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ESFL

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

Erzurum Pusula 29.04.2014 3000 Yerel Yayınlar 1 15

3 oyla başKan Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten SERKA'nın 6.Olağan Kalkınma Kurulu, toplantısı yapıldı. 100 üyeden oluşan
SERKA'daki seçimin ilk turunda adaylardan Mehmet Özbey 40, Mehmet Akbaş 27 ve Yavuz Aydemir de 19 oy aldı. İkinci turda en çok oyu alan
Mehmet Özbey ile yarışan Mehmet Akbaş, 43 oyla SERKA'nın yeni başkanı oldu. »9*da ESfl Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten
SERKA'nın 6.Olağan Kalkınma Kurulu, toplantısı yapıldı. 100 üyeden oluşan SERKA'daki seçimin ilk turunda adaylardan Mehmet Özbey 40, Mehmet
Akbaş 27 ve Yavuz Aydemir de 19 oy aldı. İkinci turda en çok oyu alan Mehmet Özbey ile yarışan Mehmet Akbaş, 43 oyla SERKA'nın yeni başkanı
oldu. »9*da SERKA'nın Kalkınma Kurulu, yeni başkanını seçti ¦ Tacettin DURMUŞ / KARS Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) danışma organı olan
Kalkınma Kurulu Başkanlığı için gerçekleştirilen seçimlerde ikinci turda en çok oyu alan Mehmet Akbaş, Kalkınma Kurulu Başkanı seçildi. -.-T- t* / •
Ak. : y Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten SERKA'nın 6.01ağan Kalkınma Kurulu Toplantısı Ağrı'daki Grand Cenas Otel'de
gerçekleştirildi. Toplantıya SERKA Yönetim Kumlu Üyeleri Ağrı Valisi Mehmet Tckinarslan vc Kars II Genel Meclisi Başkanı Necati Dallı, SERKA Genel
Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile Kalkınma Kumlu üyeleri olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör ile sivil toplum örgütü
temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, Kalkınma Kurulu'nun görev ve işleyişi
hakkında üyelere bilgi verdi. 100 üyeden oluşan Kurul'un ajansın danışma organı olduğunu belirten Özdoğan, "Kurul üyeleri dört ilin nüfusları baz
alınarak tespit edilmiştir. Buna göre Kurul; Ardahan'dan 19, Ağrı'dan 34, İğdır'dan 21 ve Kars'tan 26 olmak üzere toplam 100 üyeden oluşmaktadır.
Kalkınma Kurulu'nun ajansın çalışmaları hakkındaki görüş ve önerileri çok önemlidir" dedi. Kalkınma Bakanlığı'nı temsilen toplantıya katılan Strateji
ve Politika Geliştirme Dairesi'nden Enes Soy ise, bölgesel kalkınma, kalkınma planlan ile Kalkınma Ajansları hakkında sunum yaptı. Daha sonra
konuşan SERKA Yönetim Kumlu Üyesi Ağn Valisi Mehmet Tckinarslan ise, Kalkınma Kurulu'nun çok önemli bir görev ifa ettiğini söyledi. "Bir şey
olmaya değil, bir şey yapmaya kendinizi adayın" diyen Vali Tekinarslan, şöyle konuştu: "Kalkınma Kurulu, yılda en az iki kez toplanması öngörülen
100 kişilik bir kuruldur. Çok efektif çalıştığını da söyleyemeyiz. Ancak kombinasyonu itibariyle içerisinde merkezi hükümetin taşra kuruluşlarının,
yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu çok nitelikli ve kuruluş mantığına uygun bir görev ifa edebilecek

bir danışma kuruludur. Seçilen bütün arkadaşlarımıza şunu söylüyorum: Bir şey olmaya değil bir şey yapmaya kendinizi adayın. Buna
çaba gösterin. Kalkınma kurulu üyeleri olarak Yönetim Kurulu'nun eksiklerini fark ederseniz, değiştirilmesi gereken düzenlemeler,
uygulamalar olduğunu görürseniz bizleri uyarın."Tekinarslanîn konuşmasının ardından SERKA Program Yönetimi Birim Başkam Oktay
Güven ajansın çalışmaları ve mali destek programları hakkında üyelere bilgi verdi. Konuşmalardan sonra Kalkınma Kurulu Başkanlığı
seçimleri yapıldı. İki turlu gerçekleştirilen seçimlerin ilk turunda adaylardan Mehmet Özbey 40, Mehmet Akbaş 27 ve Yavuz Aydemir
de 19 oy aldı. İkinci turda en çok oyu alan Mehmet Özbey ile Mehmet Akbaş yarıştı. Yapılan seçimlerde Mehmet Akbaş 43 oy alarak
Kalkınma Kurulu Başkanı, Mehmet özbey de 42 oy alarak Başkan vekili seçildi. Katip üye seçimlerinde ise, en çok 0501 alan Enver
Levent Turan ile ibrahim Tırpancı asil üye, Allahverdi Türkeli ve Gülay Söylemez de yedek katip üye olarak seçildi.



» Devam Sayfaları

Sayfa 9

[ Başa Dön ]

SERKA KALKINMA KURULU, YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

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

Türkiye Erzurum 29.04.2014 3450 Ulusal Gazeteler 17 66

TOPLANTI GRAND CENAS OTEL'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ SERKA KALKINMA KURULU, YENİ BAŞKANINI SEÇTİ Merkezi Kars'ta bulunan Serhat
Kalkınma Ajansı, (SERKA) danışma organı olan Kalkınma Kurulu Başkanlığı için gerçekleştirilen seçimlerde ikinci turda en çok oyu alan Mehmet
Akbaş, Kalkınma Kurulu Başkanı seçildi. 5| ' —— M Mehmet Tekinarslan İşık Çapanoğlu KARS İHA Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten
SERKA'nın 6.01ağan Kalkınma Kurulu Toplantısı Ağn'daki Grand Cenas Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya SERKA Yönetim Kurulu Üyeleri Ağrı Valisi
Mehmet Tekinarslan ve Kars İl Genel Meclisi Başkanı Necati Dallı, SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile Kalkınma Kurulu üyeleri olan

kamu kurum ve kuruluşlannın temsilcileri, özel sektör ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, Kalkınma Kurulu'nun görev ve işleyişi hakkında
üyelere bilgi verdi. 100 üyeden oluşan Kurul'un ajansın danışma organı olduğunu belirten Özdoğan, "Kurul üyeleri dört
ilin nüfusları baz alınarak tespit edilmiştir. Buna göre Kurul; Ardahan'dan 19, Ağrı'dan 34, İğdır'dan 21 ve Kars'tan 26
olmak üzere toplam 100 üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulu'nun ajansın çalışmaları hakkındaki görüş ve önerileri
çok önemlidir" dedi. Kalkınma Bakanlığı'nı temsilen toplantıya katılan Strateji ve Politika Geliştirme Dairesi'nden Enes
Soy ise, bölgesel kalkınma, kalkınma planları ile Kalkınma Ajansları hakkında sunum yaptı. Daha sonra konuşan SERKA
Yönetim Kurulu Üyesi Ağn Valisi Mehmet Tekinarslan ise, Kalkınma Kurulu'nun çok önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.
"Bir şey olmaya değil, bir şey yapmaya kendinizi adayın" diyen Vali Tekinarslan, şöyle konuştu: "Kalkınma Kurulu, yılda
en az iki kez toplanması öngörülen 100 kişilik bir kuruldur. Çok efektif çalıştığım da söyleyemeyiz. Ancak kombinasyonu
itibariyle içerisinde merkezi hükümetin taşra kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör
temsilcilerinin bulunduğu çok nitelikli ve kuruluş mantığına uygun bir görev ifa edebilecek bir danışma kuruludur"dedi.

[ Başa Dön ]

SERKA KALKINMA KURULU AĞRI'DA TOPLANDI

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

Ajans04 28.04.2014 500 Ulusal Gazeteler 2 105

Serka Kalkınma Kurulu Ağrı'da Toplandı Serhat Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Olağan Toplantısı
Ağrı'da yapıldı. Serhat Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Olağan Toplantısı Ağrı'da yapıldı.Ağrı,
Ardahan, İğdır ve Kars illerini kapsayan Serhat Kalkınma Ajansı'nın yeni kalkınma kurulu başkanı ve
katip üyelerinin seçiminin de yapılacağı olağan kurul toplantısı Ağrı'da yapıldı. Ağrı'daki bir otelin
toplantı salonunda Sabah saatlerinde başlayan toplantıya Ağrı Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan,
Belediye Başkanı Ercan Ateş, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile
Ağrı, Ardahan Kars, İğdır İl Genel Meclisi başkanları, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum



Ağrı, Ardahan Kars, İğdır İl Genel Meclisi başkanları, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum
kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri katıldı. Kalkınma Kurulu Olağan Kongresi'nde konuşan Ağrı
Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, "Ankara'dan gelen arkadaşımız hem bakanlığın genel işleyişini, hem
de bölgesel kalkınma ile ilgili temel kurumsal yapıyı anlattı. Bölgesel kalkınmayla ilgili öngörülen
kurumlardan birisi kalkınma ajanslarıdır. Kalkınma ajanslarının içinde bulunulan ekonomik

atmosfere uygun kararlar, uygulamalar ürettiği zaman faydası olacağı kanaatindeyim. Bugün bu toplantımızda birde seçim yapılacak. Bana
söylendiği üzere 2'si Ağrı'dan biri de Kars'tan olmak üzere 3 arkadaşımız kalkınma kurulu başkanlığına aday olmuş. Bütün aday olan arkadaşlara bu
seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Aday olan 3 arkadaşımızın da bizim gönlümüzde değeri aynıdır. Seçilmeleri halinde her üçünün de kalkınma
kuruluna güzel başkanlık yapacaklarına inanıyorum. Esasen şunu da önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Ağrı'da göreve geldiğimiz günden bu yana
temasta bulunduğumuz bütün arkadaşlara özellikle seçilmiş görevlilere veya seçim çalışmalarına gelenlere şunu ısrarla söylemişimdir. Bir şey
olmaya değil bir şey yapmaya kendinizi adayın, ona çaba gösterin. Siz kendinizi hedef olarak bir şey yapan adam noktasında değerlendirirseniz, bir
şey olma noktasında da gelir insanlar sizi seçeceği zaman, bir seçimlik görev olduğu zaman gelip size teklifte bulunurlar. Seçme ve seçilme
kültürünün ülkemizde yerleşik bir hal aldığını, büyük bir sevgiyle ve ilgiyle karşılandığını da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Güzel bir rekabet
olduğunu görüyoruz. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor. Ben bundan önce kalkınma kurlu başkanlığı yapan ve bildiğim kadarıyla rahatsız olduğundan
dolayı bugün buraya katılamamış olan Tutak Belediyesi eski başkanımızBülent Osman Osmanağaoğlu Beye de bu başkanlığından dolayı teşekkür
ediyorum. Tabi kalkınma kurulunun ne kadar etkili çalışacağına, bu nitelikli topluluğun bilgi birikimini, meselelere yaklaşımını ne kadar etkili
kullanacağına da karar verecek olan sizlersiniz" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Serhat Kalkınma Ajansı'nın yaptığı çalışmalar slayt gösterisi
şeklinde sunuldu.

[ Başa Dön ]

HABER

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

Erzurum Pusula 26.04.2014 3000 Ulusal Gazeteler 10 60

~ «t j/p • • Kars II istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı Sekretaryasını Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün
yürüttüğü, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı. Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali
Yardımcısı Hakan Alkan, Başkanlık yaptı. Toplantının açılış konuşması Vali Yardımcısı Hakan Alkan tarafından yapıldı. Toplantıda, Kars
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 23.01.2013 tarihinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantılannda alınan kararlar
doğrultusunda İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen işgücü uyum programları hakkında Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut,
tarafından slayt gösterisi eşliğinde sunum yapılarak, yıllık Eğitim Planında yer almayan İç Giyim Konfeksiyon Makinecisi mesleğinde
Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdüriüğü'ne istihdam garantili kurs başvurusu bulunduğundan söz konusu mesleğin yıllık Eğitim Planına
dahil edilmesi hususunun İ.İ.M.E.K. Kurul gündemine alınıp karara bağlandı. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda şu
maddeler görüşülerek karar bağlandı. Küçük işletmelere bina konusunda ve yeni iş kurma konulannda destek vermek ve yardım
etmek, Başanlı işletmelerin kurulmasını sağlamak, İşletmenin büyüme ve hayatta kalma fırsatlarını artırmak, Yeni iş ve istihdam
olanakları oluşturmak, Yerel kaynaklan yeni ve farklı işletmelere yöneltmek, Girişimciliği özendirmek, Güvenli bir iş ortamı sağlamak,
Rekabetçi ortamı sağlamak, Bölgesel ve yerel gelişimi hızlandırmak ve bu konulara katkıda bulunmak, amacıyla İş Geliştirme Merkezi
(İŞGEM) kurulması hususunun ilimiz açısından değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi için İ.İ.M.E.K. Kurul gündemine alınıp
görüşüldü. Ticaret Meslek Lisesinde Bankacılık ve Sigortacılık dalının açılması hususunun İ.İ.M.E.K. Kurul gündemine alındı. 2013
yılında yapılan "Yoğun göç veren illerde göçün engellenmesi amacıyla Aktif İşgücü Piyasası Programlan kapsamında mesleki eğitim
faaliyetlerinin ve Çalışma ve İş Kurumu diğer faaliyetleri çerçevesinde yapılabilecekleri yaygınlaştırması için neler yapılabilir."
konusunda oluşturulan Komisyonca hazırlanan raporda işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacı tespit edildiğinden hareketle; İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin (ç) fıkrasına göre Serhat Kalkınma Ajansı'nın
Mayıs ayında açacağı "Doğrudan Faaliyet Destekli Program'ın ilde faaliyet gösteren Meslek Liselerinden birinin başvuruda bulunarak
Mesleki ve Teknik Eğitim programlannın işgücü piyasası ihtiyaçlarının hangi oranda karşıladığının araştırılması ve bu konuda getirilecek
görüş ve önerilen tespit edilerek modülerde yapılacak güncellemelerin İ.İ.M.E.K Kurul gündemine alınıp görüşüldü. Özel Politikalar
kapsamında açılması planlanan "Sürü Yönetimi" ve Engellilere yönelik "Büro Memuru" Mesleği kurslannın Yıllık Eğitim Planına alındı.
İşgücü Piyasa Araştırması kapsamında Kars genelinde 12 Mayıs-27 Haziran 2014 tarihleri arasında 10+ işyerleri ziyaret edileceğinin
duyuruldu ve görüş ve önerileri alındı.

[ Başa Dön ]

AĞN' DA TOPLANDI

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

Erzurum Yeni Gün 26.04.2014 850 Ulusal Gazeteler 4 66

SERKA Kalkınma kurulu Ağn'da toplandı Serhat Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Olağan Toplantısı Ağrı'da yapıldı. Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars
illerini kapsayan Serhat Kalkınma Ajansı'nın yeni kalkınma kurulu başkanı ve katip üyelerinin seçiminin de yapılacağı olağan kurul toplantısı Ağn'da
yapıldı. Ağn'daki bir otelin toplantı salonunda sabah saatlerinde başlayan toplantıya Ağrı Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Ercan Ateş,
Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile Ağn, Ardahan Kars, İğdır İl Genel Meclisi başkanlan, ilçe belediye başkanlan, oda
ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlan ve temsilcileri katıldı. Kalkınma Kurulu Olağan Kongresi'nde konuşan Ağn Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan,
"Ankara'dan gelen arkadaşımız hem bakanlığın genel işleyişini, hem de bölgesel kalkınma ile ilgili temel kurumsal yapıyı anlattı. Bölgesel kalkınmayla
ilgili öngörülen kurumlardan birisi kalkınma ajanslandır. Kalkınma ajanslarının içinde bulunulan ekonomik atmosfere uygun kararlar, uygulamalar
ürettiği zaman faydası olacağı kanaatindeyim. Bugün bu toplantımızda bir de seçim yapılacak. Bana söylendiği üzere 2'si Ağn'dan biri de Kars'tan
olmak üzere 3 arkadaşımız kalkınma kurulu başkanlığına aday olmuş. Bütün aday olan arkadaşlara bu seçim çalışmalarında başarılar diliyorum.
Aday olan 3 arkadaşımızın da bizim gönlümüzde değeri aynıdır. Seçilmeleri halinde her üçünün de kalkınma kuruluna güzel başkanlık yapacaklarına
inanıyorum. Esasen şunu da önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Ağn'da göreve geldiğimiz günden bu yana temasta bulunduğumuz bütün
arkadaşlara özellikle seçilmiş görevlilere veya seçim çalışmalanna gelenlere şunu ısrarla söylemişimdir. Bir şey olmaya değil bir şey yapmaya
kendinizi adayın, ona çaba gösterin. Siz kendinizi hedef olarak bir-şey yapan adam noktasında değerlendirirseniz, bir şey., olma noktasında da geîir
insanlar* sizi seçeceği zaman, bir seçimlik görev olduğu zaman gelip size teklifte bulunurlar. Seçme ve seçilme kültürünün ülkemizde yerleşik bir hal
aldığını, büyük bir sevgiyle ve ilgiyle karşılandığını da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Güzel bir rekabet olduğunu görüyoruz. Bu da bizi aynca
memnun ediyor. Ben bundan önce kalkınma kurlu başkanlığı yapan ve bildiğim kadanyla rahatsız olduğundan dolayı bugün buraya katılamamış olan
Tutak Belediyesi eski başkanımız Bülent Osman Osmanağaoğlu Beye de bu başkanlığından dolayı teşekkür ediyorum. Tabi kalkınma kurulunun ne
kadar etkili çalışacağına, bu nitelikli topluluğun bilgi birikimini, meselelere yaklaşımını ne kadar etkili kullanacağına da karar verecek olan sizlersiniz"
dedi. Yapüan konuşmaların ardından Serhat Kalkınma Ajansı'nın yaptığı çalışmalar slayt aösterisi seklinde sunuldu. IHA



[ Başa Dön ]

KARS PEYNİRCİLİĞİNİN TARİHİ

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

Milat Gazetesi 22.04.2014 30027 Ulusal Gazeteler 16 14

KARS peynirciliğinin TARİHİ TARİH Vakfı ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ortaklığında; Serhat Kalkınma
Ajansı'nm mali desteğiyle yürütülen Kars Peynirciliğinin Tarihinin Araştırılması ve Yazımı Aracılığıyla Bölgenin Eko-
Kültür Turizminin Desteklenmesi Projesi kapsamında 17 Nisan 2014'de Alplerden Kafkaslara Kars Peynirciliğinin 150
Yıllık Tarihi adlı serginin açılışı etkinliğine eşlik eden basın toplantısı ve panel düzenlendi. Yüzü aşkın katılımcının
izlediği panelde , Alplerden Kafkaslara ve Kars'a uzanan Kars peynirciliğinin öyküsü ele alındı.

[ Başa Dön ]

ALPLERDEN KAFKASLARA KARS PEYNİRCİLÎĞİ' NİN 150 YILLIK TARİHİ

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

Erzurum Pusula 21.04.2014 3000 Yerel Yayınlar 6 192

Alplerden Kafkaslara Kars Peynircilîği'nin 150 yıllık tarihi İ Tacettin DURMUŞ / İSTANBUL Tarih Vakfı ile
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, Serhat Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle yürütülen Kars
Peynirciliğinin Tarihinin Araştırılması ve Yazımı aracılığıyla Bölgenin Eko-Kültür Turizminin Desteklenmesi
Projesi kapsamında, 'Alplerden Kafkaslara Kars Peynirciliğinin 150 Yıllık Tarihi' adlı sergi açtı. Beşiktaş
Belediyesi Levent Kültür Merkezinde 17 Nisan'da açılan ve 1 Mayıs'a kadar devam edecek olan serginin
açılışı ile birlikte basın toplantısı ardından da panel düzenlendi. Pano tasarımları gravyer peynir
dilimlerinden esinlenerek hazırlanan sergide eski Gravyer üreticisi isviçreli, Rus, Alman, Malakan,
Karapapak ailelerinin hikayeleri yer alıyor. Gravyer ve peynir üretiminde kullanılan eski aletlerden
birkaçının yer aldığı sergide yapılan sözlü tarih görüşmeleri anlatılarının bir kısmından oluşan kısa film de
izleyiciyle buluşuyor. Kars gravyeri ve kaşarının tarihinin yanı sıra Kars gravyeri ve kaşannın kültürel
miras ve gurme değeri, Kars peynirciliği, ekolojik döngü ve tehditler ile ekomüzecilik sergide işlenen diğer
temel konular arasında yer alıyor. Yekta Ataç'ın hazırladığı projenin kısa filminin izlenmesinin ardından
Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ile Tarih Vakfı Projeler Koordinatörü Gülay
Kayacan, panelin açılışını yaparak, projenin amacı, hedefleri, alan araştırması, hazırlanan belge, bilgi ve
sözlü tarih arşivi, web sitesi, kitap, sergi vb. konular hakkında bilgi verdiler. Dünyada peynircilik anlatıldı



sözlü tarih arşivi, web sitesi, kitap, sergi vb. konular hakkında bilgi verdiler. Dünyada peynircilik anlatıldı
Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe sosyal bilimler, eko kültür turizmi,
gıda-peynir sektöründen uzman ve uygulayıcıların yanı sıra gurme yazarlarının ilgisi yoğun oldu.
İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bilim & adamları yöne peynirciliğinin tarihi gelişimini anlatırken, açılan
sergide ise görsel materyaller sergileniyor. Yüzü aşkın katılımcının katıldığı panelin; Alplerden Kafkaslara
ve Kars'a uzanan Kars Peynirciliği'nin tarihinin Osmanlı, Rus İşgali ve Cumhuriyet dönemlerindeki
öyküsünün ele alındığı birinci oturumu İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Ünsal tarafından
yönetildi. İsviçre'den gelen konuk Andreas Bigler, İsviçre peynirin tarihi, peynir üreticilerin örgütlenmesi,
peynirin pazarlaması ve gençlerin bu alandaki eğitimine ilişkin sunumu dikkat çekti. Tunceli Üniversitesi
Tarih Bölümü Başkanı ve Proje Danışma Kurulu üyesi Candan Badem, Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve
Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak 19. yüzyılda Kars Peynirciliğin tarihini aktardı. Deniz Ünsal ise Kars
peynirciliğinin Cumhuriyet dönemindeki serüvenini zavot işleten ailelerin öyküleri ve göç hareketleri
üzerinden bilgilendirdi. Gravyer üreticisi Tahmaz İskandarov ise Gürcistan'dan Türkiye'ye göç

etmeyenlerin Bolşevik devriminden sonra ve Sovyetler Birliğinin çözüldükten sonraki dönemlerde yaşadıklarını; Garavyer üreticilerinin 1917'den
bugüne durumlarını azınlık olmanın siyasi-sosyal-kültürel güçlükleriyle ilişkilendirerek anlattı. Kars Peynirciliğinin sorunları Kars Peynirciliği'nin
geçmişten günümüze uzanan sorun alanlarının ele alındığı ikinci oturumu ise Tarih Vakfı Genel Müdürü Münevver Eminoğlu yönetti. Proje danışma
kurulu üyesi Ahmet Örs, coğrafi koşulların peynire etkisini, peynirin gıda ve gurme olarak değerini çarpıcı örneklerle aktardı. Proje koordinatörü
İlhan Koçulu Kars peynirciliğinin kentin markalaşmasındaki ve ekokültür turizmindeki önemini anlattı. SERKA genel sekreteri Mehmet özdoğan kültür
varlıklarının yerel ekonomiye katkısı çerçevesinde Merkezi Kars'ta bulunan SERKA'nm politikaları ve programları hakkında bilgi verdi. Ekobiyolojik
dengenin boyutu Panelin sonundaki tartışma bölümünde ise en az sunumlar kadar dikkat çeki oldu. Fitoterapi ve bitki uzmanları, tıp hekimleri, süt ve
peynir üreticisi olan katılımcılar, Alplerden Kafkasya'ya Kars Peynirciliğinin 150 yıllık tarihini kültürel ve toplumsal olarak ele alan çalışmanın önemli
bir ihtiyacı karşıladığını ancak bu çalışmanın 21. yüzyılda Kars bölgesinde tehdit altında olan ekobiyolojik denge boyutunu daha kapsamlı içermesi
gerektiğini belirttiler. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı sürecinde AB müktesabatına uyumlanma gerekçesiyle Türkiye'deki süt ve peynir
üreticilerine, yerelin ekobiyolojik dengesi ve özellikleriyle örtüşmeyen "hijyenik/ modern üretim standartların" dayatıldığı ve bunun aslında yerelin
aleyhine hizmet ettiği belirtildi. Öyle ki benzer olumsuz deneyimin İsviçre'de geçen yüzyılda yaşandığı vurgulandı: Emmantal ve gravyer üreticilerinin
yaşadıkları zorlukları, modern kapitalist sanayileşme sürecinde kırılan ekobiyolojik döngüyü yüzyıl sonra yeniden kurulabilmesi için harcadıkları
inanılmaz çaba ve maddi kaynak hatırlatılarak; Kars'ta üretilen Kars gravyerinin lezzet deliklerini oluşturan ve peyniri olgunlaştıran bakteri florasının
halen var olmasının, ekolojik döngünün henüz bozulmadığına işaret ettiği ifade edildi, 20. yüzyılın ikinci yarından itibaren AB ülkelerine Türkiye'den
süt ve süt ürünlerinin satımını yasaklayan algının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği, örneğin Fransa'nın bazı yerellerinde Avrupa modern gıda hijyen
standartlarının, yerelin ekobiyolojik denge ve özellikleri gözetilerek istisnai uygulamalara gidildiğinin altı çizildi. Geleneksel ve organik olarak üretilen
gravyer, kaşar ve diğer yerel tadları barındıran peynirlerin, üretilebildiği koşulların korunabilmesi için Kars gibi bazı bölgelerin "kültürel peysaj
mirası" olarak dünyakültürel mirası listesinde korunmaya alınması, Türkiye hükümetin acilen AB'li yetkilileri bu konuda uyarması, bölgesel kalkınma
ajanslarının ivedilikle bu sorunudaha kapsamlı ortaya koyan ve uygulanabilir çözüm önerileri içeren raporlarla yurtiçi ve yurtdışında gündeme
getirmesi gerektiği ifade edüdi. Katılımcılardan Prof. Dr. Kemal Demirkol'un verdiği çarpıcı istatistikler, Türkiye'de geleneksel-meracılıkla yapılan besi
hayvancılığının sona ermesiyle gelecek kuşakların sağlıklarının tehdit altında olduğunu, konunun sadece lezzetlerin korunmasıyla ilgili olmadığını,
doğrudan insan sağlığını bozduğunu belirtmesi dikkat çekiciydi. Öyle ki insan organizmasındaki hücre zarının temel yapım maddesi olan Omega 3'ün
sadece meralarda otlayabilen hayvanların eti ve sütünde, ya da doğal yosunla beslenebilen balıklarda olduğunu vurguladı. Alplerden Kafkaslara Kars
Peynirciliği'nin 150 yıllık tarihi T' '' . ~ İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bilim ..«y™ O i ^ ^ adamları yöne peynirciliğinin tarihi KH'îil* f iT gelişimini
anlatırken, açılan sergide s — " tSEHI? «IS' 'se ®8rsel mater*allerMroileniyor. '|| • • C" ^ Yüzü aşkın katılımcının katıldığı panelin; Alp- ^ a lerden
Kafkaslara ve Kars'a uzanan Kars Peynir- 1 "flj ! m ciliği'nin tarihinin Osmanlı, Rus İşgali ve Cum- w1"' V m huriyet dönemlerindeki öyküsünün ele
alındığı - ^ ı A\ ! birinci oturumu İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim ^ âî p k Y ; Üyesi Deniz Ünsal tarafından yönetildi. İsviçre'den J®' ' V .. gelen
konuk Andreas Bigler, İsviçre peynirin \' I tarihi, peynir üreticilerin örgütlenmesi, peynirin | ^ ipazarlaması ve gençlerin bu alandaki eğitimine ilişkin
sunumu dikkat çekti. Alplerden Kafkaslara ' V» «¦Hp* Tunceli Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Kars Peynirciliğinin 150 Yıllık Tarihi 'V- ^ ve Proje
Danışma Kurulu üyesi Candan Badem, 'Cİ Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak 19. yüzyılda Kars Peynir- ... ...
ciliğin tarihini aktardı. Deniz Ünsal ise Kars pey- r nirciliğinin Cumhuriyet dönemindeki serüvenini ,***- zavot işleten ailelerin öyküleri ve goç
hareketlen * * üzerinden bilgilendirdi. Gravyer üreticisi Tahmaz Tacettin DURMUŞ / İSTANBUL İskandarov ise Gürcistan'dan Türkiye'ye göç et- Öyle
ki benzer olumsuz deneyimin İsviçre'de T.. v , f . r v meyenlerin Bolşevik devriminden sonra ve Sov- geçen yüzyılda yaşandığı vurgulandı:
Emmantal 5ri ~a } v,e aşaı|n yetler Birliğinin çözüldükten sonraki dönemlerde ve gravyer üreticilerinin yaşadıkları zorlukları, mo- Derneğı, Serhat
Kalkınma A ansı nın malı J ,,, 6 r .. . • ını.& , 3 .. ,. . J * .. • . , , , deste'ı le "rüt' len Kars Pe ircili' ninTa- yaSac"klannı; Garavyer üreticilerinin 1917

den dern kapitalist sanayileşme surecinde kırılan eko- rihinin Ar^tınlm^ı ve^azımı^acıhğıyiyBölgenhî buSünft.du|rumI,a™1 a™'|k °lma"ın sjyasi-sos-
biyolojik döngüyü yüzyıl sonra yeniden kurulabilmesi Eko-Kültür Turizminin Desteklenmesi Projesi kap- yal"k"lturel güçlükleriyle ilişkilendirerek
anlattı, için harcadıkları inanılmaz çaba ve maddi kaynak samında,'Alplerden Kafkaslara Kars Peynirciliğinin Kars Peynirciliğinin sorunları
hatırlatılarak, Kars ta üretilen Kars grayerının 150 Yıllık Tarihi'adlı sergi açtı. ,, „ lezzet delMerım oluşturan ve peyniri olgunlaş ıran Beşiktaş
Belediyesi Levent Kültür Merkezinde Kars Peynirciliği nın geçmişten günümüze uzanan bakteri florasının halen var olmasının, ekolojik 17 Nisan'da
açılan ve 1 Mayıs'a kadar devam sorun alanlarının eIe alındığı ikinci oturumu ise döngünün henüz bozulmadığına işaret ettiği ifade edecek olan
serginin açılışı ile birlikte basın Tarih Vakfı Genel Müdürü Münevver Eminoğlu edildi. 20. yüzyılın ikinci yarından itibaren AB ül- toplantısı ardından da
panel düzenlendi yönetti. Proje danışma kurulu üyesi Ahmet Örs, kelerine Türkiye'den süt ve süt ürünlerinin satımını Pano tasarımları gravyer peynir
dilimlerinden C0İrafi koşulların peynire etkisini, peynirin gıda ve yasaklayan algının tekrar gözden geçirilmesi ge- esinlenerek hazırlanan sergide eski
Gravyer üreticisi gurme olarak değerini çarpıcı örneklerle aktardı, rektiği, örneğin Fransa'nın bazı yerellerinde İsviçreli Rus Alman Malakan
Karapapak aile- Proje koordinatörü İlhan Koçulu Kars peynirciliğinin Avrupa modern gıda hijyen standartlarının, yerelin lerinin hikayeleri yer alıyor
Gravyer ve peynir kentin markalaşmasındaki ve ekokültür turizmindeki ekobiyolojik denge ve özellikleri gözetilerek istisnai üretiminde kullanılan
eski aletlerden birkaçının önemini anlattı. SERKA genel sekreteri Mehmet uygulamalara gidildiğinin altı çizildi. Geleneksel yer aldığı sergide yapılan
sözlü tarih görüşmeleri Özdoğan kültür varlıklarının yerel ekonomiye katkısı ve organik olarak üretilen gravyer, kaşar ve diğer anlatılarının bir
kısmından oluşan kısa film de iz- çerçevesinde Merkezi Kars'ta bulunan SERKA'nm yerel tadları barındıran peynirlerin, üretilebildiği leyiciyle
buluşuyor. Kars gravyeri ve kaşarının ta- politikaları ve programları hakkında bilgi verdi. koşulların korunabilmesi için Kars gibi bazı böl- rihinin yanı
sıra Kars gravyeri ve kaşannın kültürel Ekobivoloîik dengenin boyutu gelerin "kültürel peysaj mirası" olarak dünyakültürel miras ve gurme değeri,
Kars peynirciliği, ekolojik J J 5 J m{rası listesinde korunmaya alınması, Türkiye hü- döngü ve tehditler ile ekomüzecilik sergide işlenen Panelin
sonundaki tartışma bölümünde ise en az kümetin acilen AB'li yetkilileri bu konuda uyarması, diğer temel konular arasında yer alıyor. sunumlar kadar
dikkat çeki oldu. Fitoterapi ve bitki bölgesel kalkınma ajanslarının ivedilikle bu soru- Yekta Ataç'ın hazırladığı projenin kısa filminin uzmanları, tıp
hekimleri, süt ve peynir üreticisi olan nudaha kapsamlı ortaya koyan ve uygulanabilir izlenmesinin ardından Kars Boğatepe Çevre ve katılımcılar,
Alplerden Kafkasya'ya Kars Peynircili- çözüm önerileri içeren raporlarla yurtiçi ve yurt- Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ile Tarih ğinin 150 yıllık
tarihini kültürel ve toplumsal olarak dışmda gündeme getirmesi gerektiği ifade edüdi. Vakfı Projeler Koordinatörü Gülay Kayacan, pa- ele alan
çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşıladığını Katılımcılardan Prof. Dr. Kemal Demirkol'un ver-

[ Başa Dön ]

SINIRDA KADIN OLMAK' TARTIŞILDI

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

Erzurum Pusula 07.04.2014 3000 Ulusal Gazeteler 1 8

'Sınırda kadın olmak' tartışıldı Ardahan Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile Kadın Girişimciler Kurıılu
tarafından "Sınırda kadın olmak" konulu çalıştay düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. Tülay Atay Avşar'm
yaptığı çalıştayda, SHRKA'nın Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurullah Karaca tarafından
'Serhat Bölgesinde Kadın' konulu sunum gerçekleştirildi. »5'te 'Sınırda kadın olmak tartışıldı J
Moderatörlüğünü Dr. Tülay Atay Avşar'ın yaptığı çalıştayda SERKA'nın Ardahan Yatırım Destek Ofisi
Koordinatörü Nurullah Karaca tarafından 'Serhat Bölgesinde Kadın' konulu sunum gerçekleştirildi.
Ardahan Ticarct Odası vc Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Sınırda kadın olmak" konulu çalıştay
düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda hazırlanan çalıştaya Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Vali
Yardımcısı Deniz Pişkin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkam Çetin Demirci, üniversite öğrencileri ve
vatandaşlar katıldı. ATSO Başkanı Çetin Demirci ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nesrin
Arslangörür'ün açılış konuşmalarını yapmalarının ardından moderatörlüğünü Dr. Tülay Atay Avşar'ın



Arslangörür'ün açılış konuşmalarını yapmalarının ardından moderatörlüğünü Dr. Tülay Atay Avşar'ın
yaptığı çalıştayda SERKA'nın Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurullah Karaca tarafından
'Serhat Bölgesinde Kadın' konulu sunum gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu,
"Ardahan'da bayanların iş hayatına katılım oranlan yüzde 6'dır. Türkiye ortalaması ise yüzde 9'dur. Bu
sebeple Ardahanh bayanları ben tebrik ediyorum. Hudut kapılarımızın açılmasıyla birlikte hem
Türkiye'den hem Avrupa'dan Orta Asya ve Kafkaslara gidecek bütün yükün geçiş güzergahı sadece
Ardahan olacak. Bunun yanında inşaatlarına başlanılacak olan tünellerimizle birlikte çok kısa bir zaman
içerisinde Ardahan'ın ekonomisi büyüyecek ve bu büyüme ile Ardahanh kadınlarımızın ekonomiye olan
katkıları da aynı orantıda artacaktır. Böylece yüzümüz batıya dönük, ihracatımız doğuya dönük, halkımız
gelişmiş, huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacak. Böylesi bir Ardahan'ı hep beraber inşa edeceğiz" dedi.
Vali Azizoğlu'nun konuşmasımn ardından Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'mn 'Serhatta Kadın Olmak'
konulu kısa film yarışmasında birinci seçilen 'Anne' adlı film gösterildi. Kadm girişimci Sevim Köseli örün
de girişimcilik hikâyesini anlattı. Çalıştayın ikinci oturumu ise Ticarct ve sanayi Odası Başkanhğı
Salonu'nda devam etti. Dr. Tülay Atay Avşar moderatörlüğünde Doğu Anadolu Bölgesi'nde kadınların
yaşamı ele alındı. ¦ İHA

» Devam Sayfaları

Sayfa 5

[ Başa Dön ]

ARDAHAN' DA KADIN ÇALIŞBYI YAPILDI

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

Erzurum Yeni Gün 07.04.2014 850 Ulusal Gazeteler 7 48

Ardahan'da kadın çalışbyı yapıldı Ardahan Ticaret Odası ve Kadın Girişimciler Kurulu tarafından
"Sınırda kadın olmak"konulu çalıştay düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda hazırlanan
çalıştaya Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Çetin Demirci, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. ATSO Başkanı Çetin Demirci ve
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nesrin Arslangörür'ün açılış konuşmalarını yapmalarının ardından
Moderatörlüğünü Dr. Tülay Atay Avşafın yaptığı çalıştaş da SERKA'nın Ardahan Yatırım Destek Ofisi
Koordinatörü Nurullah Karaca tarafından 'Serhat Bölgesinde Kadın' konulu sunum gerçekleştirildi.
Programda konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Ardahan'da bayanların iş hayatına katılım oranlan
yüzde 6'dır. Türkiye ortalaması ise yüzde 9'dur. Bu sebeple Ardahanlı bayanlan ben tebrik
ediyorum. Hudut kapılanınızın açılmasıyla birlikte hem Türkiye'den hem Avrupa'dan Orta Asya ve
Kafkaslara gidecek bütün yükün geçiş güzergahı sadece Ardahan olarak. Bunun yanında inşaatlarına
başlanılacak olan tünellerimizle birlikte çok kısa bir zaman içerisinde Ardahan'ın ekonomisi
büyüyecek ve bu büyüme ile Ardahanlı kadınlanmızın ekonomiye olan katküan da aynı orantıda
artacaktır. Böylece yüzümüz batıya dönük, ihracatımız doğuya dönük, halkımız gelişmiş, huzur ve
mutluluk içerisinde yaşayacak. Böylesi bir Ardahan'ı hep beraber inşa edeceğiz" dedi. Vali
Azizoğlu'nun konuşmasının ardından Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın 'Serhatta Kadın Olmak'
konulu kısa film yarışmasında birinci seçflen 'Anne' adlı film gösterildi Kadın girişimci Sevim Köseli
Örün de girişimcilik hikâyesini anlattı. Çalıştayın ikinci oturumu ise Ticaret ve sanayi Odası
Başkanlığı salonu'nda devam etti. Dr. Tülay Atay Avşar moderatörlüğünde Doğu Anadolu

Bölgesi'nde kadınların yaşamı ele alındı. İHA

[ Başa Dön ]

OSMANLI CEPHESİNDE YENİ BİRŞEY VAR: CİHAN HARBİ' NE YENİDEN BAKMAK 19141918

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

TOPLUMSAL TARIH 01.04.2014 4000 Dergiler 19 120

OSMANLI CEPHESİNDE YENİ BİRŞEY VAR: CİHAN HARBİ'NE YENİDEN BAKMAK (1914-1918) ULUSLARARASI KONFERANSI I. Dünya Savaşı'nın
yüzüncü yıldönümü dolayısıyla, Tarih Vakfı ve OrientInstitut İstanbul tarafından düzenlenen uluslararası konferans 8 — 12 Nisan 2014 tarihleri
arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleşecek. "ALPLERDEN KAFKASLARA KARS PEYNİRCİLİĞİNİN 150 YILLIK TARİHİ" KONULU PANEL VE
SERGİ Boğatepe Çevre ve Yaşam Demeği ile Tarih Vakfı ortaklığında: Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteciyle yürütülen Kars Peynirciliğinin
Tarihi Projesi kapsamında düzenlenen "Kars Peynirciliğinin Dünü. Bugünü ve Geleceği" adlı panel 17 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14.00-18.00
arasında Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi'nde yapılacak. Candan Badem, Ahmet Örs, Andreas Bigler. Deniz Unsal, Tehmez Iskenderiov ve
İlhan Koçulu'nun konuşmacı olacağı panelde Rus yönetiminde Kars ve Kars'ta Peynir Üretimi (1878-1918), geçmişten günümüze İsviçre'de peynir
üretimi ve Kars'la ilişki, mandıradan pazara bir kültür değeri olarak Kars peyniri vb. konular ele alınacak. Aynca proje kapsamında, araştırma ve
sözlü tarih alan çalışmasından hareketle hazırlanan "Alplerden Kafkaslara Kars Peynirciliğinin 150 Yıllık Tarihi" adlı sergi de 17 Nisan 2014'te saat

18.00'de Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi'nde açılıyor. 17 Nisan-1 Mayıs 2014 tarihleri arasında
açık kalacak sergi, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek. EĞİTİMDE AYRIMCILIĞIN



açık kalacak sergi, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek. EĞİTİMDE AYRIMCILIĞIN
İZLENMESİ PROJESİ BAŞLADI. tarih Vakfı, Uluslararası Azınlık Haklan Grubu (MRG) ortaklığında Avrupa
Birliği'nin mali desteğiyle " Türkiye'de Formel Eğitim Sisteminde Ayrımcılığın izlenmesi İçin Sivil Toplumun
Mobilize Edilmesi (Eğitimde Ayrımcılığın İzlenmesi)" başlıklı projeye 1 Mart 2014'te başladı. Projenin
amacı Türkiye'de yaşayan etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların uluslararası standartlara göre korunan eğilim
haklarının eşitlik temelinde güvenceye alınmasının yanı sıra bu toplulukların eğitim sisteminde maruz
kaldıkları ayrımcılıkla mücadele edilmesidir. Buna ek olarak konuyla İlgili sivil toplum örgütlerinin eğitim
sisteminde ayrımcılığın izlenmesine ilişkin donanımlarının güçlendirilmesi ile yerel ve uluslararası düzeyde
savunu yapma kapasitelerinin artırılmasını hedefleyen proje 18 ay sürecek. TARİH VAKFI YURT
YAYINLARl'NDAN İKİ KİTAP Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından Mart ayında Rüya Kılıç'ın "Deliler ve
Doktorları: Osmanlı'dan Cumhuriyet e Delilik" ile Özgen Felek'in yayına hazırladığı "Kitabü'lMenamat:
Sultan III. Murad'ın Rüya Mektupları" kitapları yayınlandı. TARİH VAKFI İSTANBUL PERŞEMBE
KONUŞMALARİ "Perşembe Konuşmaları" toplantı dizisinde Bahar Dönemi'nin ilk yarısında "I. Dünya
Savaşı" ele alınacak. I. Dünya Savaşı'nın başlangıcının 100. yıldönümü dolayısıyla Orient Institut- İstanbul
ile birlikte 9*12 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz "Osmanlı Cephesinde Yeni Bir Şey Var:
Cihan Harbi'ne Yeniden Bakmak, 1914i9i8"sempozyumu yaklaşırken, vakfımız İstanbul 'Perşembe
Konuşmalarının bir bölümünü bu konuya ayırdı. Toplantılar Nisan ayında da; j Ntsan'da İkbal Elif Mahir
Metinsoy ve 17 Nisan'da Fuat Dündar'ın konuşmacı olarak katılımıyla devam edecek.

Günlük içeriğinde bulunan yazı, makale, fotoğraf, res im, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ve T icari Marka Kanunları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır.

Bu içeriklerin hiçbiri yazılı izin alınmaks ızın kullanılamaz. Bu içeriklerin herhangi bir amaç la değiş tirilerek yayınlanmaları, kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habers iz ve izins iz

kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmış tır.


