaretlemesi" adlı proje bilgilendirme toplantısı çok sayıda sektör temsilcisi, kamu ve sivil toplum görevlisinin katılımıyla 
gerçekleşti. Hotel Cheltikov'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsoy Aksoy, SERKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Özdoğan, Ticaret Odası Temsilcisi Erdoğan Köscoğlu, KARSOD Başkanı Halit 
özer katıldı. Proje Kafkas Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Sami özcan başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Şahin'in Proje Koordinatörlüğünü 
yaptığı, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Aydın ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nden İlhan Koçulu'nun proje danışmanlığını yaptığı toplantı başarılı 
bir şekilde gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısında katılımcılara Prof. Dr. Mitat Şahin, İlhan Koçulu ve Alankuş Danışmanlık Genel Müdürü Evren 
Alankuş tarafından projenin amacı, kapsamı, aşamaları, hedef grupları, nihai yararlanıcılan, beklenen sonuçlan, coğrafi işaretin önemi ve gerekliliği, 
coğrafi işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından farkı konusunda ayrıntılı bilgi verildi. Katılımcılar coğrafi işaret sayesinde; Kars kaşarının dünya ile 
buluşmasının sağlanacağı, koruma altına alınmasına yardımcı olunacağı, taklitlerinden korunmasının sağlanacağı, üreticilerin ortak hareket etmesine 
imkan verileceği, doğal ve kültürel mirasm korunmasına katkıda bulunulacağı, kırsal kalkınmaya destek olunacağı, ürünün kalitesini koruyarak üreticiye 
destek olunacağı, yasal olmayan üreticilerin önüne geçileceği ve etkili tanıtım ile kampanyalarla kayda değer kazanım lar elde edileceği konusunda 
bilgilendirildi. Toplantıda ayrıca katılımcılar konu hakkındaki soru ve görüşlerini ifade ettiler. | İHA

[ Başa Dön ]

SERKA SERKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YURDA DÖNDÜ
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Yayın Adı Yayın Tarihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

Ağrı Güncel 10.09.2013 600 Yerel Yayınlar 1 48

SERKA SERKA Yönetim  Kurulu
Üyeleri yurda döndü
s ; SZs

1 E

I
u f

SERKA SERKA Yönetim Kurulu Üyeleri yurda döndü SERKA Heyeti, Estonya ve Finlandiya'yı 
ziyaretinin son gününde Finlandiya'nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 1991 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası listesine alınan 
Suomenlinna Kalesi'nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri yurda döndü.5'te SERKA Kuzey Avrupa ülkelerine yaptığı ziyaretlerden 
döndü SERKA Heyeti, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaretinin son gününde Finlandiya'nın en önemli tarihi ve askeri yapıların dan biri olan ve 1991 yılında 
UNESCO tarafından "Dünya Mirası" listesine alınan Suomenlinna Kalesi'nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri yurda döndü. Serhat 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden 
faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini oluşturan Ağrı, 
Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Letonya, 
Estonya ve Finlandiya'ya bir teknik inceleme ziyaretinde bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında gerçekleştirilen 
geziye, Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye Başkanı Haşan 
Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, İğdır Belediye 
Başkan Vekili Hüseyin Malk, İğdır TSO Başkanı Kamil Arslan, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkanı Fahri Ötegen ve SERKA 
Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA uzmanları katıldı. Yönetim Kurulu heyeti, TRA2 Bölgesi'ndeki illere iklim ve mimari açıdan benzeyen 
Baltık ülkelerindeki Letonya, Estonya ve Finlandiya'nın çeşitli destinasyonlarında bulunarak bu ülkelerdeki turizm örgütleriyle görüşmeler yaptı, 
tecrübelerini paylaştı ve örnek uygulamaları yerinde inceledi. İlk ziyaretini Letonya'ya yapan heyet, Riga kentindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, 
ardından önemli bir turizm kenti olan Sigulda kentindeki Kent Konseyi temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Letonya'nın önemli bir turizm kenti olarak bilinen 
Sigulda'nın Kent Konseyi temsilcileri turizm konusundaki stratejilerini ve projelerini anlattı. Programın üçüncü günü Estonya'nın Parnu kentini gezen 
Heyet, mimari yapısıyla Kars'a benzeyen Parnu'nun restorasyonu ve eski mimarisinin korunması üzerine kent yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra 
Finlandiya'ya geçen SERKA Heyeti, turizm sektöründen sorumlu devlet kuruluşu olan Finlandiya Turizm Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Komisyon 
yetkilileri SERKA Heyetiyle, ülkenin özellikle kış turizm iyle ünlenen bölgesi Laponya'nın turizm konusundaki deneyimlerini ve stratejilerini paylaştı.
Helsinki Türk Büyükelçisine de ziyarette bulunan SERKA Heyeti, programın son gününde Finlandiya'nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 
1991 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası" listesine alınan Suomenlinna Kalesi'nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri yurda 
döndü.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 5

SERKA Kuzey Avrupa ülkelerine 
yaptığı ziyaretlerden döndü
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[ Başa Dön ]

SERKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KUZEY AVRUPA ÜLKELERİNİ ZİYARET ETTİ

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

Ağrı Memleket 10.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 22

SERKA Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kuzey Avrupa 
Ülkelerini ziyaret etti
Serhal Kalkınma Ajansı Yönelim Kurulu 

Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkan
lığındaki SER K A Yönetim Kurulu heyeti, tur
izm konusundaki deneyimlerinden faydalan
mak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde 
görmek amacıyla Letonya. Estonya ve 
Finlandiya'yı ziyaret etti 3'te

SERKA Yönetim Kurulu Üyeleri Kuzey Avrupa Ülkelerini ziyaret etti Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik 
uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. 3'te SERKA Yönetim Kurulu (İyeleri Kuzey Avrupa Ülkelerini 
ziyaret etti Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki 
deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini 
oluşturan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak 
amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'ya bir teknik inceleme ziyaretinde bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında
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gerçekleştirilen geziye, Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye 
Başkanı Haşan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, 
İğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, İğdır TSO Başkanı Kamil Arslan, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkanı Fahri 
Ötegen ve SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA uzmanları katıldı. Yönetim Kurulu heyeti, TRA2 Bölgesi'ndeki illere iklim ve mimari 
açıdan benzeyen Baltık ülkelerindeki Letonya, Estonya ve Finlandiya'nın çeşitli destinasyonlarında bulunarak bu ülkelerdeki turizm örgütleriyle görüşmeler 
yaptı, tecrübelerini paylaştı ve örnek uygulamaları yerinde inceledi. İlk ziyaretini Letonya'ya yapan heyet, Riga kentindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, 
ardından önemli bir turizm kenti olan Sigulda kentindeki Kent Konseyi temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Letonya'nın önemli bir turizm kenti olarak bilinen 
Sigulda'nın Kent Konseyi temsilcileri turizm konusundaki stratejilerini ve projelerini anlattı. Programın üçüncü günü Estonya'nın Parnu kentini gezen 
Heyet, mimari yapısıyla Kars'a benzeyen Parnu'nun restorasyonu ve eski mimarisinin korunması üzerine kent yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra 
Finlandiya'ya geçen SERKA Heyeti, turizm sektöründen sorumlu devlet kuruluşu olan Finlandiya Turizm Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Komisyon 
yetkilileri SERKA Heyetiyle, ülkenin özellikle kış turizm iyle ünlenen bölgesi Laponya'nın turizm konusundaki deneyimlerini ve stratejilerini paylaştı.
Helsinki Türk Büyükelçisine de ziyarette bulunan SERKA Heyeti, programın son gününde Finlandiya'nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 
1991 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası" listesine alınan Suomenlinna Kalesi'nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri 27 Ağustos
2013 tarihinde yurda döndü.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 3

SERKA Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kuzey Avrupa 
Ülkelerini ziyaret etti

[ Başa Dön ]

BUNLARI DUYDUNUZ MU?

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

Erzurum Pusula 10.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 7 90

Bunları duydunuz mu? Hadi bu yazımda biraz dedikodu yapmak istiyorum. Malum dedikodu erkek olsun bayan olsun birçok kişinin merak ve 
keyf alarak gerçekleştirdiği aktivitedir. Hiç bir insanoğlu tanımam ki dedikodu yapmamış olsun ya da başka kişilerin dedikodularına mevzu olmamış olsun. 
Aslına bakarsanız dedikodu, bazen gerçeklere dayanan, bazen İse gerçeklerle alakası olmayan bir bilgi alışverişidir bana göre. Ve dedikodu çoğunlukla 
insanların özel yaşamını konu alır kendine. Kadınlara has bir özellikmiş gibi tanımlanan dedikodu erkekler tarafından yapıldığında sohbet ya da muhabbet 
olarak adlandırılır. Gerçekte dedikodu yapmak tek bir cinse özgü bir durum değildir. Kulağıma gelen dedikodulardan birisi SERKA ile ilgili. Malum 
SERKA'nın genel sekreteri görevinden istifa ederek ayrılm ıştı. Bir süredir bu görev vekaleten sürdürülüyor. Onun için yakın zamanda toplanan kurul 
( malum bu kurul illerin valileri, belediye başkanları ve birkaç sivil toplum yöneticilerinden oluşuyor) müracaat eden kişileri değerlendirerek, uygun 
gördüklerini bakanlığa gönderiyor. İşte benimde bu konu hakkında duyduğum dedikodu, bu kurul 3 kişinin ismini bakanlığa bildirmiş. Ancak bildirilen bu 
isim ler bakanlık tarafından kabul görmemiş. Eeee dedik ya dedikodu bu, isim ler kabul görmeyince hemen yorumlarda peş peşe sıralanmaya başlamış. Yok 
efendim "bakanlık kurulun önerdiği kişi ya da kişilere neden olur vermedi, bu konu hakkında bakanlığın kendi belirlediği bir isim mi? var. Zaten bakanlık, 
gönderilen isim veya isim ler ile ilgili herhangi bir cevap verm iyor o zaman kesin olumsuz düşünülüyor. Madem bakanlık bu kurulun önerdiği isimleri 
atamayacaksa neden bu kurula yetki vermiş" şeklinde oldu. Bende bu konuyu merak ettim ve Kars Valisi Eyüp Tepe'ye sordum. Sayın vali ise "biz bir 
kişinin ismini bakanlığa bildirdik ancak bakanlıktan henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi" şeklinde oldu İnanmakta zorlandığımız bir diğer 
dedikodu ise, Arpaçay kaymakamı ile ilgili oldu. Güya ilçeye yeni atanan kaymakam, örneğine pekte az rastlanan bir davranış göstererek oturacağı 
konağın eşyalarını yenilemek yerine, tutmuş koltukların kılıflarını değiştirmiş. Bak sen! hiç öyle şey olur mu? Daha önce oturan birinin kullandığı koltuklan 
koskoca kaymakam kullanır mı? Malum bir yere atanan birçok idareci hemen ilk işi tahsis edilen evinin eşyalarını yenilemek olur. Eee durum böyle olunca 
Arpaçay kaymakamının bu davranışı pek garip karşılanmış. Ama biz bu davranışı takdir ediyor ve devletin parasını çarçur eden yöneticilere ders olmasını
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umuyoruz. Bir başka dedikodu ise Kars Ticaret Odasıyla ilgili oldu. Bilindiği gibi Ticaret Odasının bulunduğu bina Kars'ın en güzel taş binalarından biridir. 
Ancak pek bakım yapılmadığı için içerisi çokta iç açıcı bir durumda değil. İşte bu sıralar ortalıkta dolaşan dedikodu, bu eski Kars evinde tadilat yapılıyor, 
ancak yapılan tadilat sırasında bu binanın tarihi dokusuna dikkat edilmediği ve içi daha modern yapılarak eski izlerin ortadan kaldırıldığı şeklindeydi. Ben 
ise, yakın bir zamanda göreve gelen başkan Fahri beyin bu konuya duyarlı davranarak, güzel binanın tarihi dokusunun yok edilmesine müsaade 
etmeyeceğine inanıyorum. Trafikle ilgili Kars'ta son yapılan yenilikler ise az dedikoduya konu olmadı değil. Kimisi beğendiği için konuştu, kimisi ise 
beğenmediği için. Ama benim dikkatimi çeken dedikodu, madem böyle bir uygulama yapılacaktı neden bütün Kars'ın asfaltı bitmeden yapıldı. İnsan odaklı 
olan bu hizmet neden insana eziyete dönüştürüldü. Hadi Kars'ın asfaltının bitmesi uzun sürebilir, peki neden asfalt sezonunun bitmesi beklenmedi. Cadde 
ve sokaklarına bakıldığında uygunluk ve genişlik açısından belki de Türkiye'nin en uygun şehirlerinden birisi olmasına rağmen, neden trafik problem 
oluyor anlamış değiliz diyerek sitem edenlerin sayısı pekte az değil. Benim bu konuyla ilgili görüşüm ise, aslında yaygın olan düşünceye katılıyorum. 
Asfaltlama bitimi beklenebilir ya da asfaltlama sezonu kapanınca bu düzenleme daha akıllıca olabilirdi. Neyse bu günlük bu kadar dedikodu yeter sanırım, 
pardon sohbet diyecektimj) Sohbetiniz bol olsun...

[ Başa Dön ]

SERKA' DAN İNCİ KISA FİLM YARIŞMASI

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

Yeni Mesaj 10.09.2013 53789 Ulusal Gazeteler 10 100

SERKA’dan 2’inci 
kısa film yarışması
Serîıal KaJkrma Ajansı, bu yıl düzenleyeceği ‘Seftıaita Kadm Onak* konulu 
Kısa Film Y arışm ası'^ Kars. Ardahan, ty tr ve Ağn ilerinde yaşayan kadınla
rın ekonomik yaşam lakı yen ve katonmadata rolüne dikkat çekecek

SERKA'dan 2'inci kısa film yarışması Serhat Kalkınma Ajansı, bu yıl düzenleyeceği "Serhat'ta Kadın 
Olmak" konulu Kısa Film Yarışmasıyla Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat 
çekecek Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), bu yıl düzenleyeceği "Serhat'ta Kadın Olmak" konulu Kısa Film Yanşması'yla Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı 
illerinde yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekecek. 24 bin lira toplam para ödülü dağıtılacak olan yarışmaya 
son başvuru tarihi ise 25 Kasım 2013. Kars, Ardahan, İğdır ve İğdır illerinde faaliyet yürüten SERKA, geçtiğimiz yıl düzenlediği "Göç'Me" konulu kısa film 
yarışmasıyla bölgenin önemli bir sorunu olan göç sorununa dikkat çekmişti. Kısa Film Yarışması'nı geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzenleyeceği 
"Serhat'ta Kadın Olmak" konulu yarışmayla ise "bölge illerinde yaşayan kadının ekonomik yaşamdaki yerine ve kalkınmadaki rolüne" dikkat çekecek. 
Toplam 24 bin lira para ödülü dağıtılacak olan Kısa Film Yanşması'na amatör ve profesyonel yönetmenler başvurabilecek. En fazla iki film le başvuruda 
bulunabilecek olan katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. Yarışmaya son başvuru 
tarihi ise 25 Kasım 2013. İşitme engelliler için Türkçe altyazı "Serhat'ta Kadın Olmak" konulu yarışmaya başvuracak film ler için, işitme engelli 
sinemaseverlerin de izleyebilmesi için Türkçe altyazılı olma şartı konuldu. Yarışmayla ilgili açıklama yapan SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, 
"Bu yarışmayla, bölgemizdeki kadınların sosyo-ekonomik yaşamdaki yeri, kalkınmadaki rolü ve bölgedeki yaşam tarzına dikkat çekerek üretilmiş filmleri 
desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. İşitme engelli sinemaseverleri de sürece 
katmak istediklerini belirten Özdoğan, kısa film yarışmasını geleneksel hale getirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda ödüllerin arttırılacağını söyledi. Bölge 
illerinin yönetmenler için adeta film platosu olduğuna işaret eden Özdoğan, yarışmanın amatör ve profesyonel yönetmenlerin bölge illerini tanımaları ve 
tanıtmaları açısından önemli olduğunu vurguladı. İHA

[ Başa Dön ]

KARS BALI MARKA OLACAK

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

Dokuz Sütun 08.09.2013 5824 Yerel Yayınlar 6 22
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Kars balı marka olacak Kars ili An Yetiştiricileri Birliği'nin girişim iyle bölgedeki anlardan elde edilen bala coğrafi işaretleme 
getirilmesi için çalışma başlatıldı. Birlik tarafından geliştirilen ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yüzde 90 desteklenen "Kars Balı'mn Coğrafi 
işaretlemesi Projesi" kapsamında incelenmesi için Hacettepe Üniversitcsi'ne 400'ün üzerinde bitki numunesi gönderildi. Kars ili An Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Fuat İncesu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönderilen bitki çeşitlerinde araştırma yapıldığını, bunlardan yüzde 70'inden olumlu sonuç almayı 
tahmin ettiklerini söyledi. Bitki numunelerinin Selim, Sarıkamış, Digor, Kağızman, Akyaka ve Arpaçay'dan alındığını ifade eden İncesu, "Bitki numunelerini 
Hacettepe Üniversitesinden gelen öğretim üyeleri ile topladık. Numuneler inceleniyor. Bu aşamadan sonra bizim Hacettepe Üniversitcsi'ne göndereceğimiz 
bal numunesiyle onlann elinde bulunan bitkilerden çıkacak polen örnekleri karşılaştınlacak. Bu da balda bulunan toplam çiçek çeşidini ortaya çıkaracak" 
dedi. İncesu, bitki çeşidinin hangi rakımdan alındığının önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Belirlediğimiz 100 noktadan bal numuneleri 
topluyoruz. Yapılacak incclemc sonucu Kars balının anatomisi çıkanlacak. Bu yolda markalaşmaya gitmeyi düşünüyoruz. Bal analizler yapıldıktan sonra 
Kars balının özellikleri ortaya çıkmış olacak. Daha sonra bilimsel bir rapor yayınlanacak. Bu rapor Türk Patent Enstitüsü'ne vcrilccck vc enstitü de bunu 
değerlendirmeye alacak. Türk Patent Enstitüsü'ndcn coğrafi işaretleme almış tek marka var o da Anzer balı, İkincisi de Kars balı olacak." (AA)

[ Başa Dön ]

SERKA' DAN 10 BİN TL ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI

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

Ağrı Güncel 07.09.2013 600 Yerel Yayınlar 1 24

SERKA’dan 10 bin 
TL ödüllü Kısa 
Film Yarışması

t
Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) 

tarafından düzenlenen 'Serhat'ta  
Kadın Olmak* konulu kısa film  y a r ış 
m asının başvuruları 24 Kasım 'a kadar 
yapılacak.3'te

SERKA'dan 10 bin TL ödüllü Kısa Film Yarışması Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 
'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışmasının başvuruları 24 Kasım'a kadar yapılacak.3'te SİRK A'dan 10 bin TL ödMN Kısa Film vansnası Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışması'yla, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta yaşayan kadınların 
ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekilecek. Başvurular 25 Kası m'a kadar yapılacak, birinciye 10 bin olmak üzere dereceye 
girenlere toplam 24 bin lira ödül dağıtılacak. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışmasının 
başvuruları 24 Kasım'a kadar yapılacak. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışması'yla, 
Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekilecek. Başvurular 25 Kasım'a kadar 
yapılacak, birinciye 10 bin olmak üzere dereceye girenlere toplam 24 bin lira ödül dağıtılacak. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren 
SERKA, geçtiğimiz yıl ilk kez başlattığı kısa kısa film yarışmasında göç sorununa dikkat çekmişti. Kısa film yarışmasını geleneksel hale getiren SERKA, bu 
yıl düzenleyeceği 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu yarışmayla bölgede yaşayan kadının ekonomik yeri ile kalkınmadaki rolünü ön plana çıkaracak. Toplam 
24 bin lira para ödülü dağıtılacak olan yarışmaya amatör ve profesyonel katılabilecek. En fazla iki filmle başvuruda bulunacak olan katılımcıların kısa 
metrajlı filmlerini Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu yarışmaya başvuracak film ler 
için, işitme engellilerin de izleyebilmesi için Türkçe altyazılı olma şartı konuldu. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, "Yarışmayla, kadınların 
sosyo-ekonomik yaşamdaki yeri, kalkınmadaki rolü ve bölgedeki yaşam tarzına dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 3
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[ Başa Dön ]

TAŞLIÇAY HAYVAN PAZARINDA YOĞUNLUK

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

Ağrı Güncel 07.09.2013 600 Yerel Yayınlar 1 18

Taşlıçay Hayvan 
Pazarında yoğunluk
Taşlıçay Kurban bayramı öncesinde hay

van pazarında yoğunluk yaşanıyor.
Taşlıçay Belediyesi ve Serhat Kalkınma 

Ajansı (SERKA) iş birliğiyle yapılan 
Taşlıçay Modern Hayvan Pazarı'na gelen 
besiciler, kubanlıkların satışına başladı2'de

Taşlıçay Hayvan Pazarında yoğunluk Taşlıçay Kurban bayramı öncesinde hayvan pazarında 
yoğunluk yaşanıyor. Taşlıçay Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle yapılan Taşlıçay Modern Hayvan Pazarı'na gelen besiciler, 
kubanlıkların satışına başladı.2'de Taşlıçay Hayvan Pazarında yoğunluk Taşlıçay Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle yapılan Taşlıçay 
Modern Hayvan Pazarfna gelen besiciler, kubanlıkların satışına başladı. Taşlıçay Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.
Taşlıçay Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle yapılan Taşlıçay Modern Hayvan Pazarı'na gelen besiciler, kubanlıkların satışına 
başladı. Besicilerden Haydar Taşdemir, yaptığı açıklamada, son bir kaç haftadır özellikle saman fiyatlarının düşmesiyle rahat nefes aldıklarını belirterek, 
şöyle devam etti: "Bir ay önce günde bir hayvan bile satamıyorduk. Şimdi hem Kurban bayramının yaklaşması hem de saman fiyatlarının düşmesiyle 
pazara getirdiğimiz hayanlarımızı o gün içinde rahatlıkla satabiliyoruz. 100 kilo olan bir hayvanı eskiden 700 liraya bile satamıyorduk. Şimdi bu hayvanı 
bin 100 liradan satıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Geçim kaynağımız tarım ve hayvancılıktır zaten bu da sekteye uğradığında çoluk çocuğumuz perişan 
oluyor. Şimdi bu sıkıntı yok yüzümüz gülüyor artık."

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 2

Taşlıçay Hayvan Pazarında yoğunluk
Taşlıçay E taM y»» * •  S«rtwt Kakınma Ajansı (SERKA) ış t a r t ı l *  ywp«ian 
Taşlıçay M oö*m Hayvan Pazarı'na gcfen bm alar, kubartıttann satışına baftodı

[ Başa Dön ]

MATLA KADIN OLMAK' KONULU KISA FİLM YANŞMASI

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

Ağrı Memleket 07.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 26
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‘Serhat'ta Kadın Olmak' 
Konulu Kısa Film Yarışması
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 

tarafından düzenlenen ‘Serhat'ta 
Kadın Olmak* konulu kısa film yarış* 
masının başvuruları 24 Kasım'a 
kadar yapılacak. 4’te

Matla Kadın O lmak1 Konulu Kısa Film Yanşması Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 
'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışmasının başvuruları 24 KasırrTa kadar yapılacak. 4'te 'Serhatta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışması 
Serhat Kalkınma Ajarısı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışması'yla, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta yaşayan 
kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekilecek. Başvurular 25 Kasım'a kadar yapılacak, birinciye 10 bin olmak üzere 
dereceye girenlere toplam 24 bin lira ödül dağıtılacak. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film 
yarışmasının başvuruları 24 Kasım'a kadar yapılacak. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film 
yarışması'yla, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekilecek. Başvurular 25 
Kasım'a kadar yapılacak, birinciye 10 bin olmak üzere dereceye girenlere toplam 24 bin lira ödül dağıtılacak. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet 
gösteren SERKA, geçtiğimiz yıl ilk kez başlattığı kısa kısa film yarışmasında göç sorununa dikkat çekmişti. Kısa film yarışmasını geleneksel hale getiren 
SERKA, bu yıl düzenleyeceği 'Serhat'ta Kadın Olmak1 konulu yarışmayla bölgede yaşayan kadının ekonomik yeri ile kalkınmadaki rolünü ön plana 
çıkaracak. Toplam 24 bin lira para ödülü dağıtılacak olan yarışmaya amatör ve profesyonel katılabilecek. En fazla iki film le başvuruda bulunacak olan 
katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu yarışmaya 
başvuracak film ler için, işitme engellilerin de izleyebilmesi için Türkçe a lty a z ıll olma şartı konuldu. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, 
"Yarışmayla, kadınların sosyo-ekonomik yaşamdaki yeri, kalkınmadaki rolü ve bölgedeki yaşam tarzına dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 4

Serhatta Kadın Olmak’ 
konulu kısa film yarışması
Serftaf Kakınma Afansı (SERKA) 
tarafmdan düzenlenen "Settıana 
Kadın OlmaK konulu k)$a Skn yanş- 
ması'/a, Ağn, Ardahan, iğdir ve 
Kars'ta yaşayan kadmlann ekonomk 
yaşamdaki yeri ve kalkınmadâ  
rvlûne dkka! çekiecek Başvunjtartt 
Kasım'a kadar yapılacak, txhnoye 10 
tm olmak üzere dereceye grenlere 
toplam 24 fa ka  ödül dağıtılacak.

»*■»’— MMA

[ Başa Dön ]

TAŞLIÇAY HAYVAN PAZARINDA YOĞUNLUK

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

Ağrı Memleket 07.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 14
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Taşlıçay Hayvan 
Pazarında yoğunluk

Taşlıçay Kurban bayramı öncesinde hayvan 
pazarında yoğunluk yaşanıyor. 2'de

Taşlıçay Hayvan Pazarında yoğunluk T aşlıçay Kurban bayramı öncesinde hayvan pazarında 
yoğunluk yaşanıyor. 2'de Taşlıçay Hayvan Pazarında yoğunluk Taşlıçay Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Taşlıçay Kurban 
Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Taşlıçay Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle yapılan Taşlıçay Modern 
Hayvan Pazarı'na gelen besiciler, kubanlıklann satışına başladı. Besicilerden Haydar Taşdemir, yaptığı açıklamada, son bir kaç haftadır özellikle saman 
fiyatlarının düşmesiyle rahat nefes aldıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bir ay önce günde bir hayvan bile satamıyorduk. Şimdi hem Kurban 
Bayramı'nın yaklaşması hem de saman fiyatlarının düşmesiyle pazara getirdiğimiz hayanlarımızı o gün içinde rahatlıkla satabiliyoruz. 100 kilo olan bir 
hayvanı eskiden 700 liraya bile satamıyorduk. Şimdi bu hayvanı bin 100 liradan satıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Geçim kaynağımız tarım ve 
hayvancılıktır zaten bu da sekteye uğradığında çoluk çocuğumuz perişan oluyor. Şimdi bu sıkıntı yok yüzümüz gülüyor artık."

»  D e v a m  S a y f a la r ı

Sayfa 2

Taşlıçay Hayvan 
Pazarında yoğunluk
Taşlıçay Kurban Bayramı öncesinde 
hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Taşlıçay KuiMn Bayramı 6nc*»ındc hayvan pazarında yoğunluk yalanıyor Ta»K*T B*«*dıy**j v* Serhat Kalkınma (SERKA) 1} bir.1-j.yia yapılan Taşhçay Itodarn Hayvan Pazan'n» galan b*»»ol«r tabanlıkların «atışma başladı Balolardan Haydar Taşdomtr. yaptığı açılamada, «on bir kaç haftadır özellik'* uman »yallarının düşmanca r®nal ncfaa aldıklarım bolırtorak. şûyf* davam 
«Kk*B*r mr öne« donda O* Hayvan

Od* aalamryorduk Şimdi Nam Kurban Bayramı n.n yak<a)maıı nam da saman fiyatlarının duş makiyle pazara gabrd>ûımı/ bayanlarımızı o gun ıçifvja rahatlıkla şanabtlryoruJ 100 kilo Olan bir hayvanı atkıdan 700 k*sys t*a «alamıyorduk.Şiitv» bu hayva/ıı e»n >00 ıradan »atıyoruz Bu da Dizi mutlu •diyor Geçim kaynağımı/ tan m ve hayvancılıktır zaten bu da »ektaye uûradığ.->da (oluk (ocuğumuz p**- •şen oluyor Ş*mdı bu »ıkıntı yok yuzumuz gülüyor anık.*

[ Başa Dön ]

SERHATTA KADIN OLMAK’ KONULU KISA FİLM YARIŞMASI

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

Ağrı Memleket 07.09.2013 500 Yerel Yayınlar 4 125

‘Serhatta Kadın Olmak’ 
Konulu kısa film yarışması
Serfıaf Kakınma Ajansı (SERKA) 
tarafından düzenlenen ‘Serfıafta 
Kadm Otmak" konutu kısa Ün yanş- 
ması'/a, Ağn, Ardahan, İğdir ve 
Kars'ta yaşayan kadıların ekonomA 
yaşamdahi yeri ve ka/tonmadak 
rolüne dikkat çekiecek, Başvuru/ar 25 
Kas/m’a kadar yapılacak, birinerye 10 
tun olmak üzere dereceye grenlere 
toplam 24 btnka ödül dağıtılacak

Sr=2=L S

2. Fil M

'Serhatta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışması Serhat Kalkınma Ajarısı (SERKA) tarafından 
düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışması'yla, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve 
kalkınmadaki rolüne dikkat çekilecek. Başvurular 25 Kasım'a kadar yapılacak, birinciye 10 bin olmak üzere dereceye girenlere toplam 24 bin lira ödül 
dağıtılacak. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışmasının başvuruları 24 Kasım'a kadar
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yapılacak. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu kısa film yarışması'yla, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta 
yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekilecek. Başvurular 25 Kasım'a kadar yapılacak, birinciye 10 bin olmak 
üzere dereceye girenlere toplam 24 bin lira ödül dağıtılacak. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren SERKA, geçtiğimiz yıl ilk kez başlattığı 
kısa kısa film yarışmasında göç sorununa dikkat çekmişti. Kısa film yarışmasını geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzenleyeceği 'Serhat'ta Kadın 
Olmak' konulu yarışmayla bölgede yaşayan kadının ekonomik yeri ile kalkınmadaki rolünü ön plana çıkaracak. Toplam 24 bin lira para ödülü dağıtılacak 
olan yarışmaya amatör ve profesyonel katılabilecek. En fazla iki film le başvuruda bulunacak olan katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Ağrı, Ardahan, İğdır 
ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu yarışmaya başvuracak film ler için, işitme engellilerin de izleyebilmesi 
için Türkçe a lt y a z ıl l olma şartı konuldu. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, "Yarışmayla, kadınların sosyo-ekonomik yaşamdaki yeri, 
kalkınmadaki rolü ve bölgedeki yaşam tarzına dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

[ Başa Dön ]

KÜLTÜREL MİRAS« OLUYOR

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

Erzurum Pusula 07.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 1 8

Kültürel
Kars kaşarının coğrafi işa

retlenmesi projesinde İlk adım 
atıldı. Serhat Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen Kafkas 
Üniversitesi ile Boğatepe Çev
re ve Yaşam Derneği tarafın
dan yürütülen proje toplantıyla 
elo alınacak.»  Haberi 4’te

Kültürel miras«olııyor Kars kaşarının coğrafi işaretlenmesi projesinde ilk adım atıldı. Serhat 
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kafkas Üniversitesi ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği tarafından yürütülen proje toplantıyla ele alınacak.» 
Haberi 4'te Kars kaşarının coğrafi işaretlemesi proje bilgilendirme toplantısı yapılacak Kültürel miras olacak Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından 
desteklenen ve Kafkas Üniversitesi ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Demeği tarafından yürütülen "Geleneksel Kars Kaşan'nın Coğrafi işaretlemesi" proje 
bilgilendirme toplantısını Hotel Cheltikov (Eski Hekimevi)'nde yapılacak. Konuyla ilgili olarak Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'den yapılan yazılı açıklamada; 
"Geleneksel Taze ve Eski Kars Kaşan"nın ünü ülkemizde gittikçe artmakta ve yöre ekonomisine giderek artan oranda katkı sağlamaktadır. Türkiye'de 
kaşar denildiğinde ilk akla gelen Kars ilidir. Kars Kaşarı'nın ülke A genelinde üne kavuşturan faktörlerin v kaşann teknolojisi (yapımı) ve mu-> hafazası 
(depolanması) olduğu kadar, sığır ve koyunlardan elde edilen sütün aroması ve hayvanlann beslenmesi olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda Kars iline 
ait geleneksel kaşar peynirinin "Coğrafi İşaretleme" kapsamında koruma altına alınması gereksinimi doğmuş bulunmaktadır. Böylece Kars Kaşan'nın 
günümüzde ve gelecekte, bir kültürel miras ve ekonomik değer olarak korunması sağlanmış olacak ve yöre ekonomisine katkısı da artarak devamlılık 
sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan proje çerçevesinde; Kars Kaşarı üretiminde kullanılan sütün elde edildiği süt sığın ve koyunlann 
beslenmesinde kullanılan mera ve çayır bit, kilerinin özelliğinin belirlenmesi, Kars Kaşan üretiminde kullanılan ı inek ve koyun sütlerinin özellikj lerinin 
tayin edilmesi, Kare Kaşlının geleneksel üretim aşamalannın belirlenmesi ve kayıt *j altına alınması, Kare Kaşarının ambalajlanma ve depolama 
özelliklerinin te s l pit edilmesi, Kars Kaşar f: peynirinin özelliklerinin orLtaya konması ve "Ge3 leneksel Taze ve Eski , Kars Kaşan" için "Men' şe Coğrafi 
İşaret" pai tentinin alınması amaçlanıyor. | İHA

D e v a m  S a y fa la rı

Sayfa 4

Kültürel miras olacak

[ Başa Dön ]

SERKA' DAN ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI

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

İstanbul Son Saat 07.09.2013 6200 Yerel Yayınlar 5 13
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SERKA'dan ödüllü 
kısa film yarışması

(AA) ■ S erhat Kalkınma A,ansı 
(SERKA) ‘S e rh a tta  Kadın O lm ak ' konulu 
kısa  film yarışm ası düzenleyecek

SERKA G enel Sekreter Vetulı M ehmet 
Ö zdoöan . y a p t^ ı açıklam ada. Agn. A/da 
han . İğdır ve Kars ta  yaşayan  kadınların

d a  butonuiatofeceğmi ifade edon 
O zdo$an . bölgedeki kentlerin yönel m«

Yarışmanın am atör ve prolesyortel yö<

tanıtm aları aç ıs ın d an  önemli okJugunc

Ağrı. Ardahan. IQc

şartı bulunuyor Y arışm aya katılmak 
isteyenler şartnam eye

hnkmden ulaşabilecek Toplamda 24 b*n 
TL ödül d arılılacak  Y arışmaya, am atör

SERKA'dan ödüllü kısa film yarışması (AA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) "Serhatta Kadın Olmak" konulu kısa film 
yarışması düzenleyecek. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, yaptığı açıklamada, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta yaşayan kadınların ekonomik 
yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekmek amacıyla kısa film yarışması düzenlediklerini belirtti. Yarışmaya en fazla iki film le başvuruda 
bulunulabilteceğini ifade eden Özdoğan. bölgedeki kentlerin yönetmenlerin ilgisini çektiğine vurgu yaptı. Yarışmanın amatör ve profesyonel yönetmenlerin 
bölge illerini tanımaları ve tanıtmaları açısından önemli olduğuna dikkati çeken Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Katılımcılar kısa metrajlı 
filmlerini Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. Kısa film lerin işitme engelliler tarafından da izlenebilmesi için Türkçe 
altyazılı olması şartı bulunuyor. Yarışmaya katılmak isteyenler şartnameye www.serka.gov.tr/kisafilm/kisafilm.html linkinden ulaşabilecek. Toplamda 24 
bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmaya, amatör ve profesyonel yönetmenler başvurabilecek."

[ Başa Dön ]

SERHAT' TA KADIN OLMAK

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

İstanbul Gazetesi 07.09.2013 12000 Ulusal Gazeteler 2 40

Serhat’ta Kadın Olmak

---

mm- 1
Serhat'ta Kadın Olmak SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 'Serhat'ta Kadın 

Olmak' konulu kısa film yarışması'yla, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat 
çekilecek. Başvurular 25 Kasım'a kadar yapılacak, birinciye 10 bin olmak üzere dereceye girenlere toplam 24 bin lira ödül dağıtılacak. Ağrı, Ardahan, İğdır 
ve Kars illerinde faaliyet gösteren SERKA, geçtiğimiz yıl ilk kez başlattığı kısa kısa film yarışmasında göç sorununa dikkat çekmişti. Kısa film yarışmasını 
geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzenleyeceği 'Serhat'ta Kadın Olmak' konulu yarışmayla bölgede yaşayan kadının ekonomik yeri ile kalkınmadaki 
rolünü ön plana çıkaracak. Toplam 24 bin lira para ödülü dağıtılacak olan yarışmaya amatör ve profesyonel katılabilecek. En fazla iki film le başvuruda 
bulunacak olan katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. 'Serhat'ta Kadın Olmak' 
konulu yarışmaya başvuracak film ler için, işitme engellilerin de izleyebilmesi için Türkçe altyazılı olma şartı konuldu. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet 
Özdoğan, "Yarışmayla, kadınların sosyoekonomik yaşamdaki yeri, kalkınmadaki rolü ve bölgedeki yaşam tarzına dikkat çekmek istiyoruz" dedi. DHA

[ Başa Dön ]

SERKA KISA FİLM YARIŞMASI' NIN NCİSİNİ DÜZENLEYECEK

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

Karabük Haber 07.09.2013 750 Yerel Yayınlar 5 63
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SERKA Kısa Film Yarışması'nın 
Zncislni düzenleyecek

SERKA Kısa Film Yarışması'nın 2'ncisini düzenleyecek Kısa Film Yarışması'yla Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde 
yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekecek. 24 bin lira toplam para ödülü dağıtılacak olan yarışmaya son 
başvuru tarihi ise 25 Kasım 2013.Kars, Ardahan, İğdır ve İğdır illerinde faaliyet yürüten SERKA, geçtiğimiz yıl düzenlediği "Göç'Me" konulu kısa film 
yarışmasıyla bölgenin önemli bir sorunu olan göç sorununa dikkat çekmişti.Kısa Film Yarışması'm geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzenleyeceği 
"Serhat'ta Kadın Olmak" konulu yarışmayla ise "bölge illerinde yaşayan kadının ekonomik yaşamdaki yerine ve kalkınmadaki rolüne" dikkat çekecek. 
Toplam 24 bin lira para ödülü dağıtılacak olan Kısa Film Yarışması'na amatör ve profesyonel yönetmenler başvurabilecek. En fazla iki filmle başvuruda 
bulunabilecek olan katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. Yarışmaya son başvuru 
tarihi ise 25 Kasım 2013."Serhat'ta Kadın Olmak" konulu yarışmaya başvuracak film ler için, işitme engelli sinemaseverlerin de izleyebilmesi için Türkçe 
altyazılı olma şartı konuldu. Yarışmayla ilgili açıklama yapan SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, "Bu yarışmayla, bölgemizdeki kadınların 
sosyo-ekonomik yaşamdaki yeri, kalkınmadaki rolü ve bölgedeki yaşam tarzına dikkat çekerek üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, 
beğeni kazanmış film leri seyirci ile buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. İşitme engelli sinemaseverleri de sürece katmak istediklerini belirten Özdoğan, kısa 
film yarışmasını geleneksel hale getirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda ödüllerin arttırılacağını söyledi. Bölge illerinin yönetmenler için adeta film platosu 
olduğuna işaret eden Özdoğan, yarışmanın amatör ve profesyonel yönetmenlerin bölge illerini tanımaları ve tanıtmaları açısından önemli olduğunu 
vurguladı.

[ Başa Dön ]

AĞRI, ARDAHAN, İĞDIR VE KARS İLLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN SERKA, GEÇTİĞİMİZ

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

Yurt Gazetesi 07.09.2013 51238 Ulusal Gazeteler 12 12

AĞRI, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren SERKA, geçtiğimiz yıl ilk kez başlattığı kısa 
kısa film yarışmasında göç sorununa dikkat çekmişti. Kısa film yarışmasını geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzenleyeceği 'Serhat'ta Kadın Olmak' 
konulu yarışmayla bölgede yaşayan kadının ekonomik yeri ile kalkınmadaki rolünü ön plana çıkaracak. Toplam 24 bin lira para ödülü dağıtılacak olan 
yarışmaya amatör ve profesyonel olarak katılmak mümkün. En fazla iki film le başvuruda bulunacak olan katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Ağrı, 
Ardahan, İğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor.

[ Başa Dön ]

SERHAT KADINI FİLM OLUYOR

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

Erzurum Pusula 06.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 2 52

SERKA Kısa Film Yarışması’nın 2'ncisini düzenleyecek

Serhat kadını film oluyor

SERKA Kısa Film Yarışmasının 2'ncisini düzenleyecek Serhat kadını film oluyor Serhat Kalkınma 
Ajansı (SERKA), bu yıl düzcnlcycccği "Serhat'ta Kadın Olmak" konulu Kısa Film Yarışmasıyla Kars, Ardahan, İğdır vc Ağrı illerinde yaşayan kadınların 
ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekecek. 24 bin lira toplam para ödülü dağıtüacak olan yarışmaya son başvuru tarihi ise 25 
Kasım 2013. Kars, Ardahan, İğdır ve İğdır illerinde faaliyet yürüten SERKA, geçtiğimiz yıl düzenlediği "Göç'Me" konulu kısa film yarışmasıyla bölgenin 
önemli bir sorunu olan göç sorununa dikkat çekmişti. Kısa Film Yarışması'm geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzcnlcycccği "Serhat'ta Kadın Olmak"
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konulu yarışmayla ise "bölge illerinde yaşayan kadının ekonomik yaşamdaki yerine ve kalkınmadaki rolüne" dikkat çekecek. Toplam 24 bin lira para ödülü 
dağıtılacak olan Kısa Film Y arışması'na amatör ve profesyonel yönetmenler başvurabilecek. En fazla iki film le başvuruda bulunabilecek olan katılımcıların 
kısa metrajlı film lerini Ağrı, Ardahan, İğdır vc Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 25 Kasım 2013. îşitme 
engelliler için Türkçe altyazı "Serhat'ta Kadın Olmak" konulu yarışmaya başvuracak film ler için, işitme engelli sinemaseverlerin de izleyebilmesi için 
Türkçe altyazılı olma şartı konuldu. Yarışmayla ilgili açıklama yapan SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, "Bu yanşmayla, bölgemizdeki 
kadınların sosyo-ekonomik yaşamdaki yeri, kalkınmadaki rolü ve bölgedeki yaşam tarzına dikkat çekerek üretilm iş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları 
özendirmeyi, beğeni kazanmış film leri seyirci ile buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. îşitme engelli sinemaseverleri de sürece katmak istediklerini belirten 
Özdoğan, kısa film yarışmasını geleneksel hale getirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda ödüllerin arttırılacağını söyledi. Bölge illerinin yönetmenler için adeta 
film platosu olduğuna işaret eden Özdoğan, yarışmanın amatör ve profesyonel yönetmenlerin bölge illerini tanımaları ve tanıtmaları açısından önemli 
olduğunu vurguladı.

[ Başa Dön ]

KARS BALI MARKA OLUYOR

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

Erzurum Pusula 06.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 90

Kars balı marka oluyor

Kars balı marka oluyor Kars Arı Yetiştiricileri Birliği'nin girişim iyle Kars yöresindeki arılardan - elde 
edilen bala coğrafi işaretleme getirilmesi için çalışma başlatıldı. "T 'T  ars İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin girişim iyle böULA Lffcdcki arılardan elde edilen bala 
coğrafi işaretleme getirilmesi için çalışma başlatıldı. Birlik tarafından geliştirilen vc Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yüzde 90 desteklenen 
"Kars Balı'mn Coğrafi işaretlemesi Projesi" kapsamında incelenmesi için Hacettepe Üniversitesine 400'ün üzerinde bitki numunesi gönderildi. Kars İli An 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fuat İncesu, gönderilen bitki çeşitlerinde araştırma yapıldığını, bunlardan yüzde 70'inden olumlu sonuç almayı tahmin 
ettiklerini söyledi. Bitki numunelerinin Selim, Sarıkamış, Digor, Kağızman, Akyaka vc Arpaçay'dan alındığını ifade eden înccsu, "Bitki numunelerini 
Hacettepe Üniversitesinden gelen öğretim üyeleri ile topladık. Numuneler inceleniyor. Bu aşamadan sonra bizim Hacettepe Üniversitesine göndereceğimiz 
bal numunesiyle onların elinde bulunan bitkilerden çıkacak polen örnekleri karşılaştırılacak. Bu da balda bulunan toplam çiçek çeşidini ortaya çıkaracak" 
dedi. İncesu, bitki çeşidinin hangi rakımdan alındığının önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Belirlediğimiz 100 noktadan bal numuneleri 
topluyoruz. Yapılacak inceleme sonucu Kars balının anatomisi çıkarılacak. Bu yolda markalaşmaya gitmeyi düşünüyoruz. Bal analizler yapıldıktan sonra 
Kars balımn özellikleri ortaya çıkmış olacak. Daha sonra bilimsel bir rapor yayınlanacak. Bu rapor Türk Patent Enstitüsü'ne verilecek ve enstitü de bunu 
değerlendirmeye alacak. Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaretleme almış tek marka var o da Anzer balı, İkincisi de Kars balı olacak." înccsu, bu 
noktadan sonra Kars balının hem tüketici hem de üretici açısından iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını kaydetti. | AA

[ Başa Dön ]

SERKA YENİ BÖLGE PLANINI UZUN VADELİ HAZIRLADI

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

Hürses 06.09.2013 2132 Ulusal Gazeteler 2 12

SERKA yeni bölge planını 
uzun vadeli hazırladı

A  gri. A rdahan . Igdu  w* Kars illerinde 
faaliyet y ü rü ten  S erhat Kalkınm a A- 
jansı ta ra fın d an  lu ızırlanan 2 014-2023  

yıDarmı k apsayan  tas lak  böl];« p lan ı, Kalkın
m a  B akanlığı ta ra f ın d a n  h a lk ın  g ö rü sü n e  
su n u ld u . I lazu tad ıg ı ilk  bö lge p lan ın ı kısa 
vadeli o lm ak  üzere  2 0 1 0-2013  dönem i için 
geliştiren SERKA. yeni p lanı 2014*2023 dö n e 
m ini k apsayacak  şek ilde  h azırladı.

SERKA. 2014-2023  tas lak  bö lge p lanını 
hazırlarken h e r  aşam ada  katılımcılık tikesinin 
sağ lan m asın d an  fark lı yö n tem  ve  a raç la rı 
kullandı. Çesnli düzeylerde toplantılar gerçek
leştirilirken ihtisas kom isyonlan ve alt komisy
on lar o lu ştu ru ldu . Bölgedeki kam u, özel sek 
tö r  vc STK Iar ile ün iversite ler p a lan  su recine 
d ah il ed ile rek  katılım  sağlandı.

Taslak  bölge p lan ı a )am ın  yönetim  k u ru 
lu w  bu tu n  bölge illerinin farklı kerim lerinden 
tem sil im kanı sağlayan w  1 00 üyeden  o luşan  
Kalkınma K uru lu 'nda so ru şu lu p  onay land ık 
tan  so n ra  Kalkınm a B akanlığı‘na gönderild i.
SI-RKA’n ın  t ut zırladığı taslak bölge planıyla il
gili o la rak  bölge halk ın ın  görüş v r  ön e rilen  
a l ın d ık ta n  so n ra  p la n ,  b ö lg e se l g e lişm e  
kom itesin in  g ö rü sü n e  ve  B ölgesel G elişm e 
Yüksek K urulu 'nun  o nayına sunulacak .

(Haber merkezi)
SERKAyeni bölge planını uzun vadeli hazırladı Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma 

Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 yıllarını kapsayan taslak bölge planı, Kalkınma Bakanlığı tarafından halkın görüşüne sunuldu. Hazırladığı ilk bölge 
planını kısa vadeli olmak üzere 2010-2013 dönemi için geliştiren SERKA, yeni plam 2014-2023 dönemini kapsayacak şekilde hazırladı. SERKA, 2014-2023 
taslak bölge planını hazırlarken her aşamada katılımcılık ilkesinin sağlanmasından farklı yöntem ve araçları kullandı. Çeşitli düzeylerde toplantılar 
gerçekleştirilirken ihtisas komisyonları ve alt komisyonlar oluşturuldu. Bölgedeki kamu, özel sektör ve STKIar ile üniversiteler palan sürecine dahil edilerek 
katılım sağlandı. Taslak bölge planı ajansın yönetim kurulu ve bütün bölge illerinin farklı kesimlerinden temsil imkanı sağlayan ve 100 üyeden oluşan 
Kalkınma Kurulu'nda görüşülüp onaylandıktan sonra Kalkınma Bakanlığı'na gönderildi. SERKA'nın hazırladığı taslak bölge planıyla ilgili olarak bölge 
halkının görüş ve önerileri alındıktan sonra plan, bölgesel gelişme komitesinin görüşüne ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun onayına sunulacak.
(Haber merkezi)
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[ Başa Dön ]

SERKA' DAN KISA FİLM YARIŞMASI

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

Kars Önder 06.09.2013 450 Yerel Yayınlar 1 8

SERKA’dan 2. Kısa Film Yarışması

SERKA'dan 2. Kısa Film Yarışması Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA/, bu yıl du2enleyeceği "SerbaCta 
Kadın O lm ak 'l konulu Kısa Film Yarışması'yla Ağrı, Ardahan, ekonomik yaşamdaki yeri ve katkı nm ad ahi rolüne dikkat çekecek. 24 bin IÎ*a (oplam para 
ödülü dağıtılacak o lan yarışmaya son başvuru tarihi Ağn, Ardahan. İğdır vs Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA. geçtiğim iz yıl düzenlediği "Göç'kİe* 
konulu kısa film yarışmasıyla bölgenin önemli bir soruno olan göç sorununa dikkat çekmişti. Kısa Film Yarışması 'nı geleneksel hale getiren SERKA. bu yıl 
düzenleyeceği "Serhatta Kadın Olmak" konulu yarışmayla İse "bölge İllerinde yaşayan kadının ekonomik yaşamdaki yerine ve kalkınmadaki rotuna" dikkat 
çekecek Toplam 24 bin lira para ödutû dağıtılacak olan Kısa Film Yarışması 'na amatör ve profesyonel yönetmenler başvurabilecek, bulunabilecek olan 
keMtmcıtaıın kısa metrajlı film lermİAğn, Ardahan. İğdır A Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. Yarışmaya son başvuru tarihi İse 25 Kasım 
2013. İŞİTME ENGELLİLERİÇJN TÜRKÇE ALTYAZI yarışmaya başvuracak film ler İçin, işitme engelli sinemaseverlerin de izleyebilmesi İçin Türkçe altyazjlı 
olma şart* konuldu. Yarışmayla İlgili açıklama yapan özdoğan. "Bu yatışmayla, bölgemizdeki kadınların sosyo-ekonomik yaşamdaki yeri, kalkınmadaki 
rolü ve bölgedeki yaşam tarzına dikkat çekerek üreülmiş film leri d es teklem ey i, yeni yapımları ö zeridir m ey i. beğeni kazanmış film leri seyirci ile 
buluşturmayı amaçlıyoruz" İşitme engelli sinemaseverleri de sürece katmak istedikle/ini belirten özdoğan, kısa tüm yarışmasını geleneksel hale 
getirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda ödüllerin artt/ntacağını söyledi. Bölge iNennİn yönetmenler için adeta film platosu olduğuna işaret eden özdoğan. 
yarışn'itnın amatör ve profesyonel yönetmenlerin bölge illerini tanımaları ve tanıtmaları açısından önemli olduğunu vurguladı, linkinden ulaşılabilir.

[ Başa Dön ]

SERHAT KALKINMA AJANSI SERKA) YÖNETİM KURULU BAŞKANI KARS VALİSİ EYÜP TEPE

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

Ağrı Güncel 05.09.2013 600 Yerel Yayınlar 1 44

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki 
SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, 
Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti.2'de SERKA'dan Kuzey Avrupa ülkelerine ziyaret Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi 
Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde 
görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 
Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'ya bir teknik inceleme ziyaretinde 
bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında gerçekleştirilen geziye, Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Mehmet 
Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 
Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, İğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, İğdır TSO Başkanı 
Kamil Arslan, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkanı Fahri Ötegen ve SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA 
uzmanları katıldı. Yönetim Kurulu heyeti, TRA2 Bölgesi'ndeki illere iklim ve mimari açıdan benzeyen Baltık ülkelerindeki Letonya, Estonya ve 
Finlandiya'nın çeşitli destinasyonlarında bulunarak bu ülkelerdeki turizm örgütleriyle görüşmeler yaptı, tecrübelerini paylaştı ve örnek uygulamaları 
yerinde inceledi. İlk ziyaretini Letonya'ya yapan heyet, Riga kentindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, ardından önemli bir turizm kenti olan Sigulda 
kentindeki Kent Konseyi temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Letonya'nın önemli bir turizm kenti olarak bilinen Sigulda'nın Kent Konseyi temsilcileri turizm 
konusundaki stratejilerini ve projelerini anlattı. Programın üçüncü günü Estonya'nın Parnu kentini gezen Heyet, mimari yapısıyla Kars'a benzeyen 
Parnu'nun restorasyonu ve eski mimarisinin korunması üzerine kent yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Finlandiya'ya geçen SERKA Heyeti, turizm 
sektöründen sorumlu devlet kuruluşu olan Finlandiya Turizm Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Komisyon yetkilileri SERKA Heyetiyle, ülkenin özellikle kış 
turizm iyle ünlenen bölgesi Laponya'nın turizm konusundaki deneyimlerini ve stratejilerini paylaştı. Helsinki Türk Büyükelçisine de ziyarette bulunan 
SERKA Heyeti, programın son gününde Finlandiya'nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 1991 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası" 
listesine alınan Suomenlinna Kalesi'nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri bir haftalık Baltık ülkeleri gezisinin ardından yurda döndü. 
TRA2 Bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden 
faydalan mak amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'ya bir teknik inceleme ziyaretinde bulundu.

» D e va m  S a y fa la rı

Sayfa 2

fıle://C:\Users\aycan.urkmez\Desktop\serka basın yansımaları\SERKA KALKINMA 21.10.2013



m-suite / PRNET Sayfa 42 / 45

SERKA’dan Kuzey Avrupa 
ülkelerine ziyaret

[ Başa Dön ]

AVRUPA ÜLKELERİNE ZİYARET ETTİ

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

Ağrı Memleket 05.09.2013 500 Yerel Yayınlar 1 18

SERKA Kuzey 
Avrupa ülkelerine 
ziyaret etti

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yönetim 
kurulu üyeleri, Kuzey Avrupa ülkelerine 

ziyaret gerçekleştirdi. 3'te
SERKA Kuzey Avrupa ülkelerine ziyaret etti Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yönetim kurulu üyeleri, 

Kuzey Avrupa ülkelerine ziyaret gerçekleştirdi. 3'te SERKA'dan Kuzey Avrupa ülkelerine ziyaret Yönetim kurulu üyeleri, Kars Valisi ve SERKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Tepe ile turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, 
Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Avrupa ülkelerine ziyaret gerçekleştirdi. Yönetim 
kurulu üyeleri, Kars Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Tepe ile turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik 
uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. Heyet, ziyaret kapsamında 3 ülkenin önemli turizm kentlerini 
gezerek, yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete, Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı 
Belediye Başkanı Haşan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, 4 kentin ticaret ve sanayi odası başkanları 
ile SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan da katıldı.

» D e va m  S a y fa la rı

Sayfa 3
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SERKA’dan Kuzey 
Avrupa ülkelerine
ziyaret ■ E H A J

[ Başa Dön ]

KARS TURİZMİNE LETONYA ÖRNEĞİ

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

Ankara Sabah 05.09.2013 28000 Ulusal Gazete Ekleri 26 24

Kars turizmine 
Letonya örneği

SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) 
yönetim kurulu üyeleri Kars Valisi 
Eyüp Tepe ile birlikte turizm konu
sundaki deneyimlerinden faydalan
mak ve belediyecilik uygulamaları* 
nı yerinde görmek amacıyla letonya,
Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti.
Heyet. Ağn. Ardahan. İğdır ve Kars’ın 
iklimine benzeyen Letonya. Estonya ve 
Finlandiya'nın turizm ve belediye yetki 
tileriyle görüşerek bilgi aldı.

Kars turizmine Letonya örneği SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) yönetim kurulu üyeleri Kars Valisi Eyüp 
Tepe ile birlikte turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve 
Finlandiya'yı ziyaret etti. Heyet, Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ın iklim ine benzeyen Letonya, Estonya ve Finlandiya'nın turizm ve belediye yetki lileriyle 
görüşerek bilgi aldı.

[ Başa Dön ]

SERKA' DAN KUZEY AVRUPA ÇIKARMASI

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

Erzurum Pusula 05.09.2013 3000 Yerel Yayınlar 4 88

SERKA’dan Kuzey Avrupa çıkarması
< ■ U i ı  11 m m r i h  • . m

|
SERKA'dan Kuzey Avrupa çıkarması Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkam Kars 

Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde 
görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 
Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'ya bir teknik inccicme ziyaretinde 
bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında gerçekleştirilen geziye, Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Mehmet 
Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye Başkam Haşan Arslan, Ardahan Belediye Başkam Faruk Köksoy, 
Ardahan 11 Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, İğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, İğdır TSO Başkanı
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Kamil Arslan, Kars II Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkam Fahri Ötegen ve SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA 
uzmanları katıldı. Yönetim Kurulu heyeti, TRA2 Bölgesindeki illere iklim ve mimari açıdan benzeyen Baltık ülkelerindeki Letonya, Estonya ve Finlandiya'nın 
çeşitli destinasyonlarında bulunarak bu ülkelerdeki turizm örgütleriyle görüşmeler yaptı, tecrübelerini paylaştı ve ömek uygulamaları yerinde inceledi. İlk 
ziyaretini Letonya'ya yapan heyet, Riga kentindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, ardından önemli bir turizm kenti olan Sigulda kentindeki Kent Konseyi 
temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Letonya'nm önemli bir turizm kenti olarak bilmen Sigulda'mn Kent Konseyi temsilcileri turizm konusundaki stratejilerini 
ve projelerini anlattı. Programın üçüncü günü Estonya'nın Parnu kentini gezen Heyet, mimari yapısıyla Kars'a benzeyen Parnu'nun restorasyonu ve eski 
mimarisinin korunması üzerine kent yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Finlandiya'ya geçen SERKA Heyeti, turizm sektöründen sorumlu devlet kuruluşu 
olan Finlandiya Turizm Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Komisyon yetkilileri SERKA Heyetiyle, ülkenin özellikle kış turizm iyle ünlenen bölgesi Laponya'nın 
turizm konusundaki deneyimlerini ve stratejilerini paylaştı. Helsinki Türk Büyükelçisine de ziyarette bulunan SERKA Heyeti, programın son gününde 
Finlandiya'nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 1991 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası" listesine alınan Suomenlinna Kalesi'nin 
bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri bir haftalık Baltık ülkeleri gezisinin ardından yurda döndü. \ İHA

[ Başa Dön ]

KUZEY AVNIPA ÜLKELERİNE ZİYARET

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

Erzurum Yeni Kuşak 05.09.2013 600 Yerel Yayınlar 10 168

SERKA yönetim kumlu üyelerinden 
Kuzey Avmpa ülkelerine ziyaret

SERKA yönetim kumlu üyelerinden Kuzey Avmpa ülkelerine ziyaret Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve 
belediyecilik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Leionya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars 
illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'ya 
bir teknik inceleme ziyaretinde bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında gerçekleştirilen geziye, Yönetim Kurulu 
üyeleri Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan. Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan, Ardahan Belediye 
Başkanı Faıuk Köksoy, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, İğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin 
Malk, İğdır TSO Başkanı Kamil Arslan, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkanı Fahri Ötegen ve SERKA Genel Sekreter Vekili 
Mehmet Özdoğan ile SERKA uzmanları katıldı. Yönetim Kurulu heyeti, TRA2 Bölgesi'ndeki illere iklim ve mimari açıdan benzeyen Ballık ülkelerindeki 
Letonya, Estonya vc Finlandiya'nın çeşitli destinasyonla- rında bulunarak bu ülkelerdeki turizm örgütleriyle görüşmeler yaptı, tecrübelerini paylaştı ve 
örnek uygulamaları yerinde inceledi. İlk ziyaretini Letonya'ya yapan heyet, Riga kentindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, ardından önemli bir turizm kenti 
olan Sigulda kentindeki Kent Konseyi temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Letonya'nm önemli bir turizm kenti olarak bilinen Sigulda'mn Kent Konseyi 
temsilcileri turizm konusundaki stratejilerini ve projelerini anlattı. Programın üçüncü günü Estonya'nm Parnu kentini gezen Heyet, mimari yapısıyla Kars'a 
benzeyen Parnu'nun restorasyonu ve eski mimarisinin korunması üzerine kent yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Finlandiya'ya geçen SERKA Heyeti, 
turizm sektöründen sorumlu devlet kuruluşu olan Finlandiya Turizm Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Komisyon yetkilileri SERKA Heyetiyle, ülkenin 
özellikle kış turizm iyle ünlenen bölgesi Laponya'nın turizm konusundaki deneyimlerini ve stratejilerini paylaştı. Helsinki Türk Büyükelçisine de ziyarette 
bulunan SERKA Heyeti, programın son gününde Finlandiya'nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 1991 yılında UNESCO tarafından "Dünya 
Mirası" listesine alınan Suomenlinna Kalesi'nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönelim Kurulu üyeleri bir haftalık Baltık ülkeleri gezisinin ardından yurda 
döndü. İha

[ Başa Dön ]

AVRUPA ÜLKELERİNE ZİYARET

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

Genç Anadolu 05.09.2013 500 Yerel Yayınlar 4 182

SERKA Yönetim Kurulu’ndan 
Avrupa Ülkelerine Ziyaret
Sê ttsi KalKiri Ajans» {SERKA} Yonelm KunAı Başkanı Kars Vafcsi Eyüp Teçe başkantığırtiaia 
SERKA Yönetim KırJu heyet?, i m  torusunjakj deneyricmden fs/ialarra<beiefyscS

SERKA Yönetim Kurulu'ndan Avrupa Ülkelerine Ziyaret Serhat Kalınma Ajansı (SERKA) Yönetim 
Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik 
uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars 
Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde 
görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 
Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya'ya bir teknik inceleme ziyaretinde 
bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında gerçekleştirilen geziye, Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Mehmet 
Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 
Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, İğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, IğdırTSO Başkanı 
Kamil Arslan, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkanı Fahri Ötegen ve SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA
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uzmanları katıldı. Yönetim Kurulu heyeti, TRA2 Bölgesi'ndeki illere iklim ve mimari açıdan benzeyen Baltık ülkelerindeki Letonya, Estonya ve 
Finlandiya'nın çeşitli destinasyonlarında bulunarak bu ülkelerdeki turizm örgütleriyle görüşmeler yaptı, tecrübelerini paylaştı ve örnek uygulamaları 
yerinde inceledi. İlk ziyaretini Letonya'ya yapan heyet, Riga kentindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, ardından önemli bir turizm kenti olan Sigulda 
kentindeki Kent Konseyi temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Letonya'nın önemli bir turizm kenti olarak bilinen Sigulda'nın Kent Konseyi temsilcileri turizm 
konusundaki stratejilerini ve projelerini anlattı. Programın üçüncü günü Estonya'nın Parnu kentini gezen Heyet, mimari yapısıyla Kars'a benzeyen 
Parnu'nun restorasyonu ve eski mimarisinin korunması üzerine kent yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Finlandiya'ya geçen SERKA Heyeti, turizm 
sektöründen sorumlu devlet kuruluşu olan Finlandiya Turizm Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Komisyon yetkilileri SERKA Heyetiyle, ülkenin özellikle kış 
turizm iyle ünlenen bölgesi Laponya'nın turizm konusundaki deneyimlerini ve stratejilerini paylaştı. Helsinki Türk Büyükelçisine de ziyarette bulunan 
SERKA Heyeti, programın son A gününde Finlandiya'nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 1991 yılında UNESCO tarafından "Dünya 
Mirası" listesine alınan Suomenlinna Kalesi'nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri bir haftalık Baltık ülkeleri gezisinin ardından yurda 
döndü .IHA

[ Başa Dön ]

SERKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KUZEY AVRUPA ÜLKELERİNİ ZİYARET ETTİ

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

Kars Önder 04.09.2013 450 Yerel Yayınlar 1 4

SERKA Yönetim Kurulu Üyeleri,
I

S t r t u l  Ka lkınm a A ja n ıı  fa y d a la n m a k  va  b a la d ıy a c lh k  
(S E R K A )  Y o n a llm  K u r u lu  uygu lam a ların ı yarlnda gornvak 
Ba«kanı Kara VaUai E yü p  Tapa am acıyla La lonya. E a lonya ya 
b a ş k a n l ı ğ ı n d a k i  S E R K A  F in lan d iya 'y ı t  iy  arat attı 
Y on a lım  K u ru lu  Hayati, tu ru m  T R A  2 B O I g  a a ı n  I
ko n u tu n d a k i da ıtay tm lanndan O ovom . ı t jy fo  *  <*•

SERKA Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuzey Avrupa Ülkelerini Ziyaret Etti Sarhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) Yönelim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tap* başkanlığındaki SERKA Yönatlm Kurulu hayati, turizm konusundaki danaylm lart ndan faydalanmak 
va baladlyacliik uygulamalarını yarlnda eörmak amacıyla Latonya, Eatonya va Finlandiya'yı ziyaret attl. T R A 2 SölgaaJ nl Davomı sayfa B'ö»

[ Başa Dön ]

İĞDIR' DA AV, YABAN HAYATI

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

Erzurum Yeni Kuşak 03.09.2013 600 Yerel Yayınlar 10 126

İğdır'da av, yaban hayatı 
ve bivokaçakçıhk semineri

İğdır'da av, yaban hayatı ve biyokaçakçılık semineri İğdır Orman ve Su işleri II Şube Müdürlüğü 
tarafından "Av, Yaban Hayatı ve Biyokaçakçılık" konulu bir seminer düzenlendi. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) toplantı salonunda İğdır İl Jandarma 
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Dilucu Gümrük Müdürlüğü ve Yeşil İğdır Avcılar Derneği üyelerine yönelik düzenlenen "Av. Yaban Hayatı ve 
Biyokaçakçılık" semineri İğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdür Mete Türkoğlu tarafından verildi. Seminerde sunum yapan Türkoğlu, biyolojik-genetik 
kaynakların yetkili makamların izni olmadan toplanması ve yurı dışına çıkartılmasının biyokaçakçılık veya diğer adıyla biyokorsanlık olduğunu ifade etti. 
Türkoğlu, "Ülkemiz coğrafi yapısı ve konumu göz önüne alındığında farklı biyocoğrafik bölgeye sahip küçük bir kıta özelliği göstermesi nedeniyle 
biyoçeşiılilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden birisidir. Ülkemizde 12 bin civarında çiçekli bilki, 132 memeli hayvan, 106 
sürüngen hayvan, 460 kuş türü ve 345 balık türü bulunmaktadır. Ayrıca çok farklı habitat ve ekosistem çeşitliliğine sahiptir. Ülkemiz farklı iklim, flora ve 
fauna çeşitliliğine sahip olması ve diğer ülkelerde olmayan yalnızca ülkemize ait olan Hora ya da faunanın yurt dışına kaçırılan genetik kaynaklarımızın 
patentli ürünler olarak karşımıza çıkmakta ve ülkemiz ekonomik kayba uğratılmaktadır" dedi. İha

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