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Ardahan Belediyesi
Haber Bülteni

Ardahan'dan çizdin sınırı Ata'm,
En büyük eserindir bize bu vatan.
Göle, Çıldır, Hanak, Damal, Posof'tan,
Seni sonsuza dek yaşatacak Ardahan.
Faruk Demir
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Başkandan...
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Bir şehrin yarınlarını inşa etmek ancak
o şehrin geçmişine, yaşanmışlıklarına;
yani tarihine, kültürüne, edebiyatına, her
türlü birikimine sahip çıkmakla mümkün
olacaktır. Bütünüyle Ardahan’ı ele alıp
geçmişi geleceğe taşımak ve salt belediye
hizmetleriyle kalmayıp bu şehrin kültürüne
de dokunmak, şehrin kültür-sanat hayatına
yön vermek de bir belediyenin en önemli
görevlerindendir. Biz ve yola birlikte çıktığımız tüm arkadaşlarımız bu işin farkında olarak şehrimize bu yönde de hizmet
etmeye çalışmaktayız.
Ardahan, birikimi ve zenginliğiyle
misyonu olan bir şehirdir. Stratejik konumu ve binlerce yıl ötesine giden tarihi, bu
şehri farklı kılmaktadır. Bu farklılığın ortaya
çıkarılması, tanınması ve tanıtılması adına
attığımız bir adım olan elinizdeki dergi, her
Ardahanlının kitaplığında saklayacağı,
memleketini daha iyi tanıyacağı münferit
eserdir.
Ardahan’ın bünyesindeki tüm zenginlikleri her sayımızda siz değerli hemşehrilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.
Yüzlerce âşık, şâir ve yazar yetiştiren
şehrimizin bu variyetini de dergimizde
yansıtacağız. Her zaman ferdi olmaktan
iftihar ettiğimiz Ardahan’da cereyan etmiş,
şehrimizin kültürünü ilgilendiren, şehrimize mâl olmuş, şehrimizde iz bırakmış
kişilerin, olayların yer alması, her kesimin
anlatılması gereken bir dergi çıkartmaya
devam edeceğiz.

Faruk Demir

Ardahan Belediye Başkanı

Ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Ali Birinci, “Yazamadığın coğrafya, yazamadığın toprak vatan
olamaz.” der. Cumhuriyet öncesinin önemli
devlet adamlarından Sadrazam Halil Rıfat Paşa’nın da “Gidemediğin yer senin değildir.” diye
bir sözü vardır. Biz seçildiğimiz ilk günden bugüne kadar gece gündüz çalışarak her kapıyı
çalıyor; her mahallemizin, her sokağımızın, her
evimizin sorunuyla hemhal oluyoruz. Yine Ali
Birinci Hocamızın dediği gibi memleketimizin
zenginliklerini de kayıt altına almaya çalışarak
kültürel alanda da hizmet vermeye çalışıyoruz.
Modern, yaşanılabilir bir kent olma yolunda
emin adımlarla ilerleyen Ardahan’ımız ve çok
değerli hemşerilerimize hizmetlerin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Şehrimizin sorunlarına
hızlı ve doğru çözümler arayışında olduğumuz
gibi kültür-sanat faaliyetlerimizin de etkin ve
kaliteli olarak gerçekleştirilmesini hedefliyor,
halkımızın sanatsal ve kültürel ihtiyaçlarını
karşılama adına çıkardığımız dergimizin hayırlı
olmasını diliyoruz.
Yeni sayılarla buluşmak dileğiyle…
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Bu dergideyer alan yazı, makale, fotoğraf
ve illüstrasyonların elektronik ortamlar
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yalnızca Ardaha Belediyesine aittir. Yazılı izin
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ya da tamamının çoğaltılması yasaktır.
Yayımlanan yazıların hukuki sorumluluğu
yazarlarına aittir.
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NE DEDIYSEK O!
ARDAHAN’A
DEV YATIRIM!
CUMHURIYET TARIHINDE ARDAHAN’DA BIR ILK YAŞANACAK. 300 KIŞI AYNI ANDA AYNI
YERDE ISTIHDAM EDILECEK. ARDAHAN’A KAZANDIRDIĞIMIZ TEKSTIL FABRIKASI, BAŞKAN
FARUK DEMIR’IN ÇABALARIYLA ARDAHANLI HAYIRSEVER İŞ İNSANI YASIN SELAMI
ERDOĞAN TARAFINDAN ANNESI SANIYE, BABASI SABRI ERDOĞAN HAYRINA YAPTIRILDI.
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A

rdahan Merkez Halilefendi Mahallemizde
6 dönümlük arazi
üzerine kurulan 3000
metrekarelik tekstil fabrikamız
yaklaşık 300 kişiye istihdam
sağlayacaktır.
Başkan Faruk Demir, Cumhuriyet tarihinin Ardahan’daki
en büyük istihdam alanı olacak
fabrikamızın yaklaşık 300

ardahan belediye dergisi.indd 7
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kişiye istihdam sağlayacağını
söyledi. Bu çerçevede çalışan
sayısının 3000’lere çıkması için
çalışmalarına devam edeceğini
ifade etti. Demir, “Önümüzdeki
yaz, iki tekstil fabrikası daha
inşa etmeyi hedefliyoruz.
Hedefimiz Türkiye’de işsizlik
sorununu ortadan kaldırmış
örnek il oluncaya kadar mücadelemiz sürecek.” dedi.
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BU ÇARŞIDA
PAZARLANACAK
ARDAHAN’IN YÖRESEL LEZZETLERI ARTIK
YÖRESEL ÜRÜNLER ÇARŞISINDA
PAZARLANACAK. “5 İLÇE 1 PAZAR:
ARDAHAN İLI YÖRESEL ÜRÜNLER ÇARŞISI”
SERKA HIBE PROJE DESTEĞIYLE HAYATA
GEÇIRILIYOR.
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KIRALIK CENAZE ARACINDAN KENDI MÜLKÜ OLAN VE
HIÇBIR ÜCRET ÖDENMEDEN IKI CENAZE ARACIMIZ OLDU

ARAÇ PARKINA CENAZE
NAKİL ARACI

KAZANDIRILDI
BAŞKAN DEMIR'IN GIRIŞIMLERIYLE İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
BELEDIYE HIZMETLERINDE
KULLANILMAK ÜZERE DAHA ÖNCEDEN
AMBULANS OLARAK KULLANILAN VE
ESKI MODEL OLMASI DOLAYISIYLA
KULANIM DIŞINA AYRILMIŞ BIR ADET
ARAÇ HIBE EDILMIŞTI. HIBE EDILEN
AMBULANS CENAZE NAKIL ARACINA
DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.

BELEDIYEMIZE KAZANDIRDIĞIMIZ IKI
HIBE CENAZE ARACININ TAHSISINDE
BÜYÜK EMEKLERI OLAN IÇIŞLERI
BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLU VE
ARDAHAN MILLETVEKILIMIZ PROF. DR.
SAYIN ORHAN ATALAY’A BELEDIYEMIZ
VE ARDAHAN HALKI ADINA SONSUZ
TEŞEKKÜRLER...
(ALLAH, AZ KULLANDIRSIN!..)
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ARACI KENDI
KAYNAKLARIMIZLA
IÇINI DONATARAK
TAM TEŞEKKÜLLÜ
CENAZE HIZMET
ARACI OLARAK
HALKIMIZIN
HIZMETINE
SUNDUK.

A

rdahan Belediye
Balkanı Faruk Demir,
“Araçlar konusunda
çok sıkıntımız vardı
çok şükür aştık. Cenaze nakil
aracımız geçici görevle Yalova’dan gelmişti Ardahan’ının cenaze aracı yoktu. Bu açıklamayı
yapıyor ol maktanda hicap
duyuyorum ama 21’ci yüzyılda,
81 vilayetten birisi olan Ardahan’da belediyenin cenaze aracı
yoktu maalesef.
Biz göreve gelir gelmez
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temin ettik fakat biraz modeli
eskiydi. Yalova’mızın seçilmiş
Belediye Başkanı Vefa Salman,
geçici görevle bize bir araç
vermişti görevden alınması
sonrasında yerine göreve gelen
AKP’li Mustafa Tutuk, gelir
gelmez ilk icraatı bir yıllığına
Ardahan Belediyesi’ne tahsis
edilen cenaze arabasını geri
istedi. Bizde bunun üzerine
belediyemizin tamamı kendi
envanterine kayıtlı cenaze nakil
aracı kazandırdık. Önceden

ambulans olan aracı cenaze
aracına öz kaynaklarımızla dönüştürüldü. Bunu başarı olarak
sunmuyorum utanç belgesi
olarak sunuyorum. Aracın belediyemize tahsis edilmesinde
büyük emeği geçen başta Ak
Parti Ardahan Milletvekilimiz
Prof. Dr. Sn. Orhan Atalay’a ve
İl Sağlık Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Ben Ardahan’ı
çok seviyorum diyen hemşerilerimizden bu konuda destek
bekliyoruz." dedi.
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Ardahan
mânilerinden
MÂNILER, SÖYLEYENI
BELLI OLMAYAN,
ANONIM OLARAK
YAYGINLIK GÖSTEREN,
HALK EDEBIYATIMIZIN
EN ÖNEMLI SÖZLÜ DIL
ÜRÜNLERINDENDIR.
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bir demet

4

dize, 7 hece ölçüsüyle söylenen mânilerin, ilk 2
dizesinde mânide anlatılmak istenilen şeye hazırlık
yapılır ve asıl anlatılmak istenilen söze en son dizede yer verilmektedir. Mâniler her konuda yazılmış
olup dilden dile aktarılarak eski yıllardan günümüze kadar
gelmiştir. Zengin bir folklor yapısına sahip olan Ardahan ve
ilçelerinden de imece usulüyle yapılan iş paylaşımlarında,
kadınların keyifli zaman geçirmeleri için karşılıklı olarak
okudukları bu güzel dil ürünlerinden değerli okuyucularımıza örnekler sunuyoruz.
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Karanfilim ek beni,
Sulu yere dik beni.
Eğer köküm dutmasa,
Al çapanı sök beni.
Değirmen kendi blür,
Dönüşü, kendi bilür.
Ben o yâra gidemem,
Gelürse kendi bilür.
Mâni mâniyi açar,
Mâni bilmeyeni, kaçar.
Gel otur mâni söyle,
Gariplikte yol açar.
Garşida çevirmeler,
İçinde koyun meler.
Haggatlı yâr olsun,
Geceyi böler gelür.
Mektup yazdım bilesin,
Ohuyasın gülesin,
Meytübün üstüne,
Durmiyesin gelesin.
Pınardan su doldurur,
Eteği yel galdurur.
Çok da güzel degülsün,
Cilven adam öldürür.
Ocağa odun gala,
Od getür odun gala.
Gorhurem düşümden,
Canımdan odun gala.
Garşıda hozan tarla,
Parla sevdügüm parla.
Yahuna gelmezsen,
Uzahdan mendil salla.

Avluda yatan oğlan,
Gömleği keten oğlan.
Eller yârini almış,
Habersiz yatan oğlan.
Ulgar bir maral olsa,
Saplısı garar olsa.
Ulgar seni yıharım,
Yâre bir zarar olsa.
Mâni mâniyi açar,
Mâni de galdım naçar.
Gırılsın on parmağı,
Yârsız yorganı açan.
Dağların doruğundan,
Bir yuvarlah daş geldi.
Mektübünü ohurken,
Gözlerimden yaş geldi.
Yâri yolladim yola,
Gözlarım dola dola.
Mevlem bulut ver,
Yollari serin ola.
Al alma, ḵızıl alma,
Gѐl yola düzül alma.
Yâr ḵapidan geçanda,
Cebine süzül alma.
Çıḫṭım eşik üsṭüna,
Düşṭüm yârin peşina.
Bayaz ḵömlek geyinmiş,
Siyeh ḵaş, göz üsṭüna.
Ekin ekṭim çöllera,
Biçturmadım ellera.
Gizli gizli yâr sevdüm,
Bildurmadım ellera.
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PANDEMİ KURULU

MASKE
DENETİMİNDE

A

rdahan'da İçişleri
Bakanlığınca "Sağlık
İçin Hepimiz İçin"
sloganıyla yayımlanan
genelge kapsamında, yeni tip
koronavirüs (Kovid19) tedbirleri
denetimi yapıldı.
Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe
kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi
için alınan tedbirleri yerinde
inceledi. İşletmelerde, sosyal
mesafe ve maske kuralının yanı
sıra hijyen belgeleri de kontrol
edildi, şartlara uymayanlara
cezai işlem uygulandı.
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ARDAHAN BELEDİYESİ
MECLİS ÜYESİ

GÜL GÜLMİNUR ÇAL
“DEVLET MEMURU İKEN HEP İSTEDİĞİM ŞEYDİ EMEKLİ OLUP
ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİN BİR ÜYESİ OLABİLMEK.”

“HALKIMIZA
ÇOK TEŞEKKÜR
EDIYORUM”
Kadın meclis üyesi
olarak avantajlarınız
ve dezavantajlarınız
nelerdir?
Sosyal demokrat
bir partinin mensubu
olduğum için eşitlik ilkesi aynen işlemektedir.
Fakat bayan olduğumuz
için meclis üyesi arkadaşlarım ve belediye
başkanım çok nezaketli
davranıyorlar kendilerine ve halkımıza çok
teşekkür ediyorum.
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Gül Hanım 2019 yılı itibariye meclis üyesi olarak yaptığınız
çalışmalardan bahseder misiniz?
n 2019 yılından beri birçok komisyonda görev aldım ve kademe de bir araç garajı yapımında azda olsa manevi katkı sağlayarak güzel bir kalıcı garaj yaptırdım. Bu tür bağışlar da
yapılan kalıcı eserleri çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum 2020 yılında Covid-19 Pandemisi
nedeni ile bütün dünyada olduğu gibi bizde maalesef istediğimiz gibi çalışamadık eğer nasip
olurda yaza salgın biterse kaldığımız yerden devam etmeyi düşünüyorum.

Gül Çal hanım öncelikle kendinizi bize
tanıtır mısınız, Nerede doğdunuz ve hangi
eğitimleri aldınız.?
Ardahan’ın Kazlı köyünde doğdum
ilkokulumu Kazlı köyde ortaokulumu Akyaka köyünde bitirdim. Sağlık meslek lisesini
Erzurum’da bitirdim. Son olarak da Eskişehir
üniversitesi açık öğretim fakültesinden mezun oldum 26.yıl Ardahan devlet hastanesinde çalıştım ve aynı hastaneden emekli oldum.
Siyasi hayatınız nasıl başladı?
Devlet memuru iken hep istediğim şeydi
emekli olup çok sevdiğim küçük yaştan beri
elimden gelen Atatürk’ün partisinin bir bireyi
olup hizmet etmek ve bu emekliliğimi böyle
gerçekleştirmek öylede oldu şimdi cumhuriyet halk partisi ailesinin bir bireyiyim ve çok
mutluyum.
Peki, Gül Hanım, meclis üyeliğinizin
adaylık süreci nasıl gelişti?
Emekli olunca partime üye oldum ve aynı
yıl il genel meclis üyeliği için müracaat ettim
fakat olmadı 2019 seçimlerinde tekrar beledi-
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ye meclis üyeliğine müracaat ettim partimizin
kadın kotası da vardı 2 bayan olarak belediye
meclis üyesi olduk.
Ardahan Belediyesi Meclisinde ne tür bir
görev üstlendiniz? Hangi komisyonlarda yer
aldınız.
İlk yılımda denetim komisyonunda yer
aldım 2.yılımda daimi encümenlik görevimin
yanı sıra plan bütçe komisyonu trafik komisyonu estetik komisyonun da görev aldım. Bunlardan başka biri de Cumhuriyet Halk Partisi Grup
Başkan Vekiliyim.
Son olarak bu röportajınızı okuyan hemşerileriniz için neler söylemek istersiniz?
Bu röportajımı okuyan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi ailesine davet ediyorum. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve ailemizi Türkiye
geneline dağıtmak istiyoruz gelin çoğalalım
Mutafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği
partiyi gelecek nesillere taşıyalım. Herkese
saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Daha güzel
yarınlarda görüşmek dileğimle.
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DEMİRCİ: İŞLETMELER ZORDA,

ÖDEMELER
ERTELENMELİ

ARDAHAN TICARET VE SANAYI ODASI (ATSO) BAŞKANI ÇETIN DEMIRCI, COVID-19
ÖNLEMLERI KAPSAMINDA ARDAHAN GENELINDE ÇOK SAYIDA IŞLETMENIN
KAPANDIĞINI VEYA FAALIYETLERININ KISITLANDIĞINI BILDIRDI. BU IŞLETMELERIN
SÜRECI ATLATABILMEK IÇIN MÜCBIR SEBEP ILAN EDILMESINI BEKLEDIĞINI
KAYDEDEN BAŞKAN DEMIRCI, DAHA ÖNCEDEN ERTELENEN YÜKÜMLÜLÜKLERIN DE
ÖDENEMEDIĞINI SÖYLEDI.
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CİROLAR
DÜŞTÜ,
ESNAF NEFES
ALAMIYOR
n İlk kısıtlama kararının alındığı 16
Mart´tan itibaren hizmetler sektörünün
zor günler yaşadığını belirten Başkan
Demirci, “O tarihten bu yana hiç açılmayan işletmeler olduğu gibi, açılanların
da cirolarının çok düştüğünü görüyoruz.
Faaliyeti durdurulan ve kısıtlanan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte
zorlandığını ve bunların kira desteği
talepleri dahil mücbir sebep ilanı talebinde bulunduk. Üyelerimiz arasında yer
alan şahıs kuruluşlarının da bu kapsamda
değerlendirilmesini bekliyoruz” dedi.

IŞLETMELER, SALGIN TEDIRGINLIĞI

NEDENIYLE CIRO YAPAMADI

n Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına
yönelik bazı vergi yükümlülüklerinin Ekim,
Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini ifade
eden Başkan Demirci, açıklamasını şöyle
sürdürdü: “Kapanma sürecinden sonra açılan
işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği
nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden
kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük
sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor.
Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenme-

ardahan belediye dergisi.indd 19

sini talep ediyoruz. Kamuya olan borçların
yapılandırması olumlu bir adım oldu. Matrah
artırımının yanı sıra stok ve kasa affının da
sağlanması bu sıkıntılı süreçte işletmelerimizi ciddi ölçüde rahatlatacaktır. Konuyu ilgili
sorunları Bakanlara ilettik ve takip etmeyi
sürdüreceğiz. Mevcut şartlarda bu borçların
ödenmesi konusunda da güçlükler olacak.
Üyelerimiz yapılandırma ödemelerinin de
ileri tarihe ertelenmesi beklentisi içindedir.”

18.02.2021 20:13:02

20

Ardahan Belediyesi
Haber Bülteni

VALİ, MİLLETVEKİLİ, BELEDİYE BAŞKANI
VE SERKA GENEL SEKRETERİ

YATIRIMLARI
İNCELEDİ

A

rdahan Belediye
Başkanı Faruk Demir, Vali Sn. Hüseyin Öner, Milletvekili Prof. Dr. Sn. Orhan Atalay,
Posof Belediye Başkanı Sn.
Cahit Ulgar ve SERKA Genel
Sekteri Dr. İbrahim Taşdemir ile birlikte Ardahan’daki
yatırımları gezdi. Başkan
Demir yatırımlar hakkında
bilgi verdi.
Heyet önce Halilefendi
Mahallesindeki 300 kişinin
istihdam edileceği Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.
Ardından Kapalı Otopark ve
Yöresel Ürünler Çarşısında
incelemelerde bulunuldu.
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n HEYET ÖNCE HALILEFENDI MAHALLESINDEKI 300 KIŞININ ISTIHDAM EDILECEĞI
TEKSTIL FABRIKASINI ZIYARET ETTI. ARDINDAN KAPALI OTOPARK VE YÖRESEL
ÜRÜNLER ÇARŞISINDA INCELEMELERDE BULUNULDU.
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ARDAHAN KAPTANPAŞA
MAHALLE MUHTARI

EFRAİL YILDIZ
MERKEZI IDARENIN
YARDIMCILARI OLARAK
MAHALLE YÖNETIMLERINDE
ÖNEMLI GÖREVLER ÜSTLENEN
MUHTARLAR; SEÇILDIKLERI
BÖLGENIN SAKINLERINE
HIZMET ODAKLI ÇALIŞMALARA
IMZA ATARAK BÜYÜK BIR
ÖZVERI HARCAMAKTADIR.
ARDAHAN’DAKI
MUHTARLARIMIZ DA AĞIR
IKLIM KOŞULLARININ HÜKÜM
SÜRDÜĞÜ BIR COĞRAFYANIN
FEDAKÂR BIREYLERI OLARAK
YAPILMASI GEREKEN TEMEL
HIZMETLERIN YANI SIRA
VATANDAŞLARIMIZIN
SORUNLARIYLA YAKINDAN
ILGILENMEKTEDIR.

Dergimizin sayısında muhtar konuğu
olarak Kaptanpaşa Mahallesi Muhtarı
Efrail Yıldız’a yer vereceğiz.
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n Kendinizi bize kısaca tanıtır
mısınız?
1976 Ardahan doğumluyum. İlköğretim mezunuyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Muhtarlığın yanında aynı zamanda
hayvancılıkla uğraşıyorum. Muhtar olma
fikrini etrafımdaki insanlar önerdi. İki
dönemdir de muhtarlık yapıyorum.
n Peki muhtarım Ardahan neden göç
veriyor sizce?
Ardahan’ın göç vermesinin neden
biliyor musunuz? Ardahan sadece şu
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an inşaat sektörüne teslim
edilmiş. Üretim yok. Üretilenin
de karşılığı yok. Esnafımız
zor şartlarda. Biz Erzurumlu
bir esnafla aynı vergiye tabi
tutuluyoruz. Kış şartlarında
doğalgaz ücretlerinin bölgeye
ve hatta illere göre değerlendirilmesini istiyoruz. Hayvanımızın derisinin ve etinin
değerlendirilmesini buna
yönelik işletmeler kurulup
istihdam alanlarının açılmasını istiyoruz. Türkiye’de tek iki
sınır kapısı olan illerden biri
olmasına rağmen Ardahan’da
sınır ticareti yapamamaktadır.
Biz ilimizin bu zenginliklerinin
bir an önce değerlendirilip
faaliyete geçirilmesini istiyoruz. Üretmeden, yeni iş kolları
yaratmadan, üniversitemizi
değerlendiremeden maalesef
göçün önüne geçemeyiz.
n Pandemi döneminde
muhtar olarak ne tür çalışmalar yaptınız?
Pandemi ile birlikte Valiliğimizin oluşturduğu denetim
komisyonu içinde yer aldım.
Şu anda da aktif olarak çalışıyoruz. Benim mahallem 5.000
nüfusluk... 7 kişilik bir denetim
ekibimiz var. Karantinada
kalan vatandaşlarımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını haftanın
her günü yaptığımız denetimde gidermeye çalışıyoruz.
Aynı zamanda izolasyonda
kalıp kalmadıklarını da tespit
ediyoruz. Pandemi sürecinin
başlarında 100 ailemizin bir ay
boyunca kuru gıda ve ekmek
ihtiyaçlarını karşıladık.
n Hem toplum hem de
devlet nezdinden muhtarların
yeri konumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, geçmişe nazaran
muhtarlara verilen önem arttı.
Mesela şu anda Cumhurbaş-
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kanlığının kurduğu muhtar.
gov.tr adresi üzerinden biz
muhtarlar taleplerimizi direk
olarak İller İdaresi Genel
Müdürlüğüne iletebiliyor ve
sorunlarımıza hızlı çözüm
bulabiliyoruz. Onun dışında
özlük haklarımız da yeterince
iyileştirildi. Bu konuda devletimize teşekkür ediyoruz.
n Mahallenizden geçen
Alabalık deresinin temizlenmiyor olmasından dolayı bir
eylem gerçekleştirmiştiniz. O
süreci anlatabilir misiniz?
Mahallemizin içerisinden
geçen Alabalık deresi, mahallemize ve dolayısıyla şehrimize değer katan bir doğal
güzelliğimizdir. Zamanla kirlenen derenin temizlenmesini
talep ettik ama verilen sözler
tutulmadığından dolayı makamımızı dere kenarına taşıyarak dikkat çekmek istedik. Bu
süreçte bazı sorunlar yaşasak
da deremiz temizlenene kadar
makamımızı dere kenarından
muhtarlık hizmet yerine geri
götürmedik. Mahallelimizin
de desteğiyle bu sorunumuzu
hallettik.
n Tekrar muhtar adayı
olmayı düşünüyor musunuz?
Şu anda muhtarlıkta yedinci yılımdaydım. Mahallem
için gerçekleştirmek istediğim
hizmetlerim var. Hakkıyla hizmet ettiğime inanır ve halkımdan da bu güvenceyi alırsam
görevime elbette yeni dönemde de devam etmek isterim.
Ama nihayetinde takdir yine
halkımızındır.
n Muhtarım son olarak
eklemek istediğiniz bir şey
var mı?
Evet. Derginizim aracılığınızla ilimizin seçilmiş siyasilerine, Ardahan’ımızı çeşitli

23

makamlarda temsil eden devlet büyüklerimize seslenmek
istiyorum. Lütfen Ardahan’ımıza sahip çıkın. Gelin devletin
imkanlarını ilimize kullanarak
göçün önüne geçelim. Gençlerimizin önünü açalım. Tek
isteğim budur. Çağrıma kulak
verileceğine inanıyor, şimdiden hepsine teşekkür ediyor
ve saygılar sunuyorum.

n Genel olarak muhtarlık hizmetlerinizden söz eder
misiniz?
Öncelikle vatandaşlarımızın
her türlü sorunuyla hemhal olup
dertlerine çare olmaya çalışıyoruz.
Evleri yanan bir ailemize yardımcı
olduk ve yeni bir ev inşa etmelerini sağladık. Evlerinde televizyon
olmayan, tablet olmayan, özellikle
de uzaktan eğitimin sürdüğü
bugünlerde sıkıntı yaşayan öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarını da
görmeye çalıştık. Yardıma ihtiyacı
olan vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunduk. Gerektiğinde
sırtlanıp un çuvallarını dahi evlere
kadar taşıyoruz. Kurban kesemeyen ailelerimize 20 küçükbaş
hayvan bağışında bulunduk. Belediyemizle birlikte çözüm odaklı
konuları da ele alıyoruz. Belediye
Başkanımızın da girişimleriyle
bozuk yollarımızın onarımını
yapıyor, parke taşı döşemelerine
devam ediyoruz. Her yıl ebeveyni
olmayan çocuklarımızı iş insanlarımızla buluşturuyor, bu yolla
tüm okul giderlerinin karşılanmasını sağlıyoruz. Kışlık yakıtlarını
karşıladığımız evler oluyor. Kısaca
vatandaşlarımızın sorunlarını gerekli makamlara iletip sorunlarına
tek tek çare olmaya çalışıyoruz.
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MUTFAĞIMIZIN
VAZGEÇİLMEZ TATLARINDAN

ARDAHAN MANTISI
(HINKAL/HENGEL)

YAPILIŞI
Un, su, tuz ve yumurta ile kulak memesinden sert bir
kıvamda hamur hazırlanır ve bezeler yapılır. Bezeler orta
incelikte açıldıktan sonra küçük kareler halinde kesilir.
Kare hamur içerisine iç konulduktan sonra dört ucu birleştirilerek kapatılır ve tepsi içerisine dizilir. Hamur kapatma
işi bitince kaynayan tulu suyun içerisine atılarak pişirilir ve
süzülür. Tabağa alınan mantı hamurlarının üzerine sarımsaklı yoğurt eklenir. Kuru soğanlar halkalar halinde kesilir ve
tereyağında kavrularak yoğurdun üzerinde gezdirilir.
Arzuya göre tereyağında hafif kavrulmuş pul biber ve
nane ile de servis yapılabilir.
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GEREKLI MALZEMELER
İç harcı için:
4 500 gr kıyma
4 2 baş soğan
4 Tuz
4 Karabiber
Hamuru İçin:
4 1 kg un
4 3 yumurta
4 Tuz
4 Su

SOSU İÇIN:
4 2 diş sarımsak
4 3 kâse yoğurt
4 250 gr tereyağı
4 3 baş kuru soğan
4 Nane
4 Kırmızıbiber
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ARDAHAN’DA
GRAVYER YAPIMI VE

DAVİD MOSER
Kenan KARABAĞ
PEYNIR YAPIMI IÇIN ÜÇ KARDEŞ ÜÇ
KOLDAN HAREKETE GEÇTI. ASLINDA
EKMEKLERINI KAZANMAK IÇIN YOLA
ÇIKMIŞLARDI. İSVIÇRE O ZAMANLAR
OLDUKÇA FAKIR BIR ÜLKEYDI. BIRI
ABD'YE GITTI. ORANIN EN ÜNLÜ KAŞAR
VE GRAVYER YAPIMCILARINDAN BIRI
OLDU. BIR DIĞERI SIMON İSVIÇRE'DE
KALDI. O DA BAŞARISINI ÜLKE
GENELINE YAYDI.

E
DAVID MOSER 1902'DE GELDIĞI
ARDAHAN'DA ÜNLENDIĞINDE
YILLAR AKIP GITMIŞTI. BIR MANDIRA
DAHA KURDU. İŞI ILERLETMIŞTI.
ARTIK MALAKANLARDA KAŞAR
VE GRAVYER YAPIMI ÖĞRENMEYE
BAŞLAMIŞLARDI.
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n küçükleri Davit Moser... Ona Kafkasya yollarına düşmek kaldı. Rusya
steplerinde dolaştı. Hayatını kazanmak için geldiği Kafkasya'da bir yalnız
adam olarak dolaştı. Bir süre Tiflis'te kaldı.
Sonra macerasının başlayacağı Ardahan'a
beyaz bir atın sırtında geldi. Kendini korumak için Kafkas kıyafeti giydi ve omuzunda
tüfekle dolaştı. Malakan köyü Sarzep'e yerleşti.
Tatar MehmeD’i tanıdı. Mandıra kuracağı
bina ve kalacağı evi kar ortağı olduğu Tatar
Memed'ten aldı. Her şeye sıfırdan başladı. Kardeşi Simon'dan yardım istedi. Ağabeyi hemen
İsviçre'den yola çıkarak Ardahan'a kadar geldi.
Gelirken peynir yapımında kullanacağı
büyük tunç kazanlarıda beraberinde getirdi.
Mandırayı kurduğunda Malakanlar tüm sütlerini ona verdiler. Davit Moser belki de geride
bırakacağı izin farkında değildi. İlk defa kaşar
ve gravyer peynirini ağabeyi Simon'nun getirdiği büyük tunç kazanlarda imal etti. Sarzep
köyü Davit Moser'le adını bütün Kafkasya'ya
duyurdu.
Yaptıklarını almak için uzun yollar kat
edenler oldu. Kuzey rüzgarlarını alan Sarzep
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n David Moser ve
eşi Maria Hanım
peynirin çabuk kurumasını sağlıyordu. Bu da ona
lezzet katan bir lütuftu. Evin önünden toprağı
kazarak peynirin şırasını atmak için aşağıdaki
suya kadar ağaç borular döşedi. İş yoluna girince bir süreliğine baba ocağına döndü. Bu ayrılık
fazla uzun sürmedi. Orada daha önceden tanıdığı
İlk okul öğretmeni olan Maria ile evlendi. Ve "İş
beklemez" diyerek yeniden kolları sıvadı. Maria'yla
birlikte döndü Sarzep'e dönerken iki de yardımcı
getirdi İsviçre'den...
Davit Moser 1902'de geldiği Ardahan'da ünlendiğinde yıllar akıp gitmişti. Bir mandıra daha
kurdu. İşi ilerletmişti. Artık Malakanlarda kaşar ve
gravyer yapımı öğrenmeye başlamışlardı. 1914'de
çeteler Ardahan'ı bastığında baba ocağındaydı.
Ancak mahkumlar mandıraları yağmalamıştı.
Zarar bir hayli fazlaydı. Yeniden Simon'dan yardım
istedi. Ağabeyi telgrafı alır almaz yola çıktı. Zorlu
bir yolculukla Ardahan'a geldiğinde bitkin vaziyetteydi. Mandırayı birlikte toparladılar. İmalat başladığında ikisi de sevinçten naralar atmışlardı. Davit
Moser çetelerden sonra altı yıl daha kaldı Ardahan'daki Sarzep köyünde. Artık çok şey değişmişti.
Rusya'da Bolşevik devrimi olmuş. Ve Ruslar apar
topar ağır silahlarını da bırakarak Ardahan'dan ayrılmışlardı. Ermeni ve Gürcü çekişmesi vardı. Kura
sınır olmuştu. Nehrin ova tarafı Gürcülere, şehir
tarafı Ermenilere kalmıştı. Davit Moser önce karısı
Maria'yı gönderdi. Bu arada Ankara hükümeti Gürcülerle anlaşmıştı. Davir Moser Gürcüler ayrılırken
mandıralarını yetiştirdiği yeni sahiplerine bıraka-
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rak Ardahan'daki macerasını sonlandırdı.
Giderken gözü arkada değildi. Artık Sarzep'teki Malakanlar kaşar ve Gravyer yapımını öğrenmişlerdi. Hatta Türklerden bile imalata başlayanlar
vardı. Kafkasya'ya bir yalnız adam olarak geldi ve
giderken kaşar ve gravyer peynirini yöreye öğreterek arkasında derin bir iz bıraktı. Ve yine bir yalnız
adam olarak geri döndü. Bir süre Tiflis'te kaldı.
Orada da yapamadı. Almanya'ya gitti. Peynir yapımından elde ettikleriyle orada bir tarla aldı ve çiftçilik yapmaya başladı. Naziler iktidara gelmeden
oradan da ayrıldı. Yeniden baba ocağına döndü.
Ağabeyi Simon karşıladı onu. Kendi oturduğu evi
boşaltarak ona verdi. Artık kendini emekli etmişti.
İsviçre ve Amerika'da kaşar ve gravyer peynirinde ünlenmişlerdi. Fransa, Almanya ve Avusturya onların imal ettiği lezzetlerden ayrılmıyordu.
1944'de yaşama veda ettiğinde arkasında derin
bir iz bırakmıştı. O Kafkasya'ya kaşar ve gravyer
peynir yapımını öğreten adamdı. İsviçre devleti
ona sahip çıktı. Onun için oluşturulan arşiv devlet
kontrolünde. Ve artık onun izini torunları takip
ediyor. En son 25 Haziran 2015'de buradaydılar.
Yöresel yemekler ikram edildi. Köydeki kültür merkezinde. Onu sahiplenmiş olmamızdan mutlanarak gittiler. Geldikleri Sarzep'ten... Ne yazık ki onun
kurduğu mandıra sahipsiz durumda. Keşke onarabilsek ve torunları yeniden geldiklerinde orada
ağırlayabilsek onları. Kaşar ve gravyeri tadarken
onu bize öğreten bir yalnız adam Davit Moser'i de
unutmayalım olur mu...
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TAŞ,
P,
AHŞA
DEMIR I
ES
ATÖLY I
AÇILD

TÜKETEN
BELEDIYEDEN

ÜRETEN
BELEDIYEYE
GEÇTIK!
ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANI FARUK
DEMIR BAŞKAN SEÇILMEDEN ÖNCE
ISRAFA SON VERECEĞINI AÇIKLADI.
BAŞKAN DEMIR, ARDAHAN’IN
KALKINMASI, BELEDIYENIN DIŞA
BAĞIMLILIKTAN KURTULMASI IÇIN
ÖNCE KIRALIK ARAÇLARI BITIRDI,
ARDINDAN DA 2 MILYON TL’LIK
PROJE OLAN ‘TAŞ, AHŞAP VE DEMIR
ATÖLYESINI HAYATA GEÇIRDI.
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S

ERKA iş birliği ile Belediyemiz
tarafından yapılan “Ardahan
Taş, Ahşap, Demir Üretim
Teknikleri ve Tasarım Atölyesi” projesi ile belediyemiz artık dışa
bağımlılıktan kurtuldu.
Ardahan belediye başkanı Faruk
Demir başkan seçilmeden önce israfa
son vereceğini açıkladı. Başkan Demir,
Ardahan’ın kalkınması, belediyenin
dışa bağımlılıktan kurtulması için
önce kiralık araçları bitirdi, ardından da 2 Milyon TL’lik proje olan ‘Taş,
Ahşap ve Demir’ Atölyesini hayata
geçirdi. Başkan Demir öncülüğünde
ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın hibe
desteğiyle kurulan ‘’Taş, Ahşap, Demir
Üretim Teknikleri ve Tasarım Atölyesi” projesi kurulduğu alan ve aldığı
destek ile tam 2 milyon tl’lik bir yatırım
olma özelliği taşıyor.
Başkan Demir konuyla ilgili olarak: "Ardahan Belediyemizin
ürettiği projeyle birlikte toplumun
dezavantajlı kesimlerinin istihdama
katılımı kolaylaştırılacak, genç işsizliğini azaltılacak, Ardahan’ımızdaki ve
bölgedeki ihtiyaçlara uygun mesleki
bilgi ve beceriler geliştirilecektir. Proje
ile oluşturulan atölyelerde öncelikle
kadınların ve gençlerin mesleki eğitim
alarak nitelikli iş gücü yaratılmasına
katkı sağlayacağız. Atölyemiz bugün
ilk ürünlerini verdi ve pazarımızda
eskiyen kapıları değiştirdik. İlimize
hayırlı olsun." dedi.
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CHP’Lİ İL BELEDİYE BAŞKANLARI

ARTVİN’DE BULUŞTU
Başkan Demir: ‘’Cumhuriyet Halk Partili
İl Belediye Başkanları toplantımız için bu
defa Artvin’de bir araya geldik. Ev sahipliği
ve misafirperverliğinden ötürü Artvin Belediye Başkanımız Sn. Demirhan Elçin Beye
teşekkür ediyoruz.’’ dedi.
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Ardahan’ı
yazdı
YAVUZ DONAT

D

oğal güzellik... Tarihi kale... Cami... Kilise... Köprü... Çeşme... Şapel... Hamam... Kule... Temiz hava... Bal...
Peynir... Çıldır Gölü... Kula Nehri... İşte Ardahan.
Faruk Demir... Belediye Başkanı... CHP'li.
Çalışıyor... "Ankara bana engel oluyor" gibi laflar etmiyor.
Ardahan'a "Yatırımcı" çağırıyor...
"Teşvik çok."
300 kişinin çalışacağı tekstil fabrikasının inşaatı devam
ediyor.
Serhat şehrinde herkes işinde gücünde.
Seçimi, siyaseti konuşanı görmedik.
hhh
Acil ihtiyaç
Nüfus... İl geneli... İlçeler, köyler... 100 bin.
Büyükbaş hayvan sayısı... 422 bin.
Türkiye'de "Nüfusa oranla" en fazla büyükbaş hayvan
Ardahan'da.
Küçükbaş da var... 40 bin civarında.
"Kurbanlıklar" iyi para etmiş... Halk memnun.
Ardahan'ın "Et entegre tesislerine" ihtiyacı var... Çok
önemli.
hhh
Kadın
Ardahanlı kadın... Çalışkan... Kaz yetiştiriyor.
Vali Hüseyin Öner "140 bin kaz var" dedi.
Kazın geliri... "Kadınlara."
Ardahan'da... Boşanma "Türkiye ortalamasının altında."
Kadına şiddet... "Yok" denecek ölçüde.
hhh
Kovid-19'a rağmen
Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile "Projeleri" konuştuk.
Ilgar Tüneli... Ardahan-Posof arasında... Yapımı devam
ediyor... Bu yol Gürcistan'a gidiyor.
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SOKAĞIN SESI
ŞEHIRDE KIMINLE
KONUŞSAK AYNI ISTEK...
ARDAHAN’DAN ANKARA’YA
MESAJ VAR:
- DOĞU EKSPRESI... KARS
SON DURAK... KARS’TAN
ARDAHAN’A UZANMALI...
DEMIRYOLU HATTI
ISTIYORUZ.
DEMIRYOLU DEMEK... KIŞ
TURIZMININ “UÇMASI”
DEMEK.
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Çıldır... Âşık Şenlik Tüneli... Bu yol da Gürcistan'a uzanıyor... İnşaat devam.
Ardahan-Şavşat-Artvin bağlantısı... Sahara
Tüneli... Bitince, Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli
olacak... Proje aşamasında.
Kovid-19... Yatırımları etkilemiyor... Yol yapımı... Tünel yapımı... Sevindik.
hhh
Sokağın sesi
Şehirde kiminle konuşsak aynı istek...
Ardahan'dan Ankara'ya mesaj var:
- Doğu Ekspresi... Kars son durak... Kars'tan
Ardahan'a uzanmalı... Demiryolu hattı istiyoruz.
Demiryolu demek... Kış turizminin "Uçması"
demek.
hhh

hhh
Allah razı olsun
Nuri Vatan... "Vatan Bilgisayar"ın kurucusu...
Yönetim Kurulu Başkanı.
Hopa doğumlu... Ama gençliği Ardahan'da
geçmiş.
Nuri Vatan, şehir merkezindeki 6 odalı evini
"Belediye'ye kiraya verdi... Kira bedeli ayda 1 lira...
Yanlış okumadınız, bir lira."
Burası... "Kadınlar evi" olacak.
Köylü kadın... Sabah minibüsle şehre geliyor...
Hastaneye... Çarşıya.
İşi bitiyor... Köyüne dönecek... Ama minibüs
akşam kalkıyor.
Kadın, akşama kadar sokakta ne yapsın?..
Hele de kış aylarında.
Nuri Vatan'ın evi... İşte bu kadınlar için vakit
geçirme yeri olacak. Allah razı olsun.

Bal şerbeti
Dağlar... Yüksek mi yüksek.
Dağlarda... Bin 800 çeşit çiçek. Öyle olunca...
"Dağlardan bal akıyor."
Balın kilosu 100 lira.
Kız istemeye gidilince, "Gelin adayı", erkek
tarafına "Kahve pişirmiyor."
"Bal şerbeti" ikram ediyor... Biliyor muydunuz?
hhh
Bal terörü
Faruk Köksoy... Eski Belediye Başkanı... 20092019... "Balcı... Dördüncü kuşak."
"Türkiye'de bal terörü var" dedi:
Bakanlık iyi niyetli... Ama bal terörü zinciri çok
kuvvetli... Mücadele zor.
Market balı... Çoğu, çeşitli balların karışımı...
Raf ömrünü uzatan katkı malzemeli.
Pancar şekerinin şerbetini arı kovanının önüne
koy... Al sana bal... Pek çok markette böyle bal
satılıyor.
Arının kursağından geçirilmiş mısır şurubu,
halkımıza bal diye yediriliyor.
Faruk Köksoy doğru söylüyor.
"Hakiki bal" Ardahan'da 100 liraya satılırken...
Ankara'da, İstanbul'da... Markette... "60-70 liraya"
satılan bala "Hakiki" demek mümkün mü?
***
Öğrendik
Öğrenmenin yaşı yok.
Soğuk bal şerbeti "İshali kesiyor."
Ilık bal şerbeti "Kabızlığı gideriyor."
Ardahan'da... Bal, reçetesiz ilaç.
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BU SAZI
LAYIKIYLA
ÇALACAKSIN,
USTA
OLACAKSIN
n Bağlama öğrenmek için
epey bir çaba sarf etmişsiniz sanırım zamanında?
Babam bana bağlamayı verdiğinde “Bu sazı layıkıyla çalacaksın,
usta olacaksın.” dedi. Akranlarım
sokakta oyun oynarken ben bağlama
öğreniyordum. Zaman zaman sıkılıyordum, sıkıldığım her an babamın
“Usta olacaksın.” sözü aklıma geliyordu ve daha hırsla çalışıyordum.
Bileklerimin güçlenmesi, baskılarımın kuvvetli olması için küçük kum
keseleri yaptırıp bileklerime takıyordu. Bugün bu derece hızlı çalmamın yegâne sebebi o gün babamın
bileklerime taktığı kum keseleriydi.
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ARDAHAN KARI, KAZI, BALI KADAR SAZIYLA DA MEŞHUR BIR ŞEHIR. SAZ BIZE
DEDELERIMIZDEN YADIGÂR. DAHA 5 YAŞINDAYKEN TANIŞTIM SAZLA. BABAM
ELIME TUTUŞTURDUĞUNDA, ÇOCUK AKLI ILE ÖNCE OYUNCAK ZANNETTIĞIM
ENSTRÜMAN ILERLEYEN YILLARDA AYRILAMADIĞIM BIR PARÇAM OLDU.

Önce sizi tanıyalım mı?
Öncelikle güzel memleketimin, güzel insanlarına Yudum
kızlarından, Yudum bacılarından,
Yudum ablalarından sevgi, saygı
ve selamlarımı iletiyorum. Ben,
1978 yılında Ardahan’da dünyaya
geldim. Dedemin babama, babamın bana miras bıraktığı, hayattaki en büyük silahım, kolumdaki
en kıymetli bileziğim, boynumdaki en pahalı gerdanlığım
olan bağlamamla uzun yıllardır
türküler söylüyorum. Türküleri
söylerken yaşıyor, yaşarken de
Mevlam’a hep şükür ediyorum:
“İyi ki bu toprakların evladıyım!” diye. Ata yadigarımız olan
bağlamanın ve onun mızrabından dökülen duyguların gelecek
kuşaklara ulaşması için elimden
geleni yapıyorum.
Müziğe nasıl başladınız?
Ardahan karı, kazı, balı kadar
sazıyla da meşhur bir şehir. Saz
bize dedelerimizden yadigâr.
Daha 5 yaşındayken tanıştım sazla. Babam elime tutuşturduğunda, çocuk aklı ile önce oyuncak
zannettiğim enstrüman ilerleyen
yıllarda ayrılamadığım bir parçam oldu. İlkokulu bitirir bitirmez
başladığım konservatuar eğitimim yüksek lisanla birlikte tam
12 yıl sürdü.
Hiç başka bir meslek düşünmediniz mi?
Daha 5 yaşında bağlamayı
eline alan birinin aklına başka bir
meslek gelir mi? Doğdum bağlama ile öleceğim bağlama ile…
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RAHMETLI ŞÜKRAN AY’LA
TURNEYE ÇIKMIŞTIK.
DAHA 7-8 YAŞINDAYIM
Yudum Hanım, âdettendir sanatçılık
hayatınızda unutamadığınız bir anınız
var mı?
Çok küçük yaşlarda sahneye başladım.
Rahmetli Şükran Ay’la turneye çıkmıştık.
Daha 7-8 yaşındayım. Turne dönemlerini
bilenler bilir. Bir otobüs kiralanır tüm ekip
otobüsle şehir şehir dolaşır konser verirdi.
Silivri’de sahne alacağız. Ben giyindim,
sahne sıramı bekliyorum, otobüsün içindeyim... Sahne sırası bana gelmiş ve beni
anons etmişler. Tabi ben otobüste uyuya
kalmışım. Salondaki kuliste beni arıyorlar
tabi bulamıyorlar. Dışarı çıkıyorlar arıyorlar, tarıyorlar Yudum yok. Telaşa kapılıyorlar, bir de otobüse bakalım diyorlar.
Geldiklerinde beni uyur halde görüyorlar.
Uyandırıp sahneye alıyorlar. Üzerinden yıllar geçti unutamadığım, unutamayacağım
bir anı olarak hafızamda yer aldı.
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TRAFİKTE YENİ YÖN

UYGULAMASI
BAŞLADI
ARDAHAN BELEDIYESI
OLARAK TRAFIK
YOĞUNLUĞUNU
RAHATLATMAK IÇIN
HAREKETE GEÇTIK.
BELEDIYE EKIPLERIMIZ
ÇALIŞMALARINA GECE
MESAISI ILE DEVAM ETTI.

HAN
A
D
R
A
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n Kongre Caddesi
başta olmak üzere bazı
caddelerde de yaşama
geçen tek yön uygulaması
ile ilgili olarak uzman ve
deneyimli bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalar
tamamlandı.
Kavşaklarda trafik akışını rahatlamak için refüj çalışması yapılarak caddeler
geliş-gidiş olarak bölündü.
Tek yöne geçilecek olan
caddelere yönlendirme levhaları takıldı ve yol çizgileri
çizildi.

SI

YÜZ YIL
LIK
DEĞİŞİM

AN
H
A
D
AR

B

IY E
ELED

SI

18.02.2021 20:13:56

Ardahan Belediyesi
Haber Bülteni

37

BU UYGULAMA ILE
KENTIN TRAFIK
SORUNUNU
AZALTMAYI
AMAÇLIYORUZ

ARDA
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ARDAHAN'IN POSOF ILÇESI VE CIVARINDA YETIŞEN POSOF
FASULYESI, 1 YILLIK ÇABANIN SONUCUNDA TÜRK PATENT
VE MARKA KURUMU (TPE) TARAFINDAN COĞRAFI IŞARETLI
ÜRÜN OLARAK TESCILLENEREK, ŞEHRIN 4. COĞRAFI
IŞARETLI ÜRÜNÜ OLDU.

A

rdahan Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) tarafından yapılan çalışmalar
neticesinde kentin eşsiz
değerlerinden biri olan Posof
fasulyesi coğrafi işaretine kavuştu. Posof Fasulyesi tane ağırlığı en
yüksek, tane ağırlığına kıyasla en
kısa sürede pişen, pişirme sırasında kabuk atmayan ve üstün lezzet
özellikleriyle öne çıkan bir fasulye
türüdür.
Posof fasulyesinin tescillenmesiyle Ardahan'daki tescilli ürün
sayısının 4'e yükseldiğini söyleyen
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Başkanı Çetin Demirci,
"Odamız Ardahan'ın unutulmaya yüz tutmuş değerlerini gün
yüzüne çıkararak üreticilerin
emeklerine hak ettikleri değeri
vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Coğrafi işaret
potansiyeli olan ürünleri önce

ardahan belediye dergisi.indd 38

ülkemizde ve sonraki aşamada
Avrupa Birliği ülkelerinde korumak için önemli işlere imza attık. Ardahan İlinin Coğrafi İşaret
Potansiyelinin tespiti için Ekim
ayında yüksek katılımla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda ilimizin
tescil edilebilecek oldukça fazla
coğrafi ürünü olduğu anlaşıldı.
Coğrafi ve kültürel zenginliklerin hâkim olduğu ilimizin bu
değerlerini korumak odamızın
öncelikli işleri arasındadır." dedi.
TÜRKPATENT NEZDINDEKI
TESCIL BAŞVURULARI YAPILDI
Demirci, "Bugüne kadar
ilimizde Posof Badele Elması,
Damal Bebeği ve Ardahan Çiçek
Balı için Coğrafi İşaret Tescili
alındı. Bugün tescilli bu ürünlere Posof Fasulyesi de eklenmiş
oldu. Halihazırda Odamızın
uhdesinde yürütülen Ardahan

Bugüne kadar
ilimizde Posof
Badele Elması,
Damal Bebeği ve
Ardahan Çiçek Balı
için Coğrafi İşaret
Tescili alındı. Bugün
tescilli bu ürünlere
Posof Fasulyesi de
eklenmiş oldu.
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kazı, Hanak tel peyniri ve Kavılca Buğdayı için
de TÜRKPATENT nezdindeki tescil başvuruları
yapıldı ve kurum incelemeleri devam etmektedir. Fiziksel özellikleri ve 10 yıllık salamurada kalabilme özelliğiyle ülkemizdeki en
özel peynirlerden biri olan Hanak tel peyniri,
Medeniyet tarihinin en eski buğday türü olarak
kabul edilen, 13.000 yıllık bir geçmişe sahip
ve Siyez Buğdayının atası olarak bilinen antik
Kavılca buğdayı ve ilimizin emektar kadınlarının el emeği göz nuru ürettikleri Ardahan kaz
etinin tescili ile Ardahan da istihdamın artması, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve refah
düzeyinin arttırılmasını hedefliyoruz." şeklinde
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konuştu. Başkan Demirci, oda olarak bu süreçlere
destek veren Ardahan Belediyesi ve Posof belediyesi ile İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.
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Bir Beldenin kaderini değiştiren Başkan…

KÖPRÜLÜ BELDESİ BELEDİYE BAŞKANI

YÜCEL AKKOÇ
GÖLE ILÇESI, KÖPRÜLÜ BELDESININ
AK PARTILI BELEDIYE BAŞKANI
YÜCEL AKKOÇ SEÇILDIĞI
GÜNDEN ITIBAREN BELDEYI
ADETA ŞANTIYEYE ÇEVIRDI.
YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA EN
BÜYÜK DESTEĞI ISE ARDAHAN
MILLETVEKILI PROF. DR. ORHAN
ATALAY'DAN ALDIĞINI SÖYLÜYOR.

BEN NET KONUŞAYIM
KÖPRÜLÜ’DE IKINCI DEFA
ADAY OLMAYACAĞIM.
BAZI SÖYLENTILER VAR
AMA GÖLE’DE DE ADAY
OLMA GIBI BIR NIYETIM
YOK. ANCAK SIYASI IRADE
BIZI UYGUN GÖRÜRSE
YINE FARKLI YERLERDE
ÇALIŞIRIM. KENDI
TERCIHIMLE IKINCI BIR
DEFA DAHA ADAY OLMAYI
DÜŞÜNMÜYORUM.
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Köy görünümündeki
beldeyi modern bir yerleşim yerine dönüştürme
gayretinde olan Akkoç
bölgede çalışmalarıyla
herkesin sevgisini kazanmaya başladı.

Başkanım önce sizi tanıyarak başlayalım istiyorum Yücel Akkoç kimdir?
Teşekkür ediyorum. Ben 1965 yılında
Köprülü Beldesinde dünyaya geldim. Biz 8
kardeşiz babamız hayvancılıkla uğraşarak
bizleri bugünlere getirdi. Biz yeri geldi çobanlık bile yaptık çocukluğumuzda ailemize
hem yardımcı hem de destek olmak için. Lise
eğimimi Göle Yüzüncü Yıl Lisesi’nde bitirdim.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Sosyal Bilimler Bölümünden mezun oldum.
Ailem 1990 yılında İstanbul’a göç etti. Ben 1983
yılında Ankara’ya çalışmaya gittim. Cumhuriyet
Senatosu Başkanı ve CHP Kars Milletvekili Sırrı
Atalay aynı zamanda annemin de akrabasıydı
onun referansıyla ilk iş hayatıma Ankara’da
başladım.
1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Prof. Dr. Nurettin Sözen dönemine İBB’
de işe başladım. İBB Bölge müdür yardımcısı
olarak görev yaptım. Orada 28 yıl görev yaptım.
Şu an İstanbul’un kullandığı doğalgaz hattında
bizlerin çok emeği olmuştur.
Annem ve babam vefat edeli 5 yıl oldu.
Köprülü’de şu anda kimsemiz yok.

ardahan belediye dergisi.indd 41

Neden belediye başkanlığını tercih ettiniz ve siyasi hayatınız başladı? Siyasi hayata devam edecek misiniz bundan sonra da?
İBB’ deki 28 yıllık görevimin ardından
çevremden talep geldi aslında benim siyasete
atılmak gibi bir düşüncem olmadı. İstanbul Kadıköy’de oturuyordum. Orada siyasetin içinde
Göle’mizin sevilen siyasetçileri vardı çevremde.
Yani siyasetin benim için albenisi yoktu. Ben
beldemin içinde olduğu zorlukları gördüğüm
için… Çünkü 47 yıldır hiçbir şey değişmemişti
belde de. Ben nasıl hizmet verebilirim, beldemizin çehresini nasıl değiştirebilirim, şehirleşmenin ilk adımını nasıl atabiliriz, buradaki
çocukları tıpkı İstanbul’dakiler gibi nasıl sosyal
yaşama katabiliriz düşüncesiyle geldim Köprülü’ye.
Ben net konuşayım Köprülü’de ikinci defa
aday olmayacağım. Bazı söylentiler var ama
Göle’de de aday olma gibi bir niyetim yok.
Ancak siyasi irade bizi uygun görürse yine
farklı yerlerde çalışırım. Kendi tercihimle ikinci
bir defa daha aday olmayı düşünmüyorum.
Başkanlığım bittikten sonra da İstanbul Şile’de
yaşayacağım.
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BELDE BELEDIYESI OLARAK
HIÇBIR GELIRIMIZ YOK
n İcraatlerinizde kaynak olarak nereden destek alıyorsunuz? Medyadan takip ettiğimiz
kadarıyla kardeş belediyeler sizi yalnız bırakmıyor.
Belde belediyesi olarak hiçbir gelirimiz yok. Yani
emlak vergimiz yok, inşaat- işyeri ruhsatı yok.
Ama gerçekçi olmak gerekirse iktidar belediyesi
olmanın bir avantajı var. İktidar belediyesi ve
belde belediyesi olduğumuz için bakanlıklar mali
durumumuzun da farkında. Hiçbir geliri olmayan

bir belediyeyi haliyle hibe projelerde daha çok
destekliyorlar. Biz proje yapıyoruz. Ve kabul
olan projelerde büyük oranda emeği olan
kişi Ardahan Milletvekilimiz Prof. Dr.
Sayın Orhan Atalay beydir. Kendisine
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Başkanım seçildiğiniz ilk günü hatırlamerkezi şu anda Köprülü’de bulunmaktadır. Limanızı istiyorum. Ne hissediyordunuz?
mitsiz internet ve sıcak ortamda çocuklarımız
Köprülü Beldesinde biz, 1870 seçmenin olcanlı ders eğitimlerini alıyor. Kütüphanemize
duğu yerde 8 adayla seçime girdik. Kaybetsey2500 iş bankası yayınlarının kitaplarını dizdim üzülürdüm. Çünkü hayalimdeki projeleri
dik. Gitar, saz, playstation, langırt gibi kültürel
hayata geçiremeyecektim. Ama nihayetinde bu
ve sanatsal alanlarda da kültür merkezimiz
seçimdir birileri kaybedecektir.
hizmet vermektedir. İki maKazandık ve mütevazi davranhallemize taziye evi yaptırdım.
dık. Yani kimseyi ötekileştirBunun dışında; dere ıslahı, kilit
medik. Seçimin ardından gidip
parke yol yapımı, semt pazarı,
SEÇIMIN ARDINDAN
herkesle kucaklaştık. Öncesinspor ve çocuk oyun parkı, GES
GIDIP HERKESLE
de kahvehaneler ayrılıyordu
projesi, iki yaylamıza 24 km’den
KUCAKLAŞTIK.
partiler yüzünden şu anda
su getirdik. Bunun dışında üst
ÖNCESINDE
beldemizde huzur ve dostluk
yapıya ilişkin sıcak asfalt ve kilit
hakim. Dostluk ve sevgi kazanparke yapımları en kısa sürede
KAHVEHANELER
dı diye düşünüyorum.
başlayacaktır.
AYRILIYORDU
Belediye hizmet binamıPARTILER
Peki Başkanım bahsetmiş
zın baştan aşağı tadilat görüp
YÜZÜNDEN ŞU
olduğunuz projelerden biten
modern bir görünüme kavuşANDA
BELDEMIZDE
ya da hali hazırda devam
ması ve beldemizin hibe proje
HUZUR VE DOSTLUK
edenler var mı?
ile aydınlatılması d kazandırHAKIM. DOSTLUK VE
Köprülü 2 bin 200 kişilik bir
dığımız hizmetler arasında yer
nüfusa sahip. Halkımızın geçim
almaktadır.
SEVGI KAZANDI DIYE
kaynağı hayvancılıktır. Aday
DÜŞÜNÜYORUM.
olmadan önce kafamda projeSon olarak eklemek istelerim vardı. Bu projeler insana
diğiniz bir şey var Başkanım.
yönelikti. Yani ‘önce insan’ deBen teşekkür ediyorum.
dim. Dolayısıyla ilk geldiğimde
Ardahan il ve ilçe belediyeleri
de sinema ve tiyatro kurdum. Hatta oyunlar
olarak biz biriz. Partimiz ve siyasi görüşümüz
oynandı. Ancak pandemi sürecinden dolayı
farklı olabilir. Faruk Demir başkanımız çok
askıya almak durumunda kaldık. Bölgedeki
sevdiğimiz bir siyasetçidir. Siyasete atılmadan
gençlere hitaben kapalı futbol sahası yapmak
önce de birebir otururduk çay içerdik biz. Ama
hayalimdi. Onu da yaptık. Beldemizin kütüphepimizin tek bir hedefi vardır. O da Ardahan’a
hane ve kültür merkezine de ihtiyacı vardı. Her
daha fazla nasıl hizmet ederiz. Çünkü biz hepiikisini de hayata geçirdik. Ardahan’da tek EBA
miz Ardahanlıyız.
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DERLER YA, ‘DÜNYAYA BIR
DAHA GELSEN NE OLMAK
ISTERSIN?’ BU SORU
ŞAHSIMA HER TEVCIH
EDILDIĞINDE CEVABIM
AYNIDIR: ‘ÜNIVERSITEDE
AKADEMISYENLIK’. BURNUMA
GELEN KITAP KOKUSU,
ELLERIME BULAŞAN KITAP
TOZU, SATIRLAR ARASINDA
ARADIĞIM CEVAPLAR,
SONRA GENCECIK PIRIL PIRIL
GENÇLERLE DERS YAPMAK.

ARDAHAN

MARKA ŞEHIRDIR
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI PARLEMENTO BİRLİĞİ (İSİPAB) TÜRK GRUBU BAŞKANI,
ARDAHAN MİLLETVEKİLİ PROF. DR. ORHAN ATALAY ILE RÖPORTAJ...
Sayın Milletvekilim, öncelikle okurlarımıza kendinizden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki, 1965 yılında Göle’nin Dölekçayır
Köyü’nde doğmuşum. 1975 yılında kendi
köyümde ilkokulu tamamladıktan sonra 2
yıl Göle Kur’an Kursu’na devam ettim. 1984
yılında Kars İHL’ni, 1989 yılında ise Atatürk
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun
oldum. 3 yıl kadar öğretmenlik yaptıktan sonra mezun olduğum Fakülte’ye asistan olarak
girdim, 1993’te yüksek lisans, 1997’de doktoramı tamamladıktan sonra, 2002’de doçentlik
unvanını aldım ve 2007 yılında ise profesör-
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lük kadrosuna atandım ve
2011 genel seçimlerinde Ak
Parti’den Ardahan Milletvekili seçildim. 24, 25, 26 ve 27
olmak üzere dört dönemdir
TBMM’de Küçük ama Güzel
Memleketim’i temsil görevi
yapıyorum.
Ardahan’la ilgili yaptığınız çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Gerek
TBMM’de Ardahan’ın
sorunlarını, yapılması
gerekenleri milletvekilleriyle paylaşıyor, gerekse
de devlet yöneticilerimizle
birebir görüşmelerinizle
şehrimizin sorunlarına,
ihtiyaçlarına çözüm arıyorsunuz. Bir de Ardahan’la
ilgili yaptığınız çalışmaları
genel hatlarıyla sizden
dinleyebilir miyiz?
Derler ya, ‘Dünyaya bir
daha gelsen ne olmak istersin?’ Bu soru şahsıma her
tevcih edildiğinde cevabım aynıdır: ‘Üniversitede
akademisyenlik’. Burnuma
gelen kitap kokusu, ellerime
bulaşan kitap tozu, satırlar
arasında aradığım cevaplar,
sonra gencecik pırıl pırıl
gençlerle ders yapmak. Ders
çıkışı onlarla kantinde bir çay
içmek. Bunun tadı emsalsiz-
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dir gerçekten. İşte bu kadar
sevdiğim uğraşımı tüm duygularımla ‘Memleketim’ dediğim Ardahan’daki asırlara
sari hizmet açığını bir nebze
de olsa kapatmak, memleketimi kaçanın kurtulduğu yer
olmaktan gelenin yaşayabileceği bir hale getirmek en
büyük arzumdu. Ulaşımdan
sağlığa, eğitimden turizme bir dizi kalemde altyapı
eksikliklerini gidermek beni
siyasete sevk eden temel
faktördü. Hamdolsun son on
yılda Ardahan’da yaşayan,
Ardahan’ın dününü bilen
herkesin gayet rahatlıkla
gözlemlediği üzere, ilimizde
ciddi iyileşmeler yapıldı.
Burada hemen şunu
söylemem gerekir ki, daha
önce de birçok siyasilerimiz

oldu, hepsinin memlekete
dair iyi niyetleri ve gayretleri
oldu. Her birisini hayırla yad
ediyorum. Eminim ki, onların
da yapmak isteyip de yapamadıkları, başlatıp ama tamamlayamadıkları hizmetler
vardı. Ben de onları yapmak
ve başlamışları tamamlamak
istedim.
İlk dönemde hedef
olarak eğitimi seçtim çünkü
daha çok bunun için girmiştim. Her yıl üniversite giriş
sınavlarında bölge illerini
görmekten derin bir üzüntü
duyuyordum. O nedenle Milli
Eğitim Komisyonu’nda görev
aldım. Fiziki olarak eksikliklerimizi hızla tamamladıktan
sonra d azaman kaybetmeden ortalama 9 ay olan öğretmenin çalışma süresini en
az dört yıla çıkarmak gibi bir
hedefe yoğunlaştım. Sözleşmeli öğretmenlik sisteminin
altında Doğu ve Güneydoğu
bölgelerimizin eğitim sorunlarını konu edinen saha
raporumun büyük katkısı
oldu. Bölge vekillerimizle
birlikte ilgili mercilerle yakın
ve yoğun bir mesai sonrası problemi çözüm yoluna
koymayı başardık. Ve bugün
artık öğretmen açığından
veya 9 ayda bir gelip-giden öğretmenlerden söz
etmiyoruz. Bugün Ardahan

ULAŞIMDAN SAĞLIĞA, EĞITIMDEN TURIZME BIR DIZI
KALEMDE ALTYAPI EKSIKLIKLERINI GIDERMEK BENI
SIYASETE SEVK EDEN TEMEL FAKTÖRDÜ. HAMDOLSUN SON
ON YILDA ARDAHAN’DA YAŞAYAN, ARDAHAN’IN DÜNÜNÜ
BILEN HERKESIN GAYET RAHATLIKLA GÖZLEMLEDIĞI
ÜZERE, ILIMIZDE CIDDI IYILEŞMELER YAPILDI.
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ARDAHAN’IN BUNUN DIŞINDA EN ÖNEMLI BAŞKA BIR
POTANSIYELI DAHA VARDIR KI, O DA TURIZMDIR. YAZ
VE KIŞ TURIZMI IÇIN BÜYÜK FIRSATLARIMIZ VARDIR.
KRISTAL KARIMIZ, ÇILDIR GÖLÜ’MÜZ, ZENGIN TARIHI
MIRASIMIZ VE EN ÖNEMLISI TÜMÜYLE ORGANIK,
ZENGIN BITKI ÇEŞITLILIĞIMIZ.

derslik başına düşen öğrenci
sayısından öğretmen başına
düşen öğrenci sayısına kadar
fiziki imkanlar açısından özel
okulların sahip olduğu verilere sahibiz hamdolsun.
İkinci sırada sağlık sistemimiz vardı; bugün itibariyle
60’a yakın uzman hekim, bini
aşkın sağlık çalışanı, MR ve
Tomografi başta olmak üzere
tıbbi araç gereç itibariyle
nüfusumuza göre yeterli
bir sağlık altyapısına sahibiz. 2011’de Ardahan Devlet
Hastanesi tamamlanmıştı,
akabinde Göle, sonra Posof
ve önümüzdeki aylarda da
tamamlanmasını umduğumuz Çıldır ilçelerimize yeni
hastane binaları yapıldı. Ardahan’a Sağlık İl Müdürlüğü,
Ağız ve Diş, 112 Acil binaları
yapılarak hizmete alındı. Göle
ilçemizde tomografi cihazımız kuruldu ve yoğun bakım
ünitesi açıldı.
En uzak yer olması
hasebiyle ulaşım özellikle
bizim için daha önemliydi. Kafkasya, Orta Asya ve
Karadeniz’i birbirine bağlayan kavşak niteliğindeki
Ardahan’ı dünyadan yalıtan
dağların aşılmaz zorluğundan kurtarmak gerekiyordu.
Batum’a giden yolun engeli
Ulgar’ı, Tiflis yolunu kesen
Mozaret’i ve Karadeniz’e
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ulaşmayı engelleyen Sahara’yı tünellerle aşmadıkça bu
kavşak rolümüzü icra imkanı
yoktur. Hamdolsun, Mozaret
veya son isim değişikliğiyle
Aşık Şenlik Tüneli’nde ışık
görüldü. Ulgar’da ise, 2016’da
inşaat başladı, epey ilerledi,
sonra biraz da yolda çalışma
yapılsın diye tünel inşaatına ara verildi. Ama yakın
zamanda tekrar başlayacak.
Sahara’nın ise projesi tamamlandı, yapım ihalesi için
uğraşıyoruz. Onun da kazması vurulduğunda asırlık
özlemimiz giderilmiş olacak
ve Ardahan’ın talihi gülmeye
başlayacaktır. Bunun dışında
yakın tarihlerde göreceğimiz
üzere, tüm ilçeleri ile duble
yollarla bağlanan nadir illerden birisi Ardahan olacaktır.
Ardahan’ın kuzey ve güney
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şehir geçiş yolları ise, şu an
itibariyle tamamlanmış, trafiğe açık durumdadır.
Söz buraya gelmişken,
Türkiye’nin en soğuk iklimine
sahip Ardahan’da en önemli
sorun kışın ısınma sorunuydu. 2013 yılında dönemin
Belediye Başkanı, Vali ve il
başkanımızla birlikte Ankara’da sürdürdüğümüz yoğun
bir gayret ve ısrar sonucu Ardahan da doğalgazla tanıştı.
İki yıl önce Göle ilçemizde de
bu temiz, kolay ve ucuz yakıt
kullanılmaya başladı. Önümüzdeki yıl Posof ve hemen
akabinde Hanak ve Damal
ilçelerimizde de doğalgaz
akışı başlayacaktır. Geriye
Çıldır ilçemiz kalıyor ki, inşallah ona da mutlaka bir yol
bulacağız.
Ardahan’ın bunun dışında en önemli başka bir
potansiyeli daha vardır ki, o
da turizmdir. Yaz ve kış turizmi için büyük fırsatlarımız
vardır. Kristal karımız, Çıldır
Gölü’müz, zengin tarihi mirasımız ve en önemlisi tümüyle
organik, zengin bitki çeşitliliğimiz. Bugün için Yalnızçam
Kayak Merkezi’miz faaliyete
alınmış durumda. Türkiye’de
Sarıkamış’la birlikte ikinci
kristal kar Ardahan’da ve
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ILIMIZDE
CIDDI
IYILEŞMELER
YAPILDI
n ‘Memleketim’ dediğim Ardahan’daki asırlara
sari hizmet açığını bir nebze
de olsa kapatmak, memleketimi kaçanın kurtulduğu
yer olmaktan gelenin yaşayabileceği bir hale getirmek
en büyük arzumdu. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden turizme bir dizi kalemde altyapı
eksikliklerini gidermek beni
siyasete sevk eden temel
faktördü. Hamdolsun son on
yılda Ardahan’da yaşayan,
Ardahan’ın dününü bilen
herkesin gayet rahatlıkla
gözlemlediği üzere, ilimizde
ciddi iyileşmeler yapıldı.

bizim pistlerimizin uzunluğu
büyük bir kayak keyfi sunmaktadır. Kaleler ve kulelerimiz ise henüz daha keşfedilmeyi bekliyor. Tüm bunlar
keşfedildiğinde Ardahan bir
başka güzel olacaktır.

ardahan belediye dergisi.indd 46

Başkanlığını yaptığınız
İslam İş Birliği Teşkilatı
Parlamento Birliğinden
biraz bahsedebilir misiniz?
Hem bu kuruluşu hem de
sizden sonra neler değiştiğini anlatır mısınız?
Mescid-i Aksa’nın İsrail tarafından yakıldığı
1969 yılı Eylül ayında Fas’ın
Rabat şehrinde toplanan 57
Müslüman ülkenin dışişleri
bakanlarının toplantısında
alınan bir kararla önce İslam
Konferansı Örgütü, daha
sonra da 2011’de Kazakistan’ın
başkentinde yapılan toplantıda ‘İslam İşbirliği Teşkilatı’
adını alan bir birlik kurulmuştur. 1999’da ise, Tahran’da
yapılan bir toplantıda aynı
üye ülkelerin parlamentolarını bir çatı altında toplamak
amacıyla ‘İslam İşbirliği
Teşkilatı Parlamentolar Birliği’
kuruldu. Genel Sekreterliği
Tahran’da olan bu birliğe 52
ülke parlamentosu üyedir.
20’yi aşkın da gözlemci üyesi
bulunmaktadır. Birliğin temel
amacı İslam Medeniyeti’ni
tanıtmak, İslam ülkeleri
arasında diyalog imkanlarını
geliştirmek, temel insan hak
ve özgürlüklerini geliştirecek
yasaların çıkarılmasını temin

etmek, üye ülkeler arasında
siyasi, kültürel, ekonomik,
sosyal ve tarihsel ilişkileri
ilerletmektir. Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere
üç resmi dile sahip olan bu
birliğin 2011’den 2013’e kadar
üyesi iken 2013 yıl sonundan
itibaren de Türkiye Grubu
başkanlığını yürütmekteyim.
Konferans, Genel Kurul, İcra
Kurulu ve Genel Sekreterlik
şeklinde dört organı bulunan bu birliğin çeşitli alt
komisyonları da vardır. Her
yıl parlamento başkanları
düzeyinde yapılan Genel
Kurul toplantılarında her
ülkenin tasarı teklifleri olur.
O teklifler çeşitli kurullarda
tartışılır, karara bağlanır,
Genel Kurul’da sunumu
yapılır. Faaliyet alanımız
oldukça geniştir, Filipinlerin
Güneyi’ndeki Mindanao veya
Moro diye bildiğimiz bölgedeki Müslüman azınlıkların
durumundan, Myanmardaki
Müslümanlara, Kırım’dan
Kuzey Kıbrıs’a, Oniki adalara,
oradan özellikle son yıllarda
Batı’da artan İslam Nefreti
(İslamofobia) gibi bir dizi
alanda raporlar, mülahazalar,
teklifler ve seyahat yapılır.
Moro’dan Senegal’e kadar
bütün bir İslam coğrafyasının
sorunlarını bizzat giderek yerinde tespit edip parlamentolara taşıyoruz. Çoğu yerde
iki asrı aşkın zaman içinde
yaşanmış sömürge sonrası
enkazın ortadan kaldırılması
için güçlü işbirliklerine olan
ihtiyaç her geçen gün daha
yakıcı manzaralarla gün
yüzüne çıkıyor. İslam dünyasını silah ve ilaç fabrikalarının labaratuvarı olmaktan
çıkarmak zorundayız. Siyasete girerken Ardahan’a, Türkiye’ye ve İslam Dünyası’na dair
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SIRRI BEY, MARKA BIR ISIMDIR
Parlamento tarihimizde olduğu kadar,
şehrimiz için de önemli bir değer olan Sırrı
Atalay’la olan bağınız nedir? Biraz ondan
bahsedebilir misiniz? Ardahan’da ne gibi
çalışmalara imza atmışlardı?
Bugün Göle’de yaşayan Atalay’ların tamamının ortak atası 1850’li yıllarda vefat etmiş
Merhum Alaybey dedemizdir. 12 oğlundan biri
Mehmet Bey, bir diğeri ise Ruslar tarafından
esir alınıp Sibirya’ya götürülüp idam edilen
ve orada medfun İbrahim Bey’dir. Sırrı Bey
İbrahim Bey’in torunu, dedem ise Mehmet
Bey’in torunudur. Dolayısıyla Merhum Sırrı
Bey de dedem olur. Türkiye’de 32 yıl kesintisiz parlamenterlik yapan nadir kişiliklerden
birisidir, Sırrı Bey. Genç yaşında Kars Mebusu
olarak başlayıp Adalet Bakanlığı, Senatörlük,
Senato Başkanlığı ve 12 Eylül’e giderken Fahri
Korutürk’ün rahatsızlığı sebebiyle 3 aylık gibi
bir süre için de vekaleten Cumhurbaşkanlığı
yapmıştır. Sırrı Bey bu uzun siyasi yolculukta
temiz bir isim olarak kalmayı başarmış marka

olmak üzere üç boyutlu bir
çalışma programı yapmıştım.
Hamdolsun bunların tamamı
olmasa da birçoğuna el değdirebildik. Bundan sonraki
hedefim Avrupa Parlamen-
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bir isimdir. Bize en büyük mirası da o temiz
ismidir. 12 Eylül’de Zincirbozan’a gönderilen
isiyasiler arasındaydı. Orada Merhum Demirel ile çok daha fazla mesai yaptığını, ‘Keşke
burada konuştuğumuz kadar Meclis’te de
konuşabilseymişiz’ dediğini biliyorum. Ve
nihayet 1985 yılında geçirdiği bir kalp krizi
sonucu vefat etti, Allah rahmet eylesin. Onun
bölgemize hizmetlerini anlatmak için bir
doktora tezine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
Ümit ederim ki, Türkiye Siyasi Tarihi alanında
çalışan genç akademisyenlerimizden birisi
öyle bir çalışma yapar. Şüphesiz insanoğlunun
biri unutkanlık diğeri nankörlük iki temel zaafı
olunca bugünkü nesilden sıkça ‘Ne yapmış?’
şeklinde serzenişler duyarız. Ama o dönemlerin hizmetleri sayısal verilere döküldüğündü
işin öyle olmadığı görülecektir. Mesela 1970’de
Kars’ın Türkiye’nin 8. zengin ili olduğunu, keza
o dönemlerde Kars’ın eğitim-öğretimde ilk
sıralara girdiğini düşündüğünüzde bunların
kendiliğinden olmayacağı açıktır.

tosi gibi, Merkezi İstanbul
olan İslam Parlamentosu’nun
kuruluşuna vesile olmaktır.
İslam dünyasının buna acil
ihtiyacı vardır ve bir gün
bile gecikmemesi gerektiği

inancındayım. Diğer iki birliğin aktif hale getirilmesi de
buna bağlıdır. Ayrıca Riyad
ile Tahran’ı ancak İstanbul
bir araya getirebilir. İslam
Dünyası dediğimiz kemeri
bağlayacak yegane kilit taşı
İstanbul’dur.
Siyasetçi kimliğinizin
yanı sıra asıl mesleğinizin
akademisyenlik olduğunu biliyoruz. Milletvekili
seçilmeden önce akademik alanda yaptığınız
çalışmalardan söz edebilir
misiniz?
Yukarıda bir nebze
değindiğim üzere, en sevdiğim meşguliyetim okumak, yazmak, araştırmak
ve eğitim ve öğretimde
bulunmaktır. Bizim üniversitelerimizin özellikle sosyal
bilim alanlarında yapılan
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MEMLEKETIMIZ KIYMETINI BILENLER
IÇIN MARKA BIR ŞEHIRDIR
Ardahan’da marka değeri olan ürünlerin; üretim miktarının artırılması, tanıtılması ve
şehrimizin iktisadî hayatına dönüşümü nasıl sağlanabilir?
Övünmek gibi olmasın ama memleketimiz hakikaten kıymetini bilenler için marka bir şehirdir.
Sanayi ve endüstri atıklarıyla kirlenmemiş, ‘nesli tükenmiş’ nadide bir coğrafyamız vardır. Bu bile
tek başına yeterdir. Havası, suyu, toprağı kirlenmemişse mis gibi bir memleketiniz var demektir.
Yüzlerce çeşidiyle endemik bitki karakterimiz dünyanın saklı kayıp adresi olarak Ardahan’ı işaret
ediyor. Bal başta olmak üzere hayvansal ve bitkisel gıda sağlığı için ilk akla gelen yer Ardahan’dır.
Kısaca hayvansal ürünlerimizden taşımıza, sarı çamımıza kadar işlenerek pazarlara sürülecek büyük bir potansiyelimiz vardır. Çayırlarımız, yaylalarımız, zengin platolarımız, yazımız ve kışımız ayrı
ayrı imkanlar taşıyor. Tüm bunların keşfinin yakın olduğunu düşünüyorum. Geçen haftalarda Çin’e
Kalkan İlk İhracat Treni Kars’tan geçti gitti. Bu coğrafi keşiflerden sonra iptal edilen ve geçtiği iklimlere bereket saçarak giden İpek Yolu’nun dirilişi demektir. Çin’den okyanuslar ve denizler dolaşıp
giden mallar pazara bir aydan erken ulaşmaz iken, artık trenle iki haftaya kalmadan varabilecektir.
Bunun açılımını düşündüğümüzde ise, artık buralar ötesine yol bulunmayan çıkmaz sokağın son
evi olmaktan kurtuldu, ötesinde bolca bakir pazarların bulunduğu koca bir iklim vardır. Coğrafya
kaderdir ya, kader yıldızımızın doğuş evresini yaşıyoruz. Geriye sadece çalışmak ve üretmek kalıyor. O da gelmek zorundadır.

çalışmaların ekseriyeti daha
ziyade maalesef suya sabuna dokunmayan, arkeolojik,
raflarda kalmaya hükümlü
türden çalışmalar olur. Bunun
elbette ki, başta düşünce ve
ifade özgürlüğü konusundaki
eksiklikler, sorunlar olmak
üzere pek çok nedeni sayılabilir. Fakat buna rağmen
yapmam gereken çalışmaların yaşadığımız dünyaya
karında kadarınca da olsa bir
katkısı olsun isterdim. Alanım
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Kur’an Tefsiri olduğu için tüm
akademik çalışmalarımda
Kur’an’ı kaynak almalıydım.
Kur’an bu toplumun hem
Kutsal Kitabı, hem de 1400
yıllık kültürün ilham kaynağıdır. Bu amaçla yüksek
lisansta ‘Kur’an’da İnsan Eşya
İlişkisi ve Çalışmanın Değeri’
isimli bir araştırma yaptım.
Amacım İslam’da dünyaya
sırtını dönmek, sadece ahirete çalışmak, ruhbanlık yapmak gibi sapmaların olma-

dığını, insanın aynı zamanda
dünyayı imar etmek gibi bir
amacının olduğu, tembelliğin
yasaklandığı, çalışmanın,
üretmenin, refahın ve paylaşmanın ilahi bir buyruk
olduğunu söylemekti. Doktora çalışmamda ise, özellikle
ırkçılığın, etnik çatışmaların,
asimilasyonların, bir diğerini
ret ve inkar etmenin insanlık tarihinde sebep olduğu
çatışma ve yıkımların gırla
yaşandığı bir dünyada karşılıklı tanıma/tanınma, eşitlik,
hakkaniyet ve adalet ölçüleri
içinde uyum halinde birlikte
yaşamanın Kur’ani temellerini ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu çalışmayı yaparken
sadece Kur’an’la yetinmedim,
gerek diğer dinlerin kutsal
metinleri ve gerekse bu konuya kafa yormuş düşünür,
filozof ve aydın ve alimlerin çalışmalarını araştırma
materyallerim arasına aldım.
Doçentlik tezim ise, İslam
dünyasının geri kalış tezini
işledim. Ne oldu? Nasıl Oldu?
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Olması gereken nedir? Gibi
temel sorunlar etrafında 20.
Yüzyıl tefsir akımlarını inceledim. Özellikle İçtimai Tefsir
Akımı etrafında modernite ile
yüzleşen İslam dünyasının
ürettiği cevaplara baktım.
Profesörlük için ise, insan
bilincini sakatlayan dahili
ve harici faktörleri inceleyen
bir tez hazırladım ki, Bilinç
ve Put ismiyle yayımlamıştım. Bunların dışında Arapça
ve İngilizceden tercümeler
yaptım. Farklı alanlarda çeşitli
makaleler yazdım ki, bunların
tamamı basıldı, birinci baskıları çoktan tükenmişti, covit
19’un verdiği fırsatla ikinci
baskılarını hazırladım.
Sayın Milletvekilim, yoğun programınız arasında
dergimize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyor,
saygılarımızı sunuyoruz.
Ben teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Tüm hemşerilerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
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ZIHNIMDEN HIÇ ÇIKMAYAN
BÜYÜK PROJEMIZ

SAHARA PROJESI’DIR
Ardahan’da şu an yapımına devam edilen projelerden
bahsedebilir misiniz?
Bu satırları yazdığım an
itibariyle zihnimden hiç çıkmayan büyük projemiz Sahara
Projesi’dir. Yaklaşık bir aydan
fazla bir süre önce Rize, Artvin,
Ardahan ve Kars milletvekilleri ile bir araya gelip konuyu,
uzunca tartıştıktan sonra, Sn.
Cumhurbaşkanımıza götürmeyi
kararlaştırdık ve Ulaştırma Eski
Bakanımız Sn Ahmet Arslan Bey
tarafından bu vazife icra edildi.
Bundan sonrasında ise takip
etmek, gündemde tutmak ve
yatırım programına alınmasını
temin etmektir.
İkincisi son günlerde tekstil

sektöründen bölgemize olan
talepleri nasıl karşılarız sorusu
üzerinde çalışıyorum. Bildiğiniz
gibi, ilk fabrika Posof’ta üretime
başlamıştı, şimdi Ardahan
Merkez’de binası tamamlanan
ve yakında açılmasını umduğum
ikincisi başlayacak ve arkası
gelecektir inşallah.
Bir başka konu ise, uzun
süredir gerek nüfusumuzun azlığı
ve gerekse en yakın anjiyo merkezine olan mesafenin 100 km’nin
altında kalması gibi nedenlerle
ilimizde kuramadığımız anjiyo
ünitesidir. Önümüzdeki günlerde
bununla ilgili Sn Sağlık Bakanımızla bir görüşme hazırlığım var
ve bu sefer inşallah hayırlı bir
müjde vereceğimi umuyorum.
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ARDAHANLI İŞ İNSANI

ENSAR NİHAT
AKTÜRK

n Ensar Nihat Aktürk’ün gençlik yılları

GENÇ YAŞTA ARDAHAN’DAN ÇIKIP İSTANBUL’A GITTI. İŞ HAYATINA BABASININ
YANINDA BAŞLADIĞINDA HENÜZ 11 YAŞINDAYDI. İŞ INSANI ENSAR NIHAT
AKTÜRK ‘ÜN 30 YILLIK IŞ HAYATINA DAIR ÖZEL RÖPORTAJIMIZI KENDI
CÜMLELERINDEN OKUYALIM.
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Ardahanlı iş insanı Ensar Nihat Aktürk kimdir sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1950 Yılında Ardahan Halilefendi
Mahallesinde doğdum. Ailem Binbaşak
(Gügübe) Köyünden Halilefendi Mahallesine göç etmişler. Babam ticaret hayatına
Ardahan’da başladı. Kabzımal olarak görev
yapıyordu Ortaokul ve Lise yıllarımı Ardahan’da geçirdim. Ardahan Lisesi’nde
okudum. Lise hayatımın bir kısmına İstanbul Küçükçekmece Lisesi’nde devam etti.
Ardından üniversite yıllarım başladı. Ancak
siyasi nedenlerden dolayı üniversite hayatımda başarılı olamadım ve yarım bırakmak
zorunda kaldım.
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ARDAHAN’A BIR ŞEYLER YAPMAK ISTEDIM
Ardahan’a yatırım yapmaya nasıl
karar verdiniz? Sizi tetikleyen ne oldu?
Ardahan benim doğduğum topraklar.
Ahde vefamızı oraya yapacağım bir yatırımla göstermek istedim. Bu düşünce kafamda hasıl olunca siyasi hiçbir düşüncem
olmadı bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Annemizin babamızın hayrı için Ardahan’a
ve hemşehrilerimize bir şeyler yapmak
Peki Ticaret hayatınız
nasıl başladı? Kaç yaşındaydınız?
Aslında ilk ticari hayatıma 11 yaşında Ardahan’da
başladım. Babam kabzımaldı. Ardahan’ın bütün meyve
sebzesini, askeriyenin meyve
sebzesini biz dağıtırdık.
Üniversite hayatımın yarım
kalmasının ardından çeşitli
özel sektörlerde çalıştım. Yine
1980’li yıllarda Günaydın gazetesinde Necla Aknar ve Yalman Aknar’ın yanında görev
aldım. 1993 yılında o dönem
büyük bir kuruluş olan Şahinler Holding’de imalat müdürü
olarak çalıştım.

istedim. Bu arada Ardahan’ın seçilmiş belediye başkanı Faruk Demir’i sosyal medya
hesaplarından takip ediyordum. Başkanımızın gayretlerini görünce gerçekten
hoşuma gitti. Başkanımızın gayretleri bana
güven verdi. Desteğini alacağımı düşündüm ve Ardahan’a gelmeye karar verdim.
Görüşmelerimizin ardından da tekstil
atölyesini kurmaya karar verdik.

di işimin sahibi oldum. Şimdi
tekstil sektörüyle uğraşıyorum. Motosikletliler için özel
kıyafet ürettiğim kendime ait
özel bir markam var.

Ardahan’daki atölyede
kaç kişi istihdam ediliyor şu
an da?
İlk olarak 30 kadın kardeşimizle işe başladık ancak
pandemi sürecinde bu sayıyı
yarı yarıya düşürmek zorunda
kaldık. Ancak bu sizleri üzmesin ilerleyen günlerde inşallah
çalışan kadın sayısını 50’ye
çıkarmayı hedefliyoruz.
Tempolu iş hayatınızda
yıllar size ne öğretti? Var mı
feyz aldığınız unutamadığınız bir hikayeniz?
Var tabi olmaz mı. 2004
yılında İran’da büyük bir
entegre fabrikası kurdum.
İranlılarla ortak olduk. Fakat

Kendi işinizin patronu
olmaya, tekstil işi ile uğraşmaya ne zaman karar verdiniz peki? Ailenizin buna
karşı duruşu ne oldu?
Özel sektör tecrübelerimin ardından kendi işimi kurmaya kara verdim. Etrafımdaki insanlar ticarete yatkın
olduğumu söylüyordu zaten.
Ben de çevremin ve ailemin
desteğiyle 1990 yılında kendi
işimin patronu olmaya karar
verdim. Ama ilk başladığımda
tek kuruş sermayem yoktu.
Tamamen çevremin desteğiyle bir şeyler yapmaya başladım. 2000 yılından itibaren de
sermayemi genişleterek ken-
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dillerini iyi bilmediğim için
prosedüre hakim olamadığım
için 1,5 milyon dolar param
battı orda. 16 yıldır mahkemem hala devam etmekte.
Hayatımdaki en büyük dersi
oradan aldım ben. Güveni,
itibarı, kaliteyi ve kurumsal
çalışmanın önemini çok daha
iyi anladım.
O dönem tabi çok zor
günler yaşadık. Evim, arabam,
tek kuruş param yoktu. 3 yıl aç
kaldım kira paramı ödeyemedim. Biri 6 diğeri 4 yaşında iki
küçük çocuğum vardı.
Çok büyük zorluklar atlattım gerçekten. Aracılığınızla
en büyük destekçim eşime bir
kez daha çok teşekkür etmek
istiyorum.

GENÇLER
SAKIN OLA
CESARETINIZI
KAYBETMEYIN!
n 30 yıllık tecrübeli
bir iş insanı olarak ticari
hayata atılmak isteyen
gençlere neler söylemek
istersiniz?
Gençlere en büyük
tavsiyem şudur: Bakın
maddiyat önemli değil. İki
şey öneriyorum; Birincisi
cesaret ikincisi de çok
okumak. Okumaktan kastım bilgilenmek ve sosyal
bir çevre edinmek aynı
zamanda. Az evvel belirtmiştim. Ben sıfır sermaye
ile yola çıktığımda benim
yanımda sadece çevrem
vardı. Onların desteğiyle
bugün buradayım. Gençler sakın ola cesaretinizi
kaybetmeyin!
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PROF. DR. ESFENDER
KORKMAZ HOCAMIZDAN
YENİ KİTAP

959 yılında Kars Lisesi fen bölümünde
mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi’ne girdi. Öğrenciliği sırasında Iktisat Fakültesi Talebe Derneği
Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü
Başkanlığı ve Millî Türk Talebe Birliği Istanbul
Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı.
Askerliğini 1965-1967 yılları arasında yedek subay öğretmen olarak Ankara, Şereflikoçhisar'da yaptı. 1965-1970 yılları arasında
“Iktisadi Denge” dergisini çıkardı.
Doktorasını İktisat Fakültesi’nde verdi.
Fransa'da, UNESCO nezdinde eğitim ekonomisi konusunda araştırmalarda bulundu.
Maliye Enstitüsü’nde uzmanlık yaptı. Maliye
ve Maliye Teorisi Kürsüsünde Dr. Asistanlık
yaptı. 1980 yılında “Vergi Yapısı ve Gelişimi”
adlı Doçentlik tezini vererek, aynı kürsüde
Doçent oldu. 1988 Yılında “Gelişmekte olan
ülkelerde dış borç sorunu” isimli profesörlük
takdim tezi ile profesör oldu. iktisat Fakültesi'nde Maliye dersleri verdi.
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Aynı zamanda 1988 yılına kadar Günaydın Grubunda danışmanlık yaptı. Günaydın (gazete), Gölge Adam, Ekonomik
Bülten, Bugün (gazete), Meydan (gazete),Gözcü, Tercüman (gazete) Gazetelerinde
köşe yazarlığı yaptı. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazmaktadır.
1991-1997 yılları arasında Iktisat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Aynı Fakültede Maliye
Bölümü Başkanlığı yaptı.
Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı
(KAI Vakfı) Kurucu Başkanlığı, SİSAV ve
Istanbul Üniversitesi Mezun ve Mensupları
Vakfı Başkanlığı yaptı.
2005 - 2010 yılları arasında CHP Parti
Meclisi üyeliği yaptı. 22 Temmuz 2007
seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili
seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
üyeliği yaptı. n
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CHP MİLLETVEKİLLERİ,

BAŞKAN DEMİR’İ
ZİYARET ETTİ

ARDAHAN’DA ÇEŞITLI TEMASLARDA
BULUNAN CUMHURIYET HALK PARTISI
MERSIN MILLETVEKILI PARTI MECLIS
ÜYESI ALI MAHIR BAŞARIR ILE MUĞLA
MILLETVEKILI MÜRSEL ALBAN, ARDAHAN
BELEDIYE BAŞKANI FARUK DEMIR’I
ZIYARET ETTI. ZIYARETTE, İL BAŞKANI
YALÇIN TAŞTAN, İL GENEL MECLIS ÜYESI
SIRRI ATALAY CANTÜRK ILE PARTI
TEŞKILATI EŞLIK ETTI. BAŞKAN DEMIR,
YATIRIMLAR VE ÇALIŞMALARLA ILGILI
MILLETVEKILLERINE BILGI VERDI.
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Y

enimahalle’de bulunan kademe binasının bulunduğu alan içinde yapım
aşamasında sona gelinen ‘El Sanatları
Atölyeleri’ Halilefendi Mahallesinde
300 kişinin istihdam edileceği ‘Tekstil Fabrikası’
ile çevre yolunun üstünde yapımı devam eden
‘Yöresel Ürünler Çarşısındaki’ çalışmalar yerinde
incelendi. Başkan Demir, çalışmalarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

IŞSIZLIK SORUNUNU
ÇÖZMÜŞ TEK IL OLACAĞIZ
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Demir,
açıklamasında; “Cumhuriyet tarihinin Ardahan’da ki en büyük istihdam alanı olacak. Yaklaşık 350-400 kişinin bir arada çalıştığı ilk ve tek
fabrika burası olacak. Bizim hedefimiz buradan
iyi sonuç aldık mı bir sene sonra bu sayıyı bin
kişiye çıkarmak. Çünkü aynı fabrikadan iki ya
da üç tane daha yapacağız. 81 ilde işsizlik sorununu çözmüş tek il olacağız. Hepimiz biliyoruz
ki ilimiz yöresel ürünler açısından çok farklı
lezzette, çeşitte ürünlere sahiptir. Özellikle et ve
et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve patentli çiçek
balımız la olmak üzere de pek çok çeşitlikteki
zenginlikte ilimizin önemli bir potansiyele sahip
olduğunu biliyoruz" dedi.
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ARDAHAN

KENT
MÜZESİ
KURULUYOR
ARDAHAN BELEDIYESI TARAFINDAN 'ARDAHAN
KENT MÜZESI' OLUŞTURMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

A

rdahan Belediyesi tarafından bölgede yok olmaya yüz tutmuş kültürel
malzemeler ve antika değeri taşıyan
birçok ürün Belediye Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürü Erol Özer tarafından toparlanarak “Ardahan Kent Müzesi” oluşturulacak.
Belediye Başkanımız Faruk Demir, kentin
hafızasını gözler önüne serebilmek ve Ardahan’ın daha güzel geleceklerine güzel bir kent
hazırlamak için Ardahan Belediyesi olarak bir
kent müzesi oluşturmaya karar verdiklerini
söyledi.
Demir: “Bir kentin varlığı hafızasıdır. Geç-
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mişini unutanlar gelecek yaratamazlar. Çocuklarımızın birçoğu atalarımızın, dedelerimizin,
babalarımızın ya da bizim hangi koşullarda
yaşamını idame ettirdikleri, hangi koşullarda
iş aş ve coğrafi koşullarla mücadele ettiğini
bilmiyorlar. Kentimizin hafızasını gözler önüne
serebilmek ve Ardahan’ın daha güzel geleceklerine güzel bir kent hazırlamak için Ardahan
belediyesi olarak bir kent müzesi oluşturmaya
karar verdik. Ardahan’ımızın geçmişi nedir,
geçmiş yıllarda yaşayanlar neler yapmış bunların hepsini göz önüne sereceğiz. Güzel bir söz
vardır diyor ki; Ortada bir kültür varsa o kültüre
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Bir kentin varlığı hafızasıdır.
Geçmişini unutanlar gelecek yaratamazlar.
ait bir millet vardır. Ortada bir millet varsa, o
millete ait kültürü göstermek lazım. Biz Ardahanlılar olarak kadim bir milletiz. Geçmişimizi
gösterip, ne kadar derin bir geçmişe, ne kadar
derin bir kültüre, ne kadar becerikli bir kültüre
sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstermek
zorundayız. Ardahan’ımızda, Türkiye’de ki ve
tüm dünyada ki Ardahanlılara sesleniyorum.
Milletleri millet yapan kültürleridir yani
geçmişidir. Bu çerçevede Ardahan belediyesi olarak kentimizin hafızasını, belleğini
bir arada toplamak için geleneksel bir müze
oluşturmak istiyoruz. Bu çerçevede dünyaya,
ülkemize ve çocuklarımıza atalarımız dedelerimiz hangi koşullarda yaşamış ve hangi işleri ne şekilde yapmış ve bugünlere gelmişiz.
Bunun içinde bütün hemşerilerime
çağrımdır. Oluşturacağımız kent müzesinde
hangi enstrüman, hangi aleti ve edevatı kim

vermişse altında kendisini ve ailesinin adını
yazacağız. Bir nevi sizler adına, sizlerin evinde kör olmaya, çürümeye yüz tutmuş, yarın
atıl hale gelecek olan tüm eşyalarınızı kent
müzesinde sizler adına muhafaza edeceğiz.
Bu konuda müdürlerimizden Erol özer
görevli. İnşallah kısa zamanda tüm Ardahan’da ki eşyaları toplayarak, iyi bir kent
müzesi oluşturacağız. Ardahan’ı görmeye
gelen hemşerilerimiz yâda dışarıdan gelen
konuklarımız o kent müzesinde dolaşıp Ardahan tarihinde nereden nerelere gelmiş görecek. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun.
Çünkü hepimiz Ardahan için varız, bir tane
Ardahan var. Onu en güzel şekilde sunmak
tüm Ardahanlıların görevidir. Biz şuanda bu
görevin organizasyonlarını yapan kadrolarız.
Müzemize katkılarınızı önemle ısrarla rica
ediyorum” dedi.

GELECEĞE IŞIK TUTMAK
ADINA DEĞERLERIMIZI
YAŞATMAYI PLANLIYORUZ
Müzenin oluşumunda
büyük katkı sağlayan Ardahan
Belediyesi Basın Yayın ve Halk
İlişkiler Müdürü Erol Özer, ise;
“Makineli tarıma geçilmesiyle bir köşeye atılmış, yok
olmaya yüz tutmuş eski tarım
aletlerini ve ev araç gereçlerini
Ardahan'ımızda ‘’Belediye
Kent Müzesinde’’ Geçmişi
unutturmamak ve geleceğe
ışık tutmak adına değerlerimizi
yaşatmayı planlıyoruz. Bu görevi bizlere güvenerek veren,
Belediye Başkanımız Sn. Faruk
Demir Başkanımıza teşekkür
ediyorum. İnşallah duyarlı
halkımızla birlikte yok olmaya
yüz tutan Kültürümüzü birlikte
yaşatacağız dedi.
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ARDAHAN’IN KAYBOLMAYA
YÜZ TUTAN MESLEKLERİNDEN

SÜT MAKINESI
TAMIRCILIĞI
ardahan belediye dergisi.indd 58
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Zafer Çoban, Ardahan yöresinde eski usul kol gücüyle çalışan süt makinelerini tamir eden son ustalardandır. Mesleği babası Yagidar Çoban’dan öğrenmiş
ve 40 yıldır bu mesleği devam ettirmektedir.

HAYVANCILIĞIN TEMEL GEÇIM KAYNAĞI OLDUĞU
ARDAHAN’DA; SÜT VE SÜT ÜRÜNLERININ ÜRETIMINE
YÖNELIK FAALIYETLER, YÖRENIN EKONOMISI
AÇISINDAN ÖNEM TEŞKIL ETMEKTEDIR.
BU BAĞLAMDA YÖREDE; BÜYÜK ÖLÇEKTE VE
KÜÇÜK ÖLÇEKTE ÇEŞITLI ÜRETIM FAALIYETLERINDE
BULUNAN ÜRETICILER, ELDE ETTIKLERI SÜTLERI
IŞLERKEN ÇEŞITLI ALETLERDEN YARARLANMIŞLARDIR.

G

eçmiş zamanlarda
yörede -özellikle
elektriğin olmadığı
kırsal kesimlerdekendi ihtiyaçları için küçük
çapta süt üretim faaliyetlerinde
bulunan kişiler, elde ettikleri
sütün kaymağını ayırmak için
yöre halkı tarafından sıkça
kullanılan kollu süt makinelerinden faydalanmışlardır. Kol
gücüne dayalı olarak mekanik çark sisteminin harekete
geçirilmesiyle sütü kaymağından ayıran süt makineleri,
günümüzde eskisi kadar tercih
edilmemektedir. Bu bağlamda,
kollu süt makinelerinin zaman-
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la kullanımının azalması beraberinde süt makinesi tamir
eden ustaların da azalmasına
sebep olmuştur.
Ardahan’ın Kaptanpaşa
Mahallesi nüfusuna kayıtlı,
30 Nisan 1963 doğumlu Zafer
Çoban, Ardahan yöresinde eski
usul kol gücüyle çalışan süt
makinelerini tamir eden son
ustalardandır. Mesleği babası
Yagidar Çoban’dan öğrenmiş
ve 40 yıldır bu mesleği devam
ettirmektedir. Günümüzde
Kars Garajı civarındaki dükkânında mesleğini sürdürmeye
çalışan Zafer Çoban, halen
Ardahan köylerinde kullanı-

lan süt makinelerinin tamirini
gerçekleştirmektedir. Zaman
içerisinde kollu süt makinelerinin yerini, yeni nesil elektrikli
süt makinelerinin almasıyla
kullanıcıların tercihlerini elektrikle çalışan ve daha pratik
olan bu makinelerden yana
kullanmaları mesleğin gerilemesine neden olmuştur.
Günümüzde eskisi kadar
rağbet görmeyen ve daha çok
kırsal alanlarda tercih edilen
kollu süt makineleri yoğun kullanıma bağlı olarak genellikle
boğaz yayı, kolun dönmesini
sağlayan çarkları ve kol kısmından arıza vermektedir.
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Ardahan'da
yüzyıllardır süren

“Sah Gelenegi”

ARDAHAN’DA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ
GELENEK VE GÖRENEKLER, KÖYLERDEKI
DÜĞÜN TÖRENLERINDE YAŞATILMAYA
VE GELECEK NESILLERE AKTARILMAYA
ÇALIŞILIYOR.
Olgun YILDIZ
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A

rdahan'ın Çıldır ilçesine bağlı önemli
tarihî kültür varlıklarına sahip Akçakale köyünde düzenlenen düğün
töreninde geçmişten beri süre gelen
ancak unutulmaya yüz tutan şah kaldırma geleneği yaşatılmaya çalışılıyor. Ovapınar köyünden Ertan Beşli, Çıldır Akçakale köyünden Demet Kılıç ile hayatını birleştirdiği düğün öncesi
yapılan kız şahı, kına gecesinin ertesinde kız
sağdıcının evinden, sağdıcın erkek kardeşi ve

61

yakınları tarafından yöresel müzik ve oyunlar
eşliğinde alınarak oğlan sağdıcının bulunduğu
kız evine getirilir. Sonra da şah üzerindeki meyve ve şekerlerin bir bölümü orada bulunanlara
ikram edilirken bir bölümü de damat için ayrılır.
Akçakale köyünde yaşayan ve balıkçılıkla
geçimini sağlayan Burhan Kılıç, düğünleri eski
gelenek ve göreneklere göre yaptıklarını söyleyerek, “Kız evinden şah kalkıyor ve kız evine
kına yakılması için gidiliyor.” dedi.

ÖRF VE ADETLERIMIZI DÜĞÜNLERIMIZDE

CANLANDIRIYORUZ

Turhan Kılıç ise, “Örf ve adetlerimizi düğünlerimizde canlandırıyoruz. Eskiden olduğu gibi
kız evinden şahı aldık. Davul zurna eşliğinde
kız evinden düğün alanına gidiyoruz.” şeklinde
konuştu.
Karapapak Türklerinde bir evlilik töreni olarak
uygulanan şah geleneğinin köylerde yaşatılmasının örf ve adetler açısından önemli olduğunu söyleyen Kılıç, “Şah kaldırma geleneği için
hazırlanan ‘şah ağacı’ ve törenin uygulanmasında
bu geleneğin eski inanışın sembolleştirilmiş bir
uygulama şeklidir. Fakat son yıllarda köylerde
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ikamet eden evlenecek kişiler de düğünlerini
düğün salonlarında yapmaktadır ve insanları
zaman ve mekân olarak kısıtlayan düğün salonları, örf ve adetlerin birçoğunun gerçekleştirilmesi için elverişli bir ortam olmamaktadır. Şah
kaldırma geleneğinin de bu değişim sürecinden
etkilenmesiyle geleneğin uygulanmasında çeşitli
eksiklikler maalesef görülüyor. Yine de düğün
salonlarında bu geleneği uygulamak isteyen
kişiler olmakta ancak şah kaldırma geleneğindeki
uygulamalar tam anlamıyla gerçekleştirilememektedir.” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN DEMİR,

CHP İL BELEDİYE BAŞKANLARI
TOPLANTISINA KATILDI
CUMHURIYET HALK PARTISI
(CHP) GENEL BAŞKANI SAYIN
KEMAL KILIÇDAROĞLU,
IL BELEDIYE BAŞKANLARI
TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTI.

T

oplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.
Toplantıda, belediye başkanlarının bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin yanı sıra pandemi sürecindeki
çalışmaları ele alındı. Geleceğe dönük
projelerin de değerlendirildiği toplantıda, belediye başkanları çalışmaları
hakkında bilgi verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Mogan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen il belediye başkanları toplantısına
Belediye Başkanımız Faruk Demir’inde arasında bulunduğu 10 il belediye
başkanı katıldı.
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T
A LİY
A
FA
ATIK
SU ARITMA
TESISI 11.09.2020
TARIHINDE FAALIYETE GIRDI.
TESIS ŞEHIRDEKI MEVCUT
KANALIZASYON ŞEBEKESINDE
TOPLANAN ATIKLARI ISALE HATTI
ILE ARITMA TESISINE AKTARILIP
ARITILDIKTAN SONRA KURA
NEHRINE DEŞARJ EDILMEKTEDIR.
KATI ATIKLAR ISE ÖZEL
ARAÇLARLA GÜBRE OLARAK
TEKRAR DÖNÜŞÜMÜ
SAĞLANMAKTADIR.
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ARDAHAN’IN
BASIN EMEKÇİLERİNDEN

GÜNAY NUH
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BASIN
EMEKÇILERI
GÖREV
YAPTIKLARI
YERIN, O ŞEHRIN
AYNALARIDIR.
ŞEHIR HAYATININ
ACI VE TATLI
ANLARINI HEM
GÖRSEL HEM DE
YAZI OLARAK
KAYIT ALTINA
ALDIKLARI
GIBI HER DAIM
SAVAŞTA,
BARIŞTA,
HER TÜRLÜ
TEHLIKENIN
EN CAN ALICI
NOKTASINDA
IŞLERINI
LAYIKIYLA
YAPMAYA
ÇALIŞIRLAR.
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B

itmek bilmeyen bir enerjiyle
azimli çalışmaları taktire şayandır.
Şartların en zor olduğu anlarda
dahi doğru haberleri ulaştırabilmek için gerektiğinde canını ortaya
koyan, sevdiklerini ve özel yaşamlarını,
aslında kısaca kendilerini bile bir kenara
mesleğine sonsuz bir saygı ve sevgi duyan insanlardır.
Ardahan’ın basın emekçilerinden olan
Günay Nuh, yıllardır gazetecilik mesleğini
başarıyla sürdüren bu sektörün şehrimizdeki en önemli isimlerindendir. Yıllar
yılı yorulmak bilmeden ulusal basında
Ardahan’ın yer almasını sağlamış, çektiği
fotoğraflarla da şehrin hafızasına unutulmaz kareler kazandırmıştır.
1972 yılında Ardahan’da doğan Güney
Nuh, ilk ve orta öğrenimini Ardahan’da
tamamlamıştır.
Mesleğe ilk adımını 1998’de yerel ve
ulusal gazetelerde çalışarak attıktan sonra
2000 yılı itibarıyla Anadolu Ajansı Ardahan muhabirliği görevini sürdürmektedir.

“Kışın ısıtan yüzünü yansıtmak” adına Ardahan’da özellikle kış fotoğrafları çekmeyi sevdiğini belirten Nuh, “Kış bu bölge
ve burada yaşayan birçok insan için çileye
dönüşse de biz bunun ısıtan, güzel yüzünü göstermenin çabasındayız. Benim bu
alanda çok karemin yanı sıra birçok anımda
mevcut. Dolayısıyla kış adeta hayatımızın
her anında yer almıştır.” demektedir.
Günay Nuh’un, çektiği birçok fotoğraf
ulusal çapta ödül aldığı gibi Ardahan’da
çektiği bir fotoğraf da 2007 yılında NTV’de
“Ve İnsan” programın “O An”larında yer
almıştır. NTV’deki şu yorumlar ise onun
mesleğinin, yaşamının ve çabalarının bir
özeti gibi ifade ediliyor: “Türkiye'de kış
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mevsiminin en fazla yağış alan illerinden
Ardahan'da soğuk hava camlara dışardan
perde çekmiş. Anadolu Ajansı'ndan Günay
Nuh, muhtemelen içerde camı çakmakla
ısıtan gençle anlaşarak bu fotoğrafı elde
etmiş. Ama buz tutan camda açılan aralığa
üşüşen ve gencin bakışlarına dolan Doğu
Anadolu'nun misafirperverliğini üstlenmiş;
içerdeki ışık, 'o' anı bir ''Buyrun'' davetine
dönüştürmüş.”
Bölgede bu ve benzeri fotoğraflara imza
atarken, sabahın erken saatlerinde sizi kısa
bir an donduran hava, karelerde böyle yorumlanmasına neden oluyor. Günay Nuh’un
işindeki başarısı ve çektiği fotoğrafların
büyüsü, işte bu noktada daha iyi anlaşılıyor.
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BAŞKAN FARUK DEMIR,

İBB BAŞKANI
EKREM İMAMOĞLU’NU

ZIYARET ETTI

ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANI FARUK DEMIR, ŞIŞLI BELEDIYE BAŞKANI
MUAMMER KESKIN ILE BIRLIKTE İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE
BAŞKANI EKREM İMANOĞLU’NU MAKAMINDA ZIYARET ETTI.

C

HP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk
Demir, ilk önce
Ardahanlı ve CHP’li
Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin’i ziyeret
edip Ardahan’a davet etti.
Başkan Demir daha sonra
CHP’li İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmanoğlu’nu makamında
ziyaret ederek Ardahan’a
davet etti. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir,
İstanbul’da ziyaret ettiği
çok sayıda Belediye Başkanını Çıldır Gölü’nü görmeye
davet ettiği öğrenildi.
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BELEDİYE VE GÖNÜLLÜLER ELELE VERDİ:

SOKAK HAYVANLARI
UNUTULMADI

KORONAVIRÜS SALGINI
NEDENIYLE YIYECEK
BULMAKTA ZORLANAN
SOKAK HAYVANLARINI
YALNIZ BIRAKMAYAN
ARDAHAN BELEDIYESI VE
HAYVAN SEVERLER HAFTA
SONU BARINAK VE PARKTA
BULUNAN HAYVANLARA
MAMA DAĞITTI. EKIBIN
ÇALIŞMALARINA BELEDIYE
BAŞKANI FARUK DEMIR’DE
DESTEK VERDI.
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C

ovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları 81 ilde 56
saatlik sokağa çıkma yasağı
uygulaması devam ediyor.
Ardahan Belediyesi ve hayvan
sever gönüllüler de hafta sonu soğuk
hava ve kar yağışının etkisi altında
kalan can dostlarını unutmadı.
Veterinerlik işlerine bağlı ekipler
ve hayvan sever gönüllüler Belediyeye ait barınak başta olmak üzere
dışarıda bulunan sokak hayvanlarına
mama desteğinde bulundu.
Ekibin çalışmasına Belediye Başkanı Faruk Demir’de Katıldı. Çalışmanın ardından Başkan Demir ekibe
hediye verdi.
DUYARLILIĞIN HERKES
YAYILMASINI TEMENNI
EDIYORUM
Belediye Başkanı Faruk Demir:
‘’Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen hem veterinerlik işleri müdürlüğümüz hem de gönüllü olarak bizim
çalışmalarımıza destek veren arkadaşlarımızla birlikte bugün barınakta
hayvan dostlarımıza mama desteği
verdik. Gönüllü olarak burada bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor
ve duyarlılığın herkes yayılmasını
temenni ediyorum.’’ dedi.
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BELEDIYEMIZ,
KENTTEKI SOKAK
HAYVANLARINDAN
SAHIPLENMEK
ISTEYEN
VATANDAŞLARIMIZA
SAHIPLENDIKLERI
HAYVANIN
TRANSFERINDE
KOLAYLIK OLMASI
AMACIYLA AHŞAP
KAFESLER ÜRETTI.

ARDAHAN’DA

Yeni Sosyal

Belediyecilik

S

okak hayvanlarını
desteklemek amacıyla
Belediye Başkanımız Faruk Demir'in
talimatlarıyla belediyemiz
atölyesinde üretilen küçük
ahşap hayvan transfer kafesleri, sokak hayvanı sahiplenecek
vatandaşlarımıza ücretsiz
olarak verilmeye başladı.
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KOCAMAN’DAN FARUK
DEMIR’E IADEI ZIYARET
n Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet
Komisyonu Başkanımız Sn. Sümeyye
Kocaman, Başkanımız Faruk Demir’e
iadei ziyarette bulundular, nazik
davranışlarından dolayı teşekkür
ediyoruz.

UYGUR KAAN ARISOY’A
HAYIRLI OLSUN ZIYARETI
n Başkanımız Faruk Demir,
Ardahan’a yeni atanan Cumhuriyet
Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MUSTAFA MORKOÇ’A
GEÇMIŞ OLSUN ZIYARETI
n Başkanımız Faruk Demir bir
süredir tedavi gören Ardahan
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Mustafa Morkoç’a geçmiş olsun
ziyaretinde bulundu.
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FARUK KÖKSOY ZIYARETI
n Belediye Başkanımız Faruk Demir,
bir önceki dönem Belediye Başkanı Sn.
Faruk Köksoy’u ziyaret etti.

BAŞKAN DEMİR ÜRETİCİYİ
YALNIZ BIRAKMIYOR

n Belediye Başkanımız Faruk Demir, sabah erken saatlerde Hayvan
Pazarını ziyaret etti. Pazar esnafına ve üreticilere hayırlı işler diledi.
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Köy Ziy

aretleri

ARDAHAN POSOFLULAR DERNEĞI
BAŞKAN FARUK DEMIR’I ZIYARET ETTI
n Ardahan Posoflular Derneği Başkanı Erol Özer ve yönetimi,
Belediye Başkanımız Faruk Demir’i makamında ziyaret etti.
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SERHAT KALKINMA
AJANSINDA
GÖREV DEĞİŞİMİ
n Dr. İbrahim Taşdemir, Kars,
Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde
faaliyet yürüten Serhat Kalkınma
Ajansı'na (SERKA) Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından Genel
Sekreter olarak atandı.
(SERKA) Serhat Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği’ne atanan, Dr.
Sn. İbrahim Taşdemir, Belediye
Başkanımız Faruk Demir’i
makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanımız Faruk Demir,
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir'e
iade-i ziyarette bulundu.

MUSTAFA GÜRBÜZ VE
CEM GÜMRÜKÇÜ’YE
HAYIRLI OLSUN ZIYARETI
n Başkanımız Faruk Demir Ardahan’a yeni
atanan Vali Yardımcıları Sn. Mustafa Gürbüz
ve Sn. Cem Gümrükçü’ ye hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
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ARDAHAN'IN

16. VALİSİ
GÖREVE
BAŞLADI
n Belediye Başkanımız Faruk
Demir, Sayın Valimiz Hüseyin
Öner'e hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.

ARDAHAN DAMIZLIK SIĞIR
YETIŞTIRICILERI BIRLIĞI’NE ZIYARET
n Belediye Başkanımız Faruk Demir, Ardahan Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar ve
yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
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ARDAHAN ZIRAAT
ODASI’NA ZIYARET
n Başkanımız Faruk Demir
Ardahan Ziraat Odası (AZO)
Başkanı Latifşah Sural’ı ziyaret etti.

TÜRKİYE'NİN ORTAK AKLI
ARDAHAN'DA BULUŞUYOR
n Ardahan Kent
Konseyi Başkanı Burak
Taştan ve yürütme
kurulu üyesi Nihat
Deniz Yılmaz, Belediye
Başkanımız Faruk
Demir’i ziyaret etti.
Ziyarette, Türkiye
Kent Konseyleri
Birliği’nin Ardahan’da
yapılacak olan Şubat
Ayı Toplantısı öncesi
Belediye Başkanımız
Faruk Demir’e
programla ilgili bilgi
paylaşımında bulundu.
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DAHA IYI
ARDAHAN IÇIN

Faruk Demir
Ardahan Belediye Başkanı

A R B E L TUR . İN Ş . TE M İ Z L İ K. G I DA .
TA R IM V E H A Y V A N CILIK İTH A LA T İH R A C A T L T D. Ş T İ .
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