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“BEN
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ARDAHAN’I
TANITTI

Ehli İslâm olan işitsin bilsin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana;
İsterse Uruset ne ki var gelsin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Faruk Demir

Ardahan Belediye Başkanı

Başkandan...

100. yıl dönümümüz kutlu olsun…
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Şehrimize ışık tutmak ve onun geleceğinde iz bırakmak için çalışmalarımızı gece
gündüz demeden sürdürmeye devam ediyoruz. Biz Anadolu’nun en ucundaki serhat şehrinde yaşamaktan mutluyuz. Güneş en erken
buradan doğuyor. Aydınlık serhat şehrimiz
Ardahan’la birlikte başlıyor. Bu ay kurtuluşumuzun 100. Yılını kutladık. Bağımsız olmadığımız zamanlarda şehrimizde kimler hüküm
sürmemiş ki… Ruslar mı desin, Ermeniler mi?
En son şehrimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Ankara hükümetinin ültimatomuyla Gürcülerden teslim almışız. Güneşli bir Şubat
gününde yerler baştanbaşa kar içindeyken
milislerimizin nal sesleri duyulmuş sokaklarımızda. Davul zurna sesleri ve tarihi Ardahan
kalemize çekilen şanlı bayrağımız…
23 Şubat 1921 de gerçekleşmiş bütün
bunlar. 1878 de halkımızın deyişiyle 93
harbiyle yasa bürünen ve savaş tazminatı
olarak düşmana teslim edilen topraklarımız;
Anadolu’da başlayan kurtuluş savaşıyla yeniden bir şahlanışın arkasından özgürlüğümüze kavuşmuşuz. Bu uğurda yiten canlar
ve kaybolan onca hayallerin arkasından işte
yeniden özgürüz demek belki de mutlulukların en güzeli…

Şehrimiz onca acıya rağmen kimseye
kin gütmedi. Kimseyi düşman olarak damgalamadı. Acısını içine gömdü ve yüreğinde
beslediği hoşgörüsünü yaşatmasını bildi.
Ardahan, doğunun en ucundaki serhat şehrimiz, bağrında beslediği hikayeleriyle şimdi
kendisine gelmek isteyen herkese kucağını
açmış durumda…
Şehrimizi kalkındırmak için hep birlikte, el ele vererek yükseleceğiz. Değerli
hemşerimiz Nuri Vatan’ın bize emanet ettiği
yeri kent müzesi haline getirdik. Bir şehri
en iyi ifade eden kültür ve sanattır şiarıyla
hayata geçirmek istediğimiz birçok projeyle
de kentimizin çehresini değiştirmek için;
geldiğimiz ilk günden itibaren hiç durmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam
etmekteyiz…
Ardahan’ımızı tanıtmak için çıkarttığımız aylık bültenimizle hemşerilerimizi çalışmalarımızdan haberdar etmek, onlara dair
hikayaleri çoğaltmak ve bir hoşgörü diyarı
olan şehrimizi herkese tanıtmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz…
Şehrimizin kurtuluşunun 100. Yıl dönümü
tüm hemşehrilerime kutlu olsun…
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ARDAHAN VALİMİZ SAYIN

HÜSEYİN ÖNER
İLE RÖPORTAJ
Sayın Valim öncelikle sizi kendi ifadelerinizle tanıyabilir miyiz?
29.02.1968 Yılında Gümüşhane’ de doğdum. İlk ve Orta öğretimimi memleketim
Gümüşhane’de tamamladım. 1992 yılında
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun
olduktan sonra 1994 yılında Rize Valiliği
emrinde Kaymakam Adayı olarak göreve
başladım. Bu arada İngiltere’de sekiz ay
dil eğitimi aldım ve Kaymakamlık kursunun tamamlanmasına müteakip sırasıyla;

ardahan belediye dergisi.indd 6

Çayıralan Kaymakam Vekilliği, Atkaracalar
Kaymakamlığı, İliç Kaymakamlığı, Bingöl
Vali Yardımcılığı, Kuyucak Kaymakamlığı,
Marmara (Marmara Adası) Kaymakamlığı,
Devrek Kaymakamlığı, Saray Kaymakamlığı ve Burhaniye Kaymakamlığı görevlerinde bulundum. 09/06/2020 tarih ve
2020/274 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Ardahan Valisi olarak
atandım. Eşim Zehra Mine Öner, Biyoloji
Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2
erkek çocuk babasıyım.
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KORONAVIRÜS ILE MÜCADELEMIZ

KARARLILIKLA
DEVAM EDECEK

Sayın Valim, Koronavirüs ile mücadele kapsamında ki
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
n Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve ilimizi de etkileyen
Koronavirüs ile mücadele noktasında, Cumhurbaşkanlığımız ve
İçişleri Bakanlığımızın talimatları, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim
Kurulu’nun önerileri doğrultusunda virüsün etkilerini en aza
indirmek, ilimiz nezdinde mücadele etmek ve gerekli tedbirleri almak için her kurumumuzun çalışmaları aralıksız devam
etmektedir. Vatandaşlarımızın virüsün yayılmasını önleme
noktasında duyarlı davranmaları, maske, fiziki mesafe ve
temizlik konularına dikkat etmeleri, toplu alanlarda olabildiğince az bulunmaları, aile, akraba ve arkadaş buluşmalarına ara vermeleri noktasında yedi gün 24 saat boyunca
tüm birimlerimizle birlikte çalışmalar yürütmekteyiz.
Dinamik Denetleme Modeli kapsamında Tematik Denetlemelerle birlikte Koronavirüs ile mücadele çalışmalarımız bundan
sonrada aynı kararlılıkla devam edecek.

7

Sayın Valim, Ardahan’ı bizlere
tanıtır mısınız?
n Ardahan, Coğrafi olarak bakıldığında ülkemizin kuzey doğusunda
Gürcistan ve kısmen de Ermenistan’a
sınırı olan, binlerce yıllık tarihi geçmişe
sahip Serhat şehirlerimizden birisidir.
İlimiz, tarih boyunca Asya, Anadolu ve
Kafkasya bölgelerini birleştiren göçlerin
güzergahında yer almıştır. Bu anlamda
tarihi ve turistik açıdan da ilimiz aynı
zamanda kaleler ve kuleler şehri olarak
adlandırılmaktadır. Ardahan, 1921-26
yılları arasında o dönemde ki bir tür
il statüsü sayılan Mutasarrıflık iken
1926 yılında Kars iline bağlanmış, 1992
yılında yeniden il olmuştur. Göle, Posof,
Çıldır, Damal ve Hanak olmak üzere
beş ilçesi vardır. İlimiz, sınır il olup,
Posof Türkgözü ile Çıldır Aktaş Gümrük
Kapıları ile Kafkaslara açılan bir kapı
konumundadır.
Bilhassa kış aylarında donan Çıldır
gölü ve Yalnızçam Kayak Merkezi ile
kış turizmi alanında dikkat çeken bir
konumdadır. İlimizin sosyo-ekonomik
yapısı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Türkiye’nin en kaliteli kaşar peynirleri
Ardahan’da üretilir.

ARDAHAN ILININ DAHA ILERIYE TAŞINMASI IÇIN
VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ
Sayın Valim, sizi yaptığınız çalışmalardan
tanıyoruz ancak Ardahan’da göreve başladığınız
dönemden bu yana eski, mevcut ve yeni faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
n Ardahan’da göreve başladıktan sonra
ili tanımak amacıyla ilçelerimizi ve köylerimizi
ziyaret ettim. İlimizin envanterini çıkarıp, elimizdeki değerleri, potansiyelleri, kamu yatırımlarını
inceledim. Bu kapsamda ilimizin gündeminde
olan büyük yatırım ve projelerden; Posof Ilgar
Tüneli ve Çıldır Aşıkşenlik tüneli başta olmak
üzere, millet bahçesi projeleri, hayvancılık, tarım,
spor yatırımları, sağlık yatırımları ve milli eğitim
yatırımlarını yakından takip ediyoruz. Eğitimden
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sağlığa, güvenlikten ulaşıma, altyapıdan ekonomik
büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme,
sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması
ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Ardahan ilinin daha ileriye taşınması için var
gücümüzle çalışıyoruz. İki sınır kapısı olan ve
enerji nakil hatlarının geçiş güzergâhında bulunan ilimizi daha yaşanabilir, marka şehir yapma
yolunda milletvekillerimiz, belediyeler, adli ve
askeri kuruluşlar, üniversite, meslek odaları, sivil
toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve basın
kuruluşlarıyla sürekli beraber çalışma içerisindeyiz. Amacımız, hedefimiz, Ardahan’ı 2023, 2053
ve 2071 Türkiye’sine birlikte hazırlamaktır.
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İLIMIZ TURIZM ALANINDA ÖNEMLI POTANSIYELE SAHIPTIR. BU BAKIMDAN TURIZM
ALANINDAKI PROJELERIMIZDEN AYRINTILI OLARAK BAHSETMEK İSTIYORUM;
ARDAHAN KALESI

n İlimizin en önemli kültür ve turizm değerlerinden birisi,
tarihi Ardahan kalemizdir. Çevresindeki arkeolojik buluntulara
bakıldığında tarihi çok eskilere gitmekle birlikte, halihazırda bulunan burç ve surların 16. yy.’da Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan
Süleyman’ın emriyle inşa ettirildiği kalenin giriş kapısı üzerindeki
kitabeden bellidir. Türkiye’nin belki de kale yapısı korunarak
günümüze kadar gelen kalelerinde biri olan Ardahan kalemizde
“Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon"
projesi kapsamında bir seyir terası yapıyoruz. Yapım çalışmaları
tamamlandıktan sonra bu tesisimizi yakın zamanda hem burada
yaşayan vatandaşlarımızın, hem de dışarıdan ilimize gelecek
olan yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açacağız. Yine 2021
yılı içinde tarihi kalemizde kale içi aydınlatma, çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapacağız.
MILLET BAHÇESI
Ardahan Kalesinin karşısında ve Kura Nehri kenarında bulunan Aziziye Kışlalarının Millet Bahçesi ve Kent müzesi olarak
kullanılmak üzere İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığına ön tahsisi yapılmıştır. Millet Bahçesi yapılacak kısımla ilgili
bina restorasyon ve peyzaj çalışmalarının ihale işlemleri Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından
başlatılmıştır. Müze olacak kısımla ilgili ön hazırlıklar da yapılmış
olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
yatırım programına alınmasına müteakip ihale işlemleri başlayacak, peyzaj çalışmaları da Millet Bahçesi Projesi kapsamında
TOKİ tarafından yapılacaktır. Aziziye Kışlaları, 19. yüzyılda Rus
ve Gürcü mimarisi ile inşa edilmiş, uzun yıllar askeri birliklerimiz
tarafından kullanılmıştır. Bu alanda Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Millet Bahçesi çalışmalarımız devam etmektedir.
Tamamlandığında, şehrimize 70 dönüm büyüklüğünde
muhteşem bir millet bahçesi kazandırılmış olacak. Aynı alan
içerisinde bulunan tarihi binaları koruyarak, gerekli restorasyon
çalışmalarını yapacağız ve içerisinde şehir müzesi, millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle
kadınlarımıza yönelik el sanatları atölyeleri, Valilik konuk evi
ve Valilik çalışma ofisi olacak şekilde fonksiyonlandıracağız.

ÇILDIR GÖLÜ
Kış turizmi denildiğinde en önemli mekanlarımızdan birisi
de Çıldır gölüdür. İl merkezinin 45 km doğusunda yer alan,
üzerinde bulanan Akçakale Adasında 101 çeşit bitki barındıran
ve 19 çeşit balık türüne ev sahipliği yapan Çıldır Gölü, özellikle
kış turizminde bölgemiz için oldukça önemli konumdadır. Dünya
üzerinde donan nadir göllerden biri olan Çıldır gölü, ülkemizin
de donan en büyük gölü olma özelliğine sahiptir ve göl üzerinde düzenlenen atlı kızak gezintileri, Eskimo usulü balık avı,
buz bisikletleri gibi etkinliklerle buraya gelen vatandaşlarımız
güzel vakit geçirmektedirler. Valiliğimizce hayata geçirilen “Kış
Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı” kapsamında da yine burada turizme dönük faaliyetlerimiz devam etmektedir.
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ÇILDIR ŞEYTAN KALESI

Yine Çıldır ilçemizde bulunan Urartu kalıntısı olan tarihi
Şeytan Kalemizin de içerisinde yer aldığı Karaçay vadisini ve
kaleyi izlemek için Valiliğimizce hazırlanan çalışmalar kapsamında Seyir Terası projesini de 2021 yılı içinde SERKA destekli
projemiz vasıtasıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
YALNIZÇAM KAYAK MERKEZI

Sarıçam ormanları içerisinde kristal kar özelliği ile bölgenin
önemli merkezlerinden biri olan Yalnızçam Kayak Merkezi’de
yine ilimizin önemli potansiyelleri arasında yer almaktadır. 2750
metre yükseklikteki Uğurludağ üzerine kurulan Yalnızçam
Kayak Merkezinin, turistik oteli, dünyada yalnızca üç bölgede
bulunan kristal karı, 1 adet 3 km uzunluğunda son teknoloji
kapalı sistem telesiyej hattı, 2 adet teleski (T-Bar) hattı, 6 adet
ve toplam 9,5 kilometre uzunluğa sahip hem profesyonel hem
de amatör kayakçılara hitap eden pistleriyle kış turizminin
parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Yalnızçam Kayak Merkezini kış turizmindeki potansiyelinin arttırılabilmesi için, restoran,
işyerleri, otopark ve kayak odalarının yer alacağı günübirlik tesis
inşa ettik. Serhat Kalkınma Ajansından (SERKA) proje desteği
ile yaptırdığımız bu tesisimiz de tamamlandı, tefrişatının yapılmasıyla birlikte yakın zamanda hizmete sunacağız.
BUZ PATENI PISTI
İlimizin kışla özdeşlemiş bir il olması sebebiyle, kış ve buz
sporları anlamında da yeni yatırımlarımız devam etmektedir. Bu
kapsamda Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesinde çocuklarımız ve gençlerimiz için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto
Teşkilat Başkanlığının desteğiyle bir buz pateni pisti yapıyoruz.
2020 yılı son aylarında ihalesini yaptığımız Kapalı Buz Pateni
Pisti inşallah 2021 sonlarına kadar hizmete girmiş olacak.
ARDAHAN KAZ YETIŞTIRICILIĞI ÜRETIM
ALTYAPISININ GELIŞTIRILMESI PROJESI
Ardahan Merkez Sulakyurt Köyü Kırkpınar Mevkiinde
toplam 55,2 dekar alanda SERKA desteği ve İl Özel İdaresi
kaynaklarıyla, Ardahan’da kaz varlığının artırılması ve yerel kaz
ırkının korunması amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde,
1500 metrekare kapalı alan, 2000 metrekare gezinti ve yapay
gölet alanı olmak üzere ihalesi yapılmış olup, inşaat çalışmaları
başlamıştır. Bugün itibariyle gerçekleşme oranı %25 seviyelerindedir. Proje kapsamında yıllık 1.000 başlık anaç kaz ve 12.000
adet kaz yavrusu üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Kurulacak alan içinde bakıcı odası, teknik müdür odası, veteriner
hekim odası ve kaz üretimi için gerekli tüm bölümler bulunmaktadır. Ayrıca, Ardahan damızlık kaz çiftliği olarak planlanan bu
alanda “Kaz Gen Merkezi Müdürlüğü” oluşturulması için Tarım
Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.
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KAFKAS ARI KONAĞI PROJESI

YAYLA TURIZMI VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERI

Kış turizmi noktasında önemli değere sahip ilimiz yaz turizmi açısından da oldukça önem taşımaktadır. Ardahan’ın geniş
meraları ve yüksek rakımda ki yaylaları, yaz aylarında doğa
yürüyüşleri, yüzlerce endemik bitki çeşitleri ve çiçekleriyle,
eşsiz bir doğa manzarası sunmaktadır. Bu potansiyeli turizme
kazandırmak için de çalışmalarımız devam etmektedir.

TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERI
İlimizin en önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık
alanında mevcut durumumuzu öncelikle hayvancılık başlığında
sizlere tekrar hatırlatalım. Büyükbaş hayvan varlığımız, 400
binin üzerinde olup, bazı aylarda il dışına satış ve yeni buzağı
doğumlarına göre değişimler yaşanmaktadır. İlimizdeki küçükbaş
hayvan varlığımız yaklaşık 100 bin, kaz varlığımız yaklaşık 143
bin adet, arı varlığımız ise yaklaşık 27.228 kolonidir. Yayla
ve meralarımızın kapasitesini geliştirme, hayvancılığa destek
çalışmalarımız kapsamında 2020 yılı içerisinde taleplerimiz doğrultusunda ilimize DAP idaresinden 210 adet beton sıvat, Tarım
ve Orman Bakanlığımızdan da 390 adet metal sıvat tahsis edilmiş olup, köylerimize dağıtımını yapmış bulunmaktayız. Ayrıca
DAP idaresinden sıvat ve güneş enerji sistemi, Tarım ve Orman
Bakanlığından ise yayla yollarımızın iyileştirilmesi için 4.250.000
TL tutarında bir proje ve yine yayla ve meralarımızın kapasitesini
geliştirmek için 300 adet beton sıvat, 5 adet wc+duş kabini, 5
adet güneş enerjisi, solar aydınlatma, 1 tonluk su deposu, 1.500
metre boru vb. içerikleri olan bir projemizi Tarım Bakanlığımıza
sunduk, onlarında takibini yapmaktayız.
Ayrıca, bölge küçükbaş hayvancılığını geliştirmek ve desteklemek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile Ziraat
Bankası iş birliğinde “Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim
Var” projesi hayata geçirilmiş olup, üreticilerimize bir yıl süre ile
bu proje kapsamında ziraat bankasından kredi imkânı sağlanmaktadır. Projeden faydalanacak üreticilerden, hâlihazırda faal
olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş
hayvancılık faaliyetinde bulunmuş olmaları, asgari 100 baş
hayvandan oluşan sürüyü barındırma kapasitesi bulunan ağıla
sahip olmaları, işletmesinin bulunduğu yerde ikamet etmeleri
şartları aranmaktadır.
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Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi
Müdürlüğü (KAGEM) kampüsünde, 846 metrekarelik alanda
SERKA, KAGEM ve İl Özel İdaresi desteğiyle inşaat çalışmaları
başlayan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün de proje ortağı olduğu ”Kafkas Arı Konağı” projesi çerçevesinde; arı ürünleri ve arı sağlığı analiz laboratuvarları,
eğitim-konferans salonu, toplantı salonu, ürün tanıtım-satış
ofisi, arıcılık müzesi (gözlem kovanları, herbaryum, sanal gerçeklik, maketler, bilgi panoları vs.) ve çalışma ofisleri yer alacaktır.
Projenin 2022 Mayıs ayında tamamlanması hedeflenmektedir.
Proje ile Kafkas Arısı üretimi ve arı ürünlerinin artırılması,
Kafkas arısının tanıtımının yapılması, coğrafi işaret patentli
Ardahan balının daha değerli hale gelmesi sağlanacaktır.

A

yrıca değinecek olursak; günümüzde turizmin önemli
bir parçası haline gelen yeme-içme, mutfak kültürleri,
el sanatları, yöresel ürünler gibi alanlarda da Ardahan
önemli değerlere sahip bir ilimizdir. Ardahan’da büyükbaş
hayvancılık çok önemlidir. Türkiye’nin en lezzetli ve
kaliteli kaşar peynirlerini üretiyoruz. Yine Coğrafi İşaret
Patentli Ardahan Çiçek Balımız bildiğiniz gibi çok
meşhurdur. Coğrafi İşaret Patenti olan ürünlerimizden,
Ardahan Çiçek Balı, Posof İçi-Dışı Kırmızı Elması ve
Posof Fasulyesinin üretiminin arttırılması yönünde
çalışmalar yürütmekteyiz. Japonya’da düzenlenen
folklorik bebek yarışmasında birinci olduktan sonra
ilimizde üretimi yaygınlaşan geleneksel Türk kadın
motiflerini yansıtan Damal Bebeği de ilimizin ayrı bir
değeri olup, hediyelik eşya konusunda önemli yere
sahiptir. Kültürel zenginliklerimiz anlamında ilimizde
önemli yeri olan ilimizde Aşıklık geleneği de oldukça ilgi
uyandırmaktadır. Ardahan, “Can sağ iken yurt vermeyiz
düşmana” dizeleriyle düşmana meydan okuyan Çıldırlı
Aşık Şenlik başta olmak üzere, Aşık Zülali, Aşık Üzeyir,
Aşık Müdami gibi sayısız halk ozanı yetiştirmiştir.

Son olarak, tüm bu değerler ve potansiyelleri, hızlı bir şekilde ekonomiye ve sosyal yaşama
dönüştürme noktasında Valiliğimizin, belediyeler, STK’lar ve diğer kurumlar işbirliğinde
çalışmalarının devam ettiğini belirtmek istiyorum.
Sayfanızda yer ayırmanızdan ötürü Belediye Başkanı Sayın Faruk Demir’e ve sizlere çok
teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

ardahan belediye dergisi.indd 9
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COŞKUSU

100 YIL ÖNCE GÜRCÜ BIRLIKLERININ KENT MERKEZINDEN GERI
PÜSKÜRTÜLEREK KAZANILAN ZAFER 1 ASIR SONRA YENIDEN KUTLANDI.
KUTLAMA ETKINLIKLERI PANDEMI NEDENIYLE SINIRLI SAYIDA
GERÇEKLEŞTIRILDI. RESMI TÖRENLERIN ARDINDAN VATANDAŞLAR, BELEDIYE
BAŞKANI FARUK DEMIR’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE AKŞAM SAATLERINDE ELLERINDE
TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE TARIHI KÖPRÜ ÜZERINDEN YÜRÜYÜŞ YAPTI.
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ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANI FARUK DEMIR:
"TÜM ÜLKEYI IŞGAL EDEN DÜŞMANLARA KARŞI BIR
KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLATAN VE 'YA ISTIKLAL, YA
ÖLÜM' ŞIARIYLA MILLI MÜCADELEYI BAŞLATAN ULU
ÖNDER GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAŞTA OLMAK
ÜZERE ARDAHAN'IMIZIN KURTULUŞUNDA DA HIÇBIR
FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYAN KAHRAMANLARIMIZI,
HERHANGI BIR KARŞILIK BEKLEMEDEN CANLARINI BU
UĞURDA FEDA EDEN AZIZ ŞEHITLERIMIZI HUZURUNUZDA
SAYGIYLA ANMAK ISTERIM.

ardahan belediye dergisi.indd 11
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A

rdahan düşman işgalinden
kurtuluşunun 100'üncü yıl
dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve
Belediye adına Atatürk Anıtı'na çelenk
sunulmasıyla başlayan törende saygı
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlama töreni, Kongre
Caddesi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle
devam etti.
Törene Vali Hüseyin Öner, AK Parti
Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı
Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet
Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Biber, öğrenciler ve çok
sayıda kişi katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten
konuşmayı yapan Ardahan Belediye
Başkanı Faruk Demir: "Tüm ülkeyi işgal
eden düşmanlara karşı bir kurtuluş
savaşı başlatan ve 'ya istiklal, ya ölüm'
şiarıyla Milli Mücadeleyi başlatan Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere Ardahan'ımızın
kurtuluşunda da hiçbir fedakarlıktan
kaçınmayan kahramanlarımızı, herhangi bir karşılık beklemeden canlarını
bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi
huzurunuzda saygıyla anmak isterim. Halk deyimiyle ünlü 93 Harbi'nin
arkasından Çarlık Rusya'sının işgaline
uğrayan şehrimiz ne yazık ki 40 yıl
süreyle savaş tazminatı olarak Kars ve
Batum'la birlikte vatan topraklarından
ayrı kalmıştır. Tarihimizin bu hazin sayfası insanlarımızın onulmaz acılarıyla
doludur. Ancak 40 yıllık esaret boyunca
halkımız kurtuluşa olan umudunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. 93 Harbi'nde
top mermileriyle havaya uçan Kura
köprüsünü ve nehre dökülen insanlarımızın feryatlarını unutmadık. Atalarımız bu vatanı kanlarıyla sulayarak bize
armağan ettiler.’’ dedi.
Konuşmaların ardından atlı birlikler
geçit töreni yaptı, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Gösteriler vatandaş
tarafından da ilgiyle izlendi.
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23 ŞUBAT 100’ÜNCÜ
YIL PANELİ YAPILDI
n Ardahan belediyesi öncülüğünde 23 Şubat Ardahan’ın Kurtuluşuna özel panel düzenlendi. Belediye çok
amaçlı konferans salonunda düzenlenen panelde Ardahanlı yazar ve şairler 100’üncü yıla özel anlatımlarda
bulundu, şiirler okundu.
Kurtuluşa doğru Ardahan paneline; Kenan Karabağ,
Engin Kasap, Yunus Küçük, Recep Babayiğit, Gürsel Yılmaz
ve Erbay Kara katıldı.

Erol Özer
Ardahan Belediyesi
Basın ve Halkla
İlişkiler Müd. Vek.

ardahan belediye dergisi.indd 13

Kenan Karabağ
Yazar

Engin Kasap
Yazar

Recep Babayiğit
Yazar

Yunus Küçük
Yazar

Gürsel Yılmaz
Şair

12.04.2021 10:01:06

14

Ardahan Belediyesi
Haber Bülteni

L
I
Y
Ü
C
100’ÜN ŞALELİ
E
M
A
N
I
ANIS
Ş
Ü
Y
Ü
R
Ü
Y

n Ardahan Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla meşaleli
yürüyüş düzenlendi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk
Demir ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayrağı ve
meşalelerle tarihi Ardahan Köprüsü üstünde toplandı.
Soğuk havaya rağmen, katılımcılar müzik eşliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüyerek Milli Egemenlik Parkı'ndaki
Atatürk Anıtı önünde yürüyüşü tamamladı. Ardından
katılımcılara salep ikram edildi.
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KENT MÜZESİ
GELECEĞE
KÖPRÜ OLACAK

ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANI FARUK
DEMIR’IN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMA ILE
ARDAHAN’A KENT MÜZESI KURULDU.
KÖY YAŞAMININ YILLAR ÖNCESINDEN
BUGÜNE UZANAN KÜLTÜREL SERÜVENINI
GELECEK NESILLERE TAŞIMAK AMACIYLA
OLUŞTURULAN KENT MÜZESININ AÇILIŞI,
ŞEHRIN KURTULUŞUNUN 100’ÜNCÜ
YILINDA GERÇEKLEŞTIRILDI.
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A

MÜTEVAZI BIR KENT MÜZESI OLUŞTURMAK
IÇIN ARKADAŞLARIMIZLA YOLA ÇIKTIK.
BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEY
BAŞTAN SONA BAĞIŞ VE BELEDIYENIN
KENDI OLANAKLARIYLA OLUŞTURULDU.

ardahan belediye dergisi.indd 18

rdahan’da ilk ve tek müze
olma özelliği taşıyan Nuri
Vatan Kent Müzesi Envanter Toplama Merkezi açıldı.
Açılış Ardahan’ın kurtuluşunun
100’üncü yıl dönümü olan 23 Şubat
tarihinde yapıldı.
Belediye Başkanı Faruk Demir’in öncülüğünde Ardahan
Belediyesi Basın Müdürü Erol
Özer tarafından köylerden ve şehir
merkezinden toplanan malzemeler temizlendikten sonra toplama
merkezine yerleştirildi.
Ayrıca müzede bulunan bütün
malzemeler vatandaş tarafından
Ardahan belediyesinde bağış olarak
verildi.
Toplama merkezinde köy
kültürü ve şehrin hafızası bir arada
yaşatılacak. Kültür merkezinin binası
Ardahanlı iş insanı Nuri Vatan tarafından hibe edildi.
Ardahan belediyesinin kullanımına sunulan binaya Nuri Vatan
Kent Müzesi Envanter Toplama
Merkezi adı verildi.
KURTULUŞUN 100’ÜNCÜ
YILINDA AÇILIŞ
Nuri Vatan Kent Müzesi Envanter
Toplama Merkezi’nin açılışı şehrin
düşman işgalinden kurtuluşunun
100’üncü yılında yapıldı.
Yoğun bir katılımla yapılan
açılışta katılımcılar müzeyi gezdi, bol
bol fotoğraf çekildi.
Başkan Faruk Demir müze
binası dahil müzenin içindeki bütün
eşyaların bağış olduğunu söyledi:
‘’Mütevazi bir kent müzesi oluşturmak için arkadaşlarımızla yola çıktık.
Burada gördüğünüz her şey baştan
sona bağış ve belediyenin kendi
olanaklarıyla oluşturuldu. İçinde
bulunduğumuz bu bina çok kıymetli
hemşehrimiz Nuri Vatan bey tarafından verildi. Kendileri hiçbir ücret
talep etmeden belediyenin kullanımına tahsis etti.‘’
Açılışın ardından Başkan Demir
ve katılımcılar kent müzesinin bahçesinde halay çekti.
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ARDAHAN TURİZM ŞEHRİ OLACAK

Butik Tatil
Köyümüz

ardahan belediye dergisi.indd 20

ARDAHAN

’DA

BiR iLK!
ARDAHAN
TARIHINDE BIR
ILK! ŞEHRIMIZI,
TURIZMDE DE
ÖNE GEÇIRECEK
YATIRIMLARA
HAZIRLIYORUZ.
BELEDIYE BAŞKANI
FARUK DEMIR’IN
GIRIŞIMLERI VE
SERHAT KALKINMA
AJANSI’NIN
DESTEKLERI ILE
ARDAHAN’A TATIL
KÖYÜ KURULACAK.
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“Kültür, Doğa, Tu
rizm Üçgeninde
Yaşam Vadisi” pr
ojesi hibe almaya
hak
kazanan yatırım Ar
dahan’da unutulm
aya yüz
tutmuş taş ahşap
ev kültürünü yaşa
tm
ayı
amaçlıyor.
Proje hem turizm
i canlandıracak he
m de
şehrin kültürünü
yaşatacak.
2021 inşaat sezonu
nun açılması ile ih
ale
edilecek “Kültür,
Doğa, Turizm Üçge
ninde
Yaşam Vadisi” proj
esi ile 10 adet bung
alov ev
ve 1 bir restoran in
şa edilecek.
Ardahan’ımızın tu
rizmine önemli ka
tkı
sunması amacıyla
hazırlanan projen
in
sözleşmesini Ardaha
n Belediye Başkan
ımız Faruk Demir ile SERK
A Genel Sekreteri
İbrahim
Taşdemir imzaladı
.
“SERHAT ŞEHRI
ARDAHAN’IMIZ
A
HAYIRLI VE UĞ
URLU OLSUN”
Başkan Demir: “A
rdahan-Kars- Iğdı
r ve
Ağrı illerimizde bu
güne kadar destek
le
di
ği
projeler için 4 il, ilç
eler ve özel sektör
üm
üz
adına, Başta; Türk
iye Cumhuriyeti De
vletimiz,
Hükümetlerimiz
Sanayi ve Teknoloj
i Bakanlığımız, SERKA Yöne
tim Kurulumuz ve
SERKA

ardahan belediye dergisi.indd 21
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Genel Sekreterim
iz Sn. Dr. İbrahim
Taşdemir
ve SERKA uzman
ve emekçi çalışan
ları, bu
eseri ve bugüne ka
dar sayısız projey
i hazırlayıp hayata geçire
n, Ardahan Beledi
ye
si Proje
Müdürü Seçil Yavu
z Avşar, Rukiye Ke
se
r
ve Eylem Acar (uzm
anlarımıza) Arda
ha
n,
Belediyemiz, Hem
şerilerim ve Şahs
ım adına
binlerce teşekkür
ederim. Serhat Şe
hri Ardahan’ımıza Hayırlı
ve uğurlu olsun.”
dedi.
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Nuri Vatan Notları...

“BEN ARDAHAN’DA
NELER YAŞADIM…”
Kenan Karabağ

n Ardahan’a daha bir yaşındayken Hopa’dan buraya göç eden
ailemle birlikte geldim. Babam atın sırtına astığı bir sepetin
içine koymuş beni. Hayatta herkesin bir hikayesi vardır. Benim
ki de böyle başlamış…
n Aynı zamanlarda giden amcamlar Kars’a göç ederken biz de
Ardahan’ın yolunu tutmuşuz. Çocukluğum ve gençliğim orada şekillendi.
Yaşadıklarımdan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Beni niye buraya
getirdiler diye hayıflanmadım…
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O ZAMANLAR TEK RADYO HALK EVINDEYDI.
HERKES AJANSI ORADAN DINLERDI. BIR
GÜN RADYO BOZULUNCA DÜNYAYLA
IRTIBATIMIZ KESILDI. BABAM AKILLI
ADAM. O RADYOYU BOZUK HALIYLE
SATIN ALDI. İSTANBUL’A GÖTÜRÜP TAMIR
ETTIRDI. ARTIK ŞEHRIN TEK RADYOSU
BIZDEYDI. AKŞAMLARI AJANSI DINLEMEYE
GELENLERLE EV DOLUP, DOLUP BOŞALIRDI.
HAKIMI, SAVCISI, ÖĞRETMENI HEP BIZIM
EVE KOŞARDI.

ardahan belediye dergisi.indd 24

B

abam orada bir manifatura dükkanı açmış. Ben okul hayatıma
Ardahan’a başladım. O zamanlar
yoksulluk diz boyuydu. Evlerin
çoğu derme çatma damlardan oluşuyordu.
Bizim oturduğumuz ev diğerlerine göre
daha muntazam sayılırdı. Elektrik yok, su
yok. Soğuk desen insanın anasını ağlatıyor.
Öyle batıdaki gibi her şey yetişmiyor. Çok
çalışıyorsun ama daha azla yetiniyorsun.
Yılın neredeyse altı ayı kar ve soğukla mücadele ediyorsun. Isınmak için yapmadığın
kalmıyor. Yöre halkı hayvan dışkısından tezek
yapıyordu. Ne yapsın her şeyden faydalanmak zorundasın. Evlerde gaz lambaları yanıyor. Ne yapıyorsak onun ölgün ışıkları altında
yapıyorduk. Lüks lambası her evde yoktu. Babamda bir tane almıştı. Geceleri evi gündüz
gibi aydınlatıyordu. Ama çok pahalıydı herkes
alamıyordu. O bile bir zenginlik işaretiydi.
Hele birde kışlığını hazırladın mı senden iyisi
yok. Kışın yan gel yat keyfine bak…
KARANLIK NE KÖTÜ ŞEYMIŞ
O ZAMAN ANLADIM…
Geceleri şehrin sokakları lüks lambalarıyla aydınlatılırdı. O da topu topu beş
altı tane. Onu da ihaleye çıkarırlardı. Lüks
lambaları yandı mı cadde ışıl ışıl olurdu.
Karanlık ne kötü şeymiş o zaman anladım…
Şehirde bir tane çeşme vardı. Önü
ana baba günü olurdu. Bir tanede Cincorop yolunda; kışın gidip gelemezsin. Ne
zor zamanlardı. En çok da kadınlar eziyet
görürdü. Çamaşırları yaz kış çaylarda, derelerde yıkarlardı. Evi derler toplar, yemeği
yapar, çocuklara bakarlardı. Hele köydekiler
sabahın köründe kalkıp birde hayvanların
altını temizlerdi. Süt, yağ, peynir hep onların
sırtındaydı…
NE YARATICI INSANLARDI.
HER ŞEYDEN FAYDALANMAYA
ÇALIŞIRLARDI
Bir de yaz boyunca hayvanların dışkılarını toplayıp tezek yapma işi vardı. Ne yaratıcı insanlardı. Her şeyden faydalanmaya
çalışırlardı. Yol yok, iz yok. Kışın Kars’a
kızakla giderdik. Tam iki gün sürerdi. Hoçvan’dan sonraki tepede Malakan Mişka’nın
hanı vardı. Bir akşam orada gecelerdik.
Yere attıkları şiltelerin üstünde yatardık.
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Kış insanın belini bükerdi.
Bazen tipiden yollar kapanırdı.
Dışarı bile çıkamazdın…
Yazları çok güzeldi. Haziranda yayla zamanı başlardı.
Köylerin çoğu boşanırdı. Kışa
hazırlık için kadınlar hayvanlarını da alarak dağ başlarında ki
toprak damlı evlerine giderlerdi. Erkekler ise çayır, tarla
peşine düşerdi. Yaz dediğinde
saman alevi gibi; güneş ışıklarını çekti mi soğuk anamızı ağlatırdı. Kimsenin üstünde yok
başında yok. Öyle, paltoydu,
ceketti nerde! Annelerimizin,
ninelerimizin ördüğü kazakları
giyerdik. Okula bile çocuklar
titreyerek gidip gelirdi.
O zamanlar tek radyo
halk evindeydi. Herkes ajansı
oradan dinlerdi. Bir gün radyo
bozulunca dünyayla irtibatımız
kesildi. Babam akıllı adam. O

radyoyu bozuk
haliyle satın aldı.
İstanbul’a götürüp tamir ettirdi.
Artık şehrin tek
radyosu bizdeydi.
Akşamları ajansı
dinlemeye gelenlerle
ev dolup, dolup boşalırdı.
Hakimi, savcısı, öğretmeni
hep bizim eve koşardı.
Sonraları babam manifatura dükkanında radyo da
satmaya başladı. Vitrine koyduğumuzda herkesin ilgisini
çekmişti. Gelip giden radyolardan gözünü alamıyordu. 50
lira fiyatını duyunca arkalarına
bakmadan gidiyorlardı. Gel
zaman git zaman birkaç tane
sattık. Ama içlerinden bozulan olunca ne yapacağımızı
şaşırdık. İki de bir dükkana
gelip bunu değiştir diyorlardı.
Hangi birini değiştireceksin?
Sonunda babam beni tamir
işini öğrenmek için İstanbul’a
gönderdi. Grunberg’e gittim bayisiyiz ama tamirciliği
öğretmiyorlar. Araya tanıdık eş
dost koyduk da öyle öğrendim
radyo tamirini…
Yaşadığımız zamanlar
çok zor zamanlardı ama güzel
şeylerde vardı. Herhangi bir
komşunun evine kendi evin
gibi girerdin. Sofrasında pişeni
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YAŞADIĞIMIZ
ZAMANLAR ÇOK ZOR
ZAMANLARDI AMA
GÜZEL ŞEYLERDE
VARDI. HERHANGI
BIR KOMŞUNUN
EVINE KENDI EVIN
GIBI GIRERDIN.
SOFRASINDA PIŞENI
SENINLE PAYLAŞIRDI.
KENDI ÇOCUĞUYMUŞ
GIBI SENI DE SEVERDI…

seninle paylaşırdı. Kendi çocuğuymuş gibi seni de severdi…
Anlatacağım daha çok
şey var. Ben orada tam otuz
yıl yaşadım. 1930 dan 1960
yılına kadar. Ardahan’a
elektriğin gelişi var, Kars’a
türbin kuruşum. Hele o 1945
yılındaki yalancı kaçakaçlık
bir görecektin… Sonra Malakanlar’dan öğrenilen arıcılık
ve bizim de içine girdiğimiz
bal ticareti… Sonra İstanbul’a
gelişimiz. Hepsi ayrı bir macerayla dolu…
n 1.BÖLÜMÜN SONU

SONUNDA BABAM BENI
TAMIR IŞINI ÖĞRENMEK
IÇIN İSTANBUL’A
GÖNDERDI. GRUNBERG’E
GITTIM BAYISIYIZ
AMA TAMIRCILIĞI
ÖĞRETMIYORLAR.
ARAYA TANIDIK EŞ
DOST KOYDUK DA ÖYLE
ÖĞRENDIM RADYO
TAMIRINI…

ardahan belediye dergisi.indd 25

12.04.2021 10:01:50

26

Ardahan Belediyesi
Haber Bülteni

ARDAHAN’DAN
BİR EFSANE:

HIRAM
EFSANESİ

ARDAHAN’IN POSOF ILÇESININ AL VE ÇAMYAZI
KÖYLERI ARASINDA BÜYÜK BIR UÇURUM VARDIR.
BU UÇURUMA HIRAM ADI VERILIR.
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G

eçmişte uçurumun
bulunduğu yerde çok
büyük bir göl varmış. Bu
gölde güzel mi güzel, iri
bir boğa yaşarmış. Bu boğa zaman
zaman gölden çıkar, çevrede yayılan boğalarla güreşir, hepsini de
yenermiş. Göldeki bu boğanın gücünü kıskanan bir adam, boğanın
karşısına ne kadar rakip çıkarmışsa
hepsi yenilmiş. Sonunda adam,
kendi boğasının boynuz uçlarına
demirden keskin uçlar taktırmış.
Yine, boğanın gölden çıktığı bir
gün kendi boğasını bu boğayla güreştirmiş. Demir boynuzlu, göldeki
boğayı yaralamış ve boğa ölmüş.
Bunun üzerine göl suları birden
kabarmış ve dağdan aşağıya hızla
akmaya başlamış. Önüne gelen her
şeyi silip süpürmüş ve arkasında
korkunç bir uçurum oluşturmuş.
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SİZ EVDE KALIN
BELEDİYE ÇALIŞIYOR
n Vatandaşlarımızın
kar yağışından etkilenmemeleri için sabahın ilk
ışıklarında kaldırımlarda
kar temizleme ve yollara
tuzlu kum atıldı. Daha
sonra temizlenen karlar
kamyonlarla şehir dışına
taşındı.

ÇATILARDAKİ BUZ SARKITLARINI
İTFAİYE TEMİZLENDİ
n Ardahan Belediye Başkanımız
Faruk Demir’in talimatıyla İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki
cadde, sokak ve kaldırımlarda yürüyen
vatandaşlar ve işyeri sahiplerine tehlike
oluşturmaması için yüksek binaların çatılarındaki buz sarkıtlarını temizledi.
ARDAHAN’DA ETKILI OLAN
DONDURUCU SOĞUK HAYATI
OLUMSUZ ETKILEDI
Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte
binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları
sonrası ekipler kolları sıvadı.
Kent merkezinde apartmanların ve
çatılarının saçaklarından sarkan buz sarkıtları Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi.
Kaldırımda yürüyen vatandaşlar için
büyük tehlike arz eden sarktılar temizlenirken otomobiller ise zarar görmesin
diye bulunduğu yerden kaldırıldı.
Esnaf ve vatandaşlar ise yapılan çalışmadan memnun olduğunu dile getirdi.
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BELEDİYE MECLİS ÜYEMİZ

VOLKAN ÜNVER

ile söyleşi

BILINÇ VE
EKONOMIK
ÖZGÜRLÜK AYNI
POTADA OLMADAN
GENÇLERIN
GELECEĞE DAIR
UMUT BESLEMELERI
VE BU UMUTLARI
GERÇEKLEŞTIRMEYE
YÖNELIK SIYASET
YAPMALARI ZOR
GÖRÜNÜYOR.
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Volkan Bey, sizi tanıyabilir
miyiz? Bize kendinizden söz eder
misiniz?
1984 Posof doğumluyum. 2010
yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldum. Üniversite
eğitimimin ardından 4 yıl yurt dışında
uluslararası bir şirkette çalıştım. Birçok
insan gibi benim de hayalim olan
hayvancılığı, emeklilikten sonraya bırakmak istemediğimden memleketim
Ardahan’a dönerek hayvancılık yapmaya başladım. Evliyim, eşim serbest
avukattır. Masal’ımızın ve Öykü’müzün
babasıyım. Belki de hayatımı sadece
işle doldurmak yerine, biraz resim,
biraz müzik olsun, biraz kitap, biraz
doğa olsun, sevdiklerime ayıracak
daha fazla zamanım olsun istedim.
Galiba zamanım biraz fazla geldi ya da
Ardahan’ı çok sevdim ki siyasete de
zaman ayırdım.
Meclis üyesi adayı olma sürecinizi ve seçim çalışmalarınızı anlatır
mısınız?
Hayallerim tabii ki sadece kendim
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için değil, memleketime dair
de hayallerim var. Karınca kararınca ne yapılabilir,
daha iyisi için ne katabilirim
deyip siyasete girdik. Gerçi
hayatımın hiçbir evresinde
siyasetten uzak olmamıştım.
Ancak şimdi, seçilip, görev almış olarak hizmet etme şansı
bulduk.
Belediye meclisinin
genç bir üyesi olarak Ardahanlı gençlerin siyasetteki
yeri sizce nedir? Gençler
yeteri kadar siyasetin içerisinde mi?
Geçmişten beri siyasete
gençler yön vermişken, seçilmişler hep yaşlılar olmuştur. Gelecek gençliğinken,
bunu nasıl yaşayacaklarına
ne yazık ki hep yaşlılar karar
veriyor. Genel çoğunluğun
aksine Ardahan Belediyesi
meclis çoğunluğumuzun
gençlerden oluşması büyük bir şans. Gönül ister ki
gençler daha fazla sorgulasın; nasıl bir dünyada, nasıl
bir ülkede, nasıl bir şehirde
yaşamak istediklerini bilip
buna yönelik siyaset yapsın-
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lar. Maalesef bu duyarlılığı
göremiyorum.
Peki, özellikle gençler
için bir planınız var mı?
Yapmak istediğiniz çalışmalar bulunuyor mu?
Yukarıda bahsettiklerimden sonra benim gençlere
yol açacak somut bir önerim
var mı; emin değilim. Bilinç
ve ekonomik özgürlük aynı
potada olmadan gençlerin
geleceğe dair umut beslemeleri ve bu umutları gerçekleştirmeye yönelik siyaset
yapmaları zor görünüyor. Ne
yazık ki liyakatin göz önünde
bulundurulmadığı ülkemizde, gençlerimiz iş kaygısıyla
siyasetsizleşiyor. Gençlerimiz, iş edinme konusunda
özgürleşmeden fikirlerini
serbestçe savunabileceklerini düşünmüyorum.
Yaptığımız güzel
söyleşi için çok teşekkür
ediyoruz.
Fikir ve düşüncelerimizi
paylaşmamıza vesile olduğunuz için sizlere de teşekkür ederiz.
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BELEDIYENIN
HER ÇALIŞMASINDA
YER ALMAYA

GAYRET
GÖSTERDIM
Belediye meclis üyesi
seçildikten sonra hangi komisyonlarda yer
aldınız? Çalışmalarınızı
anlatabilir misiniz?
Seçildikten sonra
daimî encümenlik yanında çeşitli komisyonlarda
görev aldım. Sadece görev
aldığım komisyonlarda
değil, belediyenin her
çalışmasında yer almaya
gayret gösterdim. Önemli
olan, hangi komisyonda
olduğumuzdan ziyade
kendimizi, belirlediğimiz
hedeflere ulaşmak için
yapılan çalışmalara ne
kadar kattığımızdır, diye
düşünüyorum.

ĞUN
U
L
N
U
ÇOĞ
GENEL ARDAHAN
E
AKSIN SI MECLIS
YE
BELEDI ĞUMUZUN
LU
I
ÇOĞUN EN OLUŞMAS
ERD
GENÇL K BIR ŞANS
BÜYÜ
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BAŞKAN DEMİR’DEN
TEKSTİLCİLERE ÖNEMLİ ÇAĞRI:

GELİN ARDAHAN’DA
İŞSİZLİĞİ BİTİRELİM
BELEDIYE BAŞKANI FARUK
DEMIR AĞRI VE IĞDIR’DA
BULUNAN TEKSTIL
ATÖLYELERINI GEZDI.
ARDAHAN’DA KURULAN
VE 300 KIŞININ ISTIDAM
EDILECEĞI TEKSTIL ATÖLYESINI
ÖRNEK GÖSTEREN BAŞKAN
DEMIR ÖZELLIKLE BÜYÜK
KENTLERDEKI TEKSTILCILERI
ARDAHAN’A DAVET ETTI:
’’GELIN ARDAHAN’DA IŞSIZLIĞI
BITIRELIM’’ DEDI.
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A

rdahan Belediye
Başkanımız Faruk Demir Serhat
Kalkınma Ajansı’nın
yönetim kurulu toplantısı için
gittiği Ağrı’da tekstil kenti
gezdi.
Ardından Iğdır’daki tekstil
fabrikasına geçti.
Başkan Demir buradaki
işletmeleri gezerek bilgi aldı.
Ardahan’da, Yasin Selami
Erdoğan tarafından bağışlanan ve yakında açılacak olan
300 kişinin istihdam edileceği
tekstil atölyesini örnek göstererek büyük şehirlerdeki tekstilci iş adamlarına seslendi.
Başkan Demir: ’’Gelin
Ardahan’da işsizliği bitirelim.
Biz belediye olarak alt yapımızı yaptık. Görüşmelerimizi
yaptık. İlk tekstil fabrikamızı
hayırsever insanı Sayın Yasin
Selami Erdoğan beyefendi annesinin ve babasının
hayrına yaptı. Şu anda çeşitli
görüşmelerimiz var. Ardahanlı
bir işletmecimize vereceğiz.
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Kira almadan 250 -300 vatandaşımızı burada istihdam
edeceğiz. Şu anki çağrımız
büyükşehirlerde Tekstilcilik
yapan iş adamlarımızadır.
Devletin Doğu Anadolu’ya
büyük teşvikleri var. Devlet,
burada yatırım yapan ve 250
kişi çalıştıran yatırımcıdan 10
yıl boyunca sgk primi almıyor. Belediyemiz bünyesinde
oluşturduğumuz işletme ve
iştirakler müdürlüğü ekiplerimiz sizler için hazırlandı.
Sizlerin bize sadece yatırım
talebinizi iletmeniz yeterli.
Müdürlüğümüz sizin adınıza
bütün işlemleri hallederek
size fabrikanızı teslim ediyor.
Hem teşviklerden yararlanın
hem de orada yapamadığınız
kârı burada yapın. Böylelikle
Ardahan’daki hemşehrilerimiz
de iş sahibi olsunlar istiyoruz.’’
dedi.
Ardahan’ın sürekli göç
verdiğinin de altını çizen
Başkan Demir: ‘’Gelin bunun
önüne geçelim’’ dedi.

33

TÜRKIYE’DE
IŞSIZLIĞI
BITIRMIŞ TEK
IL OLALIM
n ‘’Ardahan 1992’de İl
olduğunda nüfusu 160 binlerdeydi. Şimdi ise 97 bine kadar
düştü. Kars ve Iğdır’a baktığımızda nüfusunun yıllara göre
arttığını görüyoruz ancak içlerinde göç veren tek il Ardahan.
Gelin bunu tersine çevirelim.
Sadece biz istediğimiz için
değil sizin de kârınız var. Bu
mesajım; İstanbul’da, İzmir’de,
Ankara’da tekstil ile uğraşan
iş adamlarımızadır. Alt yapınızı bizler sağlayacağız sizler
sadece tezgahınızı buraya
taşıyacaksınız. Belediyemizde
olduğu kadar aynı duyarlılık
Ardahan Valiliğimiz ve İktidar
Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan
Atalay’da da vardır. Gelin hep
birlikte Türkiye’de işsizliği
bitirmiş tek il olalım’’ dedi.
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Değerli Muhtarım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
n Ardahan merkeze bağlı Yenimahalle muhtarıyım. Doğma büyüme
Yenimahalleliyim. 33 yaşındayım.
İşletme alanında lisans, Sosyal
Hizmetler alanında da ön lisans
yaptım. İletişim sektöründe
yaklaşık 15 yıldır esnaflık
yapmaktayım.

M
U
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ÇEŞITLI KURUMLARLA
SIKINTININ ÇÖZÜMÜ IÇIN
ILETIŞIM IÇERISINDEYIM
Mahallenizin problemleri nelerdir?
Bu problemleri gidermek için
neler yapıyorsunuz?
n Yıllardır çözülemeyen dere ıslahı için gerek Ardahan Belediyesi gerek daha üst merciler olmak üzere
çeşitli kurumlarla sıkıntının çözümü için iletişim içerisindeyim. Mahallemizin sınırları içerisinde bulunan ve halen
stabilize olan yollarımız için belediye başkanlığına yazılı
talepte bulundum. Umarım inşaat sezonu başladığında
yollarımızın yapımıyla ilgileneceklerdir. Mahallemiz
Ardahan’ın en eski yerleşim yerlerinden olup nüfusu bakımından kalabalıktır. Bu nedenle mahalle
içerisinden şehir içi dolmuşunun geçmesi
için gerekli tüm çalışmaları
yapmaktayız.

VATANDAŞLA
DEVLET
KURUMLARI
ARASINDA
KÖPRÜ GÖREVINE
ÜSTLENDIM

GÜZEL
BIR UYUM
IÇINDEYIZ

Yenimahalle’de sizinle
birlikte değişenleri, mahalleye
kazandırdığınız hizmetleri
anlatır mısınız?
Mahalle sakinleri ile aranız nan Mahallemde göreve başladığım günden
sıl? Ne tür olumsuzluklar yaşıyoritibaren vatandaşla devlet kurumları arasında
sunuz? Bu işi yaparken başınızdan
köprü görevine üstlendim. Metruk binaların
ilginç olaylar geçiyor mu?
yıkımını, alabalık deresi temizliği, tabakhaMuhtar
n Mahalle sakinlerimizle güzel bir
ne deresi temizliği, çevre düzenlemesi,
olarak insanlara
uyum içindeyiz. Herhangi bir
çevre aydınlatmaları ve eksik olan
ne gibi yardımlarda
olumsuzluk görev sürem bodoğalgaz hatlarını
bulunuyorsunuz?
yunca yaşamadım.
tamamladık.
n Muhtar olarak devletimizin
ve hayırsever vatandaşlarımızın
göndermiş olduğu bütün yardımları
adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine
dağıtıyoruz. Ben ve ekibim doğru
yolumuzdan şaşmadan
işimize devam
edeceğiz.
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ARDAHAN MUTFAĞINDAN

Kesme Çorbası

GEREKLI MALZEMELER
1 adet kuru soğan
6 bardak su
1 tutam reyhan
Tereyağı
Tuz
ERIŞTE IÇIN
1 yumurta
Yarım çay bardağı
Aldığı kadar un
Tuz
NUDUL/GUNUT IÇIN
1 yumurta
1 yumurta kadar tereyağı
veya kaymak
Aldığı kadar un
Tuz

Yapılışı
1 yumurta, yarım çay bardağı su, un ve tuz sert kıvamda bir hamur oluşturacak şekilde yoğrulur ve ince
yufka haline getirilir. Yufka erişte şeklinde dilimlenir. Diğer taraftan küçük küçük doğranan soğan tereyağında kavrulur. İçine reyhan eklenir. 6 su bardağı kaynamış suya tuz ilave edilir. Erişteler ilave edilerek pişirilir.
1 yumurta, kaynak (veya tereyağı), un ve tuz ile kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Hamur 1
cm çapında silindirler haline getirilerek 1 cm eninde kesilir. Çukur ve derin bir kapta kızgın yağda kızartılarak nudullar/gunutlar hazırlanır. Servis kasesine alınan çorbanın üzerine isteğe bağlı olarak ilave edilir. Arzu
edildiği takdirde sarımsaklı yoğurt eklenerek sıcak servis yapılır.
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ARDAHAN’DA
YAPIMI
Erol ÖZER
Tuluğ, koyun ve keçi derisinden yapılır. Koyunun tulum
çıkarılan derisi tuzlanarak
dinlenmeye bırakılır. Dinlendirilen deri, peynirin suyu (şırat)
da konularak derinin kıllarından
ayrılması sağlanır. Kan, yağ ve
et parçaları gibi birikimlerden
temizlenmesini kolaylaştırmak
için iki gün bekletilir ve deri
temizliği yapıldıktan sonra bir
ağaca takılarak güneşe bırakılarak kuruması ve kokudan
arınması beklenir. Bu işlemden
sonra tekrar ayranda bekletilerek
hem yumuşaması sağlanır hem
de temizlenmiş olur. Tuluğ derisi,
terbiye aşaması bitince alt tarafı
ve kol yerlerine dikiş atılarak
boğaz yeri açık bırakılır.
Peynir, tepecek dediğimiz
özel ahşap yardımıyla tuluğa
tepilir. Ağzı kapatılarak altına
ve üzerine taş konularak suyunun çekilmesi, dinlenmesi ve
olgunlaşması için serin yerde
muhafaza edilerek bekletilir.
Tuluğ peyniri, damak tadına hızlı
uyum sağlarken sofralarımızda
peynir olarak konulsa da eritme,
makarna, hacapur, peynir hınkalı,
karnıyarık, erişte, ekmek aşı ve
benzeri birçok yöresel yemeklerde yer alır.

ardahan belediye dergisi.indd 37

TULUĞ
PEYNIRININ YAPIMI
1. Sağımı yapılan taze süt, makine
yardımıyla kaymağından ayrılır.
Kaymağından ayırılan süt biriktirilir.
Üç gün bekletildikten sonra sütün
çürümesi için beklenilir.

2. Çürüyen süt kazana dökülür.

Ocakta ağır ağır karıştırılarak pişirilir.

3. Pişirme işlemi yapıldıktan sonra
bez torbaya dökülür.

4. Torbanın ağzı kapatılır. Süzülmesi için süzgecin içine konularak
üzerine ağır bir şey (taş vb.) bırakılarak basınç uygulanır. Bir gün boyunca
süzülmesi beklenilir.

5. Süzüldükten sonra geniş bir kaba
çıkartılır. Bu şekilde kuruyana kadar
suyunun çekilmesi beklenir.

6. Bütün şekilde çıkan peynir (gorcola), küçük parçalar haline getirilir.

7. Ufalanan peynirler, temiz bir

beze serilip 2 ya da 3 gün kadar “ısınma” adı verilen işleme tabi tutularak
sararması beklenir.

8. Belirli bu süreden sonra tuzu
ilave edilerek bir gün daha bekletilir.
9. Tuluğun içerisine hava alma-

yacak şekilde iyice tepilir. Lezzetini
alana kadar serin ve rutubetsiz yerde
bekletilir.
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BAŞKAN DEMİR HALK TV’DE

ARDAHAN’I
TANITTI

ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANI FARUK DEMIR HALK TV’DE
YAYINLANAN “SEDA İLE GEZIYORUZ PROGRAMINA” KONUK OLDU.
BAŞKAN DEMIR, KENTIN SOSYAL VE KÜLTÜREL DURUMUNU VE
BELEDIYE YATIRMALARINI ANLATTI.
Sunuculuğunu Seda Kement ve görüntü
yönetmenliğini Asil Yıldırım’ın yaptığı Ardahan’da dolu dolu geçen üç günde tanıtım
programı çekildi.
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Çekimler süresince Ardahan'ın; kış turizmi,
Çıldır Gölü, balı, tereyağı, kaşar peyniri, kazı,
bulgur pilavı, peyniri, ketesi, katmeri gibi
yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.
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“MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE

‘ÇILDIR GÖLÜ KARS’

YAZILMASI BİZİ ÜZDÜ”

ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANI FARUK DEMIR: "9 OCAK'TA ÇEKILIŞI YAPILACAK OLAN MILLI
PIYANGO BILETINDE 'ÇILDIR GÖLÜ KARS' YAZILMASI BIZI ÜZDÜ.’’ DEDI.

A

rdahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "9 Ocak'ta
çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde 'Çıldır
Gölü Kars' yazılması bizi üzdü. Ardahanlıları üzen bu
durumun düzeltilmesini istiyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Demir, Çıldır Gölü'ndeki şenlik alanında
bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya
gelerek gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Ocak'ta çekilişi yapılacak Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü yazısının altına Kars'ın
yazılmasının Ardahanlıları üzdüğünü söyledi.

VE MILLI PIYANGO
HATASINI KABUL ETTI
9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan biletin "Çıldır Gölü
Kars" yazılı ön yüzüne Ardahanlılardan büyük tepki gelmesi
sonrası, Milli Piyango, sosyal medya hesaplarından Çıldır
Gölü'nü de içeren, Ardahan'ın tanıtıldığı bir video yayımladı.
Yayımladığı bu videoyla hatasını kabul eden Milli Piyango, özür diledi.
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BAŞKAN FARUK DEMİR’DEN

AB BÜYÜKELÇİSİNE

ZİYARET

ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANI
CHP’LI FARUK DEMIR, AVRUPA
BIRLIĞI ANKARA BÜYÜKELÇISI
NIKOLAUS MEYER-LANDRUT’U
ZIYARET ETTI.

A

rdahan Belediye Başkanı Faruk
Demir, AB Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Mr. Nikolaus
MeyerLandrut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
“BÖLGENİN ÖNEMİNİ ANLATTIK”
Demir, “Fizibiliteleri bitmek üzere olan
çok sayıdaki projelerimizi kendilerine ulaştıracağız. Kafkasya'ya açılan 2 sınır kapısı,
enerji koridoru ve Bakü – Tiflis – Ceyhan
demiryolunun geçiş merkezi olan Ardahan'ın
ülkemiz, AB ve bölgemiz için önemini anlattık. Sıcak karşılama ve misafirperverliği için
kendilerine teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Başkan Demir, sıcak karşılama ve misafirperverliği için Landrut’a teşekkür etti.
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Çıldırlı

Âşık Şenlik
Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Kafkaslar’da tanınan, ünlü saz
âşıklarımızdan Çıldırlı Âşık Şenlik; Türk âşık edebiyatının en
önemli temsilcilerinden biri olarak tanınmaktadır. 1853 yılında
Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Suhara (günümüzde Aşıkşenlik
Mahallesi) köyünde dünyaya gelmiştir.

O

nun doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili
değişik görüşler ileri sürülmüştür.
Fahrettin Kırzıoğlu, 1853-1913 yıllarını
verirken; konu ile ilgili bir doktora tezi
hazırlayan Ensar Aslan ise doğum tarihini 1850
olarak vermektedir. Babası Molla Kadir, annesi
Zeliha’dır. Asıl adı Hasan’dır; bununla beraber
Türkiye ve Azerbaycan sahasında Hasan adıyla
değil, Âşık Şenlik adıyla şöhret bulmuştur.
Türklerin Karapapak (Terekeme) boyundandır. 19 yaşındayken Ahılkelekli Âşık Nuri’den
saz çalmayı öğrenmiştir. Kars, Ahıska, Borçalı,
Tiflis, Gümrü ve Revan’ı gezerek çağının diğer
âşıklarıyla karşılaşmalar yapmıştır. 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı esnasında halk-toplum
önderliği yapmıştır. Ünlü şiiri “93 Koçaklaması”nı bu esnada söylemiştir. Bu şiirde geçen,
“Can sağ iken yurt vermeniz düşmana!” mısrası
o dönemki yurt savunmasının temel felsefesini
oluşturmuştur.
Tespit edilebildiği kadarıyla 180 civarında
şiiri, Selman Bey, Latif Şâh ve Sevdakar gibi hikâyeleri bulunmaktadır. Yörede âşık meclislerinde
dinledikleri, yine yörede yapılan sohbetlerden
ve okunan cönk kitaplarından faydalanmıştır.
Şiirlerinde Köroğlu, Dadaloğlu, Karacaoğlan ile
güçlü âşıklık geleneğinin olduğu Ahıska’da dünyaya gelen Hasta Hasan’ın etkisi vardır.
Kendi çağında ve kendisinden sonra gelen
pek çok âşığın üzerinde etkisi olmuştur. Posoflu
Âşık Zülâlî ve Narmanlı Âşık Sümmânî ile de
karşılaşmaları olmuştur. 1913’teki Revan yolculuğu sonrasında oradaki rakip âşıkların kıskançlığıyla yemeğine zehir katılmış ve memleketi
Çıldır’a ulaşamadan Arpaçay ilçesinde ölmüştür.
Kendi köyünde defnedilen âşığın mezarı, yakın
tarihte anıt mezar haline getirilmiştir.
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ŞIIRLERINDE KÖROĞLU,
DADALOĞLU, KARACAOĞLAN ILE
GÜÇLÜ ÂŞIKLIK GELENEĞININ
OLDUĞU AHISKA’DA DÜNYAYA
GELEN HASTA HASAN’IN
ETKISI VARDIR.
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93 KOÇAKLAMASI
Ehl-i İslam olan işitsin bilsin,
Can sağ iken yurt vermerih düşmana.
İsderse Uruset ne ki var gelsin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Kurşanıf gılıcı geyinin donu,
Gavga bulutları sardı her yanı,
Doğdu koç yiyidin nam alma günü,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Asger olan bölük bölük bölünür,
Sandız mı ki Kars galası alınır,
Boz atlar üsdünde kılıç salınır,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Kavga günü namerd sapa yer arar,
Er olan göğsünü düşmana gerer,
Cem-i ervâh biznen meydana girer,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Hele Al Osman’ı görmemiş zorun,
Din gayreti olan tedarik görün,
At tepin baş kesin kazağı girin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Benasfer’di bilin Urus’un aslı,
Orman yabanisi balıhçı nesli,
Hınzır sürüsüne dalıf kurt misli,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Şenlik ne durursuz atlara minin,
Sıyra gılıç düşman üsdüne dönün,
Artacahdır şanı bu Al Osman’nın,
Cağ sağ iken yurt vermeniz düşmana.
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1913’teki Revan yolculuğu
sonrasında oradaki rakip âşıkların kıskançlığıyla yemeğine zehir
katılmış ve memleketi Çıldır’a
ulaşamadan Arpaçay ilçesinde ölmüştür. Kendi köyünde defnedilen
âşığın mezarı, yakın tarihte anıt
mezar haline getirilmiştir.
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HANAK BELEDİYE BAŞKANI

AYHAN BÜYÜKKAYA

İLE SÖYLEŞİ
BÜYÜK BIR YOL
KAT ETTIK
Hanak Belediye Başkanı seçildikten sonra sizi nasıl bir ilçe
karşıladı? Temel problemlerini çözüme ulaştırabildiniz mi?
2014 yılında ilk seçimleri kazandığımda birçok sorunu olan,
yolları çamurdan gözükmeyen, suları doğru düzgün akmayan,
sürekli su kesintileri olan bir ilçe ile karşılaştık.
Temel sorunların çözümünde büyük bir yol kat ettik.

Sayın Başkanım, öncelikle Hanak ilçemizde sürdürdüğünüz çalışmaları yakından
takip ediyor ve başarılar diliyoruz. Okuyucularımızın sizi daha yakından tanıyabilmeleri için bize kendinizden söz eder
misiniz?
1962 yılında Hanak ilçesinde doğdum. İlk, orta
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ve lise öğrenimimi Hanak’ta tamamladım. 12
Eylül sonrası Hanak dışına çıktım. Daha sonra
Gebze Belediyesinde göreve başladım. Yaklaşık 25 yıl Gebze Belediyesinde farklı birimlerde görev yaptım. Bir çocuk sahibiyim. 2014
yerel seçimlerinden itibaren Hanak Belediye
Başkanı olarak görev yapmaktayım.
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ILÇEMIZDEKI
SORUNLARIMIZI BÜYÜK
ORANDA ÇÖZDÜK
n Genel hatlarıyla Hanak’ta yaptığınız
çalışmalarınızı anlatabilir misiniz?
Göreve geldiğin günden itibaren:
1. Yaklaşık 65 bin m2 beton kilit parke yol
çalışması yaptık.
2. Yaklaşık 15 km isale su hattı yenilemesi, su depolarının yenilenmesi ve modernize
edilmesi çalışmaları yaptık.
3. Hanak mesire alanına Yürüyüş Yolu
Projesini tamamladık.
4. Hanak Düğün Salonunun; konferans,
toplantı ve misafirhaneye dönüştürülmesi
projesini tamamladık.
5. 1960 ve 1989 yılında yapılan eski
belediye hizmet binalarını yıkarak Yeni Modern
ve çok amaçlı bir Belediye Hizmet Binasını
ilçemize kazandırdık.
6. TANAP Şirketinin ilçemize getirilmesini
sağlayarak ilçeye sosyal ve ekonomik canlılık
kazandırdık.
7. Villakent projesi ile gurbetçi vatandaşlarımıza uygun fiyatlı arsa satışları yaparak
ilçemizin nüfusunun artışını sağlamak için
projeler hazırladık.
8. Kültür sanat faaliyetlerini yoğunlaştırdık. Halk konserleri, tiyatro vb. etkinliklerle
sosyal yaşamı canlandırmaya yönelik çalışmalar yaptık, pandemi nedeniyle 2020 yılında ara
versek de çalışmalarımıza devam edeceğiz.
9. Hanak Çayının ıslahını ve taş tahkimatının tamamladık, aynı zamanda mahallelerimizde derelerin ıslahını büyük oranda tamamladık.
10. Birçok mahallemizde menfez köprü
çalışması yaptık.
11. Organik ürünlerimizin teşviki için 3
mahallemizde mahalle fırınları açtık.
12. 2014 öncesi, ilçemizde yapılan kanalizasyon ve kaldırım projeleri için İller Bankasından alınan borçların büyük bölümünü ödedik.
2020 yılında bütçemizi yaklaşık 650 bin lira
karar geçirdik.
13. Personellerimize, iç piyasaya ve 3. kişilere ödenmeyen bütün borçları ödedik. Kısıtlı
bütçemize rağmen tasarruf ederek hem denk
bütçe oluşturduk hem de ilçemizdeki sorunlarımızı büyük oranda çözdük.
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Hanak’ta yapmak istediğiniz projeleriniz nelerdir?
İlçenize dair hayallerinizi anlatır mısınız?
2021 yılında öncelik sırasına göre öngördüğümüz başlıca projelerimiz şunlardır:
1. Avcılar Mahallemizde dere ıslahı ve park projemiz (SERKA tarafından kabul gördü) hayata
geçireceğiz.
2. Atalar mahallemiz Bayraktepe mevkiinde Seyirtepe Çay Bahçesi Projesi,
3. GES (Güneş Enerjisi Santralleri) Projesi,
4. İlçe belediyeleri ile ortak bir hayvan barınağı projesi,
5. Kanalizasyon atıkları için arıtma projesi,
6. Kadın Kooperatifinin kuruluşu ve tekstil atölyesi projesi.
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ÖZGÜ KAVLICA BUĞDAYINI
TEŞVIK EDIYORUZ

İlçenizde üretimi gerçekleştirilen ürünlerin
ve diğer turizm değerlerinin tanıtımı noktasında
yaptığınız çalışmalar var mı?
İlçemiz, Ardahan ilinin genelinde olduğu gibi
tarım ve hayvancılık üzerine ekonomik şartlarını
oluşturmuş bir ilçedir. İlçemize özgü tel çeçil peynirinin coğrafi işaretinin alınması için gerekli çalışmaları
yürütmekteyiz. Ayrıca köy ekmeğinin teşviki için
bölgemize özgü kavlıca buğdayını teşvik ediyoruz.

FESTIVALLERDE, HEMŞEHRI
DERNEKLERININ PAYI VE
KATKISI ÇOK BÜYÜKTÜR

Büyükşehirlerdeki hemşehri derneklerinin
ya da Hanaklı hemşehrilerimizin belediyenize
katkıları oluyor mu?
Hemşehri derneklerimiz, gurbette yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemiz ile bütünleşmesinde köprü
görevi görmektedir. Yapılan gece ve etkinliklerle dayanışmayı artırmaktadır. Yaz aylarında Belediyemizce
yapılan festivallerde, hemşehri derneklerinin payı ve
katkısı çok büyüktür.
Sayın Başkanım, değerli vaktinizi ayırdığınız
için teşekkür ediyoruz. Son olarak sizlerin eklemek istediği bir şeyler var mı?
Tüm Belediye Başkanı arkadaşlarıma başarılar
diliyor, 2021 yılının dayanışmayı artıran bir yıl olmasını
temenni ediyorum. Bu röportaj söyleşi için de sizlere
ayrıca teşekkür ediyorum.
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DESTEK
ALMAKTAYIZ
İki dönemdir CHP’nin Doğu’daki
belediyelerinden biri olarak hizmet
vermektesiniz. Batıdaki CHP’li belediyelerden destek görüyor musunuz?
Batıdaki CHP’li belediyelerden özellikle araç ve ekipman desteği almaktayız. 6
yıllık süremizde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Maltepe
Belediyesinden çok sayıda araç ve iş makinesi hibe aldık.
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Hanak'ın düşman
işgalinden kurtuluşu
anak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.
Yıldönümü, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında
tedbirler alınarak çeşitli etkinliklerle kutlandı.

n Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’de katıldı.

ardahan belediye dergisi.indd 48

12.04.2021 10:02:44

Ardahan Belediyesi
Haber Bülteni

49

Ellerine Kan değmemiş,
tenleri süt kokan bir halk

Malakanlar

1880 yılında Çarın sürgün kavmi olarak geldiler Kars ve Ardahan’a
yerleştiler. Ellerine silah almadılar. İnsan öldürmeyi günahların en büyüğü
saydılar. Bildikleri ne varsa yöre halkına öğrettiler. Tam kırk yıl kaldılar.
Düşmanlık nedir bilmediler. Kimseye düşmanlık beslemediler.
Kenan Karabağ

P

eygamberleri Maksim’in getirdiği Güneşin kitabına inandılar. İbadet yerleri
Sabranya’ya ikon, resim, haç asmadılar.
Vicdani retçiydiler,hiç asker olmadılar.
Savaşlar son bulsun diye Kars’ın Karahan köyü
ve Ardahan’ın Sarzep köyünde topluca silah
yakma eylemi yaptılar.
1915 Şubatın da Sarzep köy meydanında,
Cincorop’dan gelen Dukhoborlarla birlikte Rus
ordusunun Türklere yaptığı zulmü protesto
etmek için toplandılar. Kazak süvarilerinin üstlerine saldırmasına rağmen karın üstüne yığdıkları silahları ateşe verdiler. Onlar her zaman
barışın yanında savaşı reddeden oldular…
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Perhiz orucunda haftada iki gün süt içmeyi
“süt tanrının en temiz nimetidir. Biz her gün
içeriz,” diye ret etiler ve başlarına gelmeyen
kalmadı. Onlara Molakan(Malakan) süt içenler
adını taktılar. Önce kiliseden aforoz edildiler.
Sonra sürekli sürgünle karşı karşıya kaldılar. En son 93 harbinin arkasından
bölgemize sürüldüler…
Ardahan’da Sarzep köyüne yerleştiler. Bölgemize, arıcılığı onlar
öğretti. Sebze
ve patates
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40 YIL KALDIKLARI BÖLGEMIZDEN ZORUNLU ASKERLIK ÇIKINCA GÖÇ ETMEK
ZORUNDA KALDILAR. GENÇLERI TOPLANIP SAMANLIKLARA HAPSEDILINCE; KURA
KÖPRÜSÜNÜ VE KARS GARINI IŞGAL ETTILER. ZORLA ASKERE ALINMA DEVAM EDINCE
1921 YILI SONBAHARINDA TOPLU OLARAK BÖLGEMIZDEN AYRILARAK RUSYA’NIN
STAVROPOL ŞEHRININ KIRSAL ALANINA, YANI GELDIKLERI YERLERE GERI DÖNDÜLER...

ekimini… Değirmencilik onlarla altın devrini
yaşadı. İlk defa semaverde çay keyfi onlarla
başladı. Kaşar peyniri ve aletli tarım. Bildikleri
ne varsa bir tekini bile kendilerine saklamadılar. Dokuz göbeğe kadar akraba sayıp yakınlarıyla evlenmediler. Gittikleri yerlere medeniyet
götürdüler. İki katlı verandalı evleri bölgemizde ilk defa onlar yaptı. İçine banyo ve tuvalet
bile koydular. Haftada bir toplu olarak yaptıkları hamamda yıkandılar. Gelecek için mal
biriktirmediler. Gençler daha rahat eş seçsin
diye yılın belli zamanlarında evlilerin katılmadığı eğlenceler tertip ettiler…
40 yıl kaldıkları bölgemizden zorunlu
askerlik çıkınca göç etmek zorunda kaldılar.
Gençleri toplanıp samanlıklara hapsedilince;
Kura köprüsünü ve Kars garını işgal ettiler.
Zorla askere alınma devam edince 1921 yılı sonbaharında toplu olarak bölgemizden ayrılarak
Rusya’nın Stavropol şehrinin kırsal alanına, yani
geldikleri yerlere geri döndüler... Giderken hüzün içinde gittiler. Bizden sonra gelenler barış
içinde yaşasın diye baştan aşağı temizledikleri
evlerine ekmek, su ve tuz bıraktılar…
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Askerliği kabul edip kalanlar ise evlenme
güçlüğü içine düşünce 1962 yılında bölgemizden gitmek zorunda kaldılar…
Onlar için Kazım Karabekir şu notu
düşmüştü; “sıhhat numunesi gibiydiler. En
iyi arabalar onlardaydı. Vermekten imtina
ederlerdi. İçinde mühimmat taşıyacaksınız,
insan öldüreceksiniz diye zorluk çıkarırlardı.
Ruslara da vermezlerdi. Sordum soruşturdum bu alışkanlıkları nereden geliyor diye
dediler ki; İsa peygamber yakalanırken bir
kargaşa olmuş onu yakalamaya gelen komutanın elindeki kılıç yere düşmüş; sonraları bu grup “Tanrı insanlığın elinden silahı
düşürmek istedi,” diye algılamış bu kılıcın
yere düşüşünü. Askerliği de reddetmişler.
İnsan öldürmeyi de günahların en büyüğü
saymışlar. Çok çalışkandılar. Değirmencilikte
onların üstüne yoktu…”
Kırk yıl bölgemizde kalan, kimseye kin
gütmeyen, bildikleri ne varsa yöre halkına öğreten, Stavropol’dan aylarca yürüyerek Çarın
sürgün kavmi olarak Kars ve Ardahan’a gelen
bu halkı saygıyla anıyoruz…
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Sayın Yılmaz Kaya, okuyucularımız için kendinizi tanıtabilir misiniz?
10 Ocak 1966 tarihinde Ardahan’ın Göle ilçesi Çardaklı köyünde dünyaya geldim. İlkokulu Çardaklı köyünde okudum. Orta ve
lise tahsilimi Göle 100. Yıl Lisesinde tamamladım. 1980 yılından beri
esnaflık yapmaktayım. 14 Ocak
2014-14 Ocak 2018 tarihleri arasında 2 dönem Göle Esnaf Odası
başkanlığını yaptım.27 Mayıs
2018’de de Ardahan Odalar Birliği
başkanlığını kazandım ve halihazırda görevimi sürdürüyorum.
Bir il için esnaf ve sanatkârların önemi nedir?
İlimiz için esnafların önemi
çok büyüktür. Çünkü esnaf ve
sanatkârlar ilimizin ekonomi lokomotifidir. İlimizin ışığıdır. Bu ışık
ilimize heyecan veriyor. Gelişmesi
ve büyümesi için katkı sunuyor.

AÇILAN ULUSAL
MARKETLER TAMAMEN
ESNAFIMIZI
SIKINTIYA KOYUYOR
Bölgemiz ve ilimiz bazında esnafımızın durumunu nasıl görüyorsunuz?
n Bölgemizde ve ilimizde şu an ki durumu, pandemiden dolayı çok sıkıntılı geçiyor. Ayrıca ilimizde açılan
ulusal marketler tamamen esnafımızı sıkıntıya koyuyor.
Bu marketler, küçük esnaflarımızın ışığını söndürüyor.
Bunla ilgili çalışmalarımız var. En kısa zamanda ulusal
marketlerle ilgili yasa çıkar ve bunlar ilimizi terk ederler.
Esnafımızın ışığı sönmez.
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SAYIN BELEDIYE BAŞKANIMIZLA ÇALIŞMALARIMIZ

HER ZAMAN UYUMLU GEÇMIŞTIR
Ardahan Belediyesi Haber Bülteni dergisi aracılığıyla esnaflara
ve okuyucularımıza neler söylemek
istersiniz?
Ardahan Belediyesinin her zaman
esnaf ve sanatkârlarımızın yanında
olduğunu belirtmek isterim. Sayın
Belediye Başkanımızla çalışmalarımız
her zaman uyumlu geçmiştir. Belediye
Başkanımız Sayın Faruk Demir Bey’le
iş insanlarımızı nasıl ilimize getirebiliriz, ilimizde istihdamı nasıl yaratabiliriz diye birlikte çalışmalarımız devam
ediyor. İlimizde insanların, gençlerin
göç etmesi için iş alanlarının açılması
gerekir. Bu duygu ve düşüncelerimle
Sayın Belediye Başkanına teşekkür
ediyorum. Bize de yer verdiği için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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Ayakkabı
Tamirciliği

SON YILLARDA ARDAHAN’DA SAYILARI OLDUKÇA
AZALAN AYAKKABI TAMIRCILIĞININ SON
USTALARINDAN BIRISI DE ERDAL UYGUR’DUR.
3 HAZIRAN 1963 TARIHINDE ARDAHAN MERKEZE BAĞLI
BÜYÜKSÜTLÜCE KÖYÜNDE DÜNYAYA GELEN ERDAL
UYGUR, 2000 YILINDA MESLEĞE ADIM ATMIŞTIR.
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Y

aşanılan modern değişime ve zamana dayanan bir başka meslek
dalı da ayakkabı tamirciliğidir.
Değişen alışkanlıklarla birlikte
bir zamanların gözde mesleklerinden olan
ayakkabı tamirciliği, mesleği sürdürmeye
çalışan son ustalarca yaşatılsa da eskiyen
ayakkabıların tamirinin yapılmadan çöpe
atılması, mesleği devam ettirebilecek
çırakların bulunmaması ve teknolojinin
gelişimi, tamirciliğin de artık yok olmak
üzere olan meslekler arasında yer almasına neden olmuştur. Son yıllarda Ardahan’da sayıları oldukça azalan ayakkabı
tamirciliğinin son ustalarından birisi de
Erdal Uygur’dur. 3 Haziran 1963 tarihinde
Ardahan merkeze bağlı Büyüksütlüce
köyünde dünyaya gelen Erdal Uygur, 2000
yılında mesleğe adım atmıştır.

MESLEĞIN KAYBOLMAMASI
IÇIN DEVLETIN DESTEK
OLMASINI BEKLIYOR

n Genellikle ayakkabı tamircilerinin
yama yapma, fermuar yenileme,
ayakkabı söküklerini dikme,
pençe yapma (ayakkabı altına
giydirilen astar), dar ayakkabıların
giyinilebilinmesi için kalıba alınması
gibi işler yaptığını ifade eden Erdal
Uygur; bu işlemleri yaparken kol
makinesi, fora makinesi, fireze ve kalıp
makinesi kullanmaktadır. Ayakkabı
tamirciliğinde kullandığı malzemeler
ise çengelli iğne, falçata, çivi, çekiç,
mumlu iplik, delgeç, farklı renk ve
numaralardaki iplerden oluşmaktadır.
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n Çıldır’ın Âşıkşenlik mahallesinden olan Oktay
Durak’la 2002 yılına kadar ayakkabı imalatı ve tamiri
yapmış, mesleğin inceliklerini de ondan öğrenmiştir.
2002 yılında ayakkabı üretimini bırakarak tamamen
tamircilik alanına yönelmiştir. 2002 yılından
beri mevcut dükkânında aktif olarak mesleğini
icra eden Erdal Uygur, mesleğe olan ilginin
azaldığından ve ekonomik olarak getirisinin fazla
olmayışından kaynaklı olarak çırak yetiştiremediğini
belirtmektedir. Son yıllarda ayakkabı tamiri
yaptıranların sayısında hızlı bir düşüşün olduğunu,
tasarruf kültürünün yok olmasına bağlayan Erdal
Uygur, mesleğin kaybolmaması için devletin destek
olmasını beklemektedir.

12.04.2021 10:03:03

56

Ardahan Belediyesi
Haber Bülteni

İSTİHDAM ARTIŞI YAPAN
İŞ YERİ SAHİPLERİNE

TEŞEKKÜR BELGESİ
n Koronavirüs salgın hastalığı
sürecinde İŞKUR aracılığıyla istihdam artışı yapan işletme temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.
İşletmelere belgelerinin verilmesi
dolayısıyla düzenlenen programa Valimiz Sn. Hüseyin Öner,
Belediye Başkanımız Faruk Demir,
Vali Yardımcıları Mustafa Gürbüz,
Cem Gümrükçü, Oda Başkanları,
ilgili kurum müdürleri ve istihdam
artışı yapan firma yetkilileri katıldı.

İL İSTIHDAM VE MESLEKI EĞITIM
KURSU KURUL TOPLANTISI
n Belediye Başkanımız Faruk Demir, İŞKUR
İl müdürlüğü tarafından düzenlenen İl İstihdam
ve Mesleki Eğitim Kursu Kurul toplantısına katıldı.
Toplantıda 2021 yılı eğitim planını ele alındı.
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DERİN MERMERCİ''DEN

BÜYÜK JEST!

SOKAKTA YAŞAYAN HAYVANLAR IÇIN SAYISIZ
YARDIM FAALIYETINDE BULUNAN DERIN
MERMERCI, ARDAHAN’DAKI CAN DOSTLARIMIZI
UNUTMADI. MERMERCI, BAŞTA ARDAHAN OLMAK
ÜZERE TÜRKIYE'NIN DÖRT BIR YANINDAKI
BARINAKLARA KIRALADIĞI TIR’LA
MAMA GÖNDERDI.
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A

rdahan Belediye Başkanı Faruk Demir;
"Ardahan'da havaların da soğumasıyla
sokak hayvanları ve hayvan barınaklarında mamaya olan ihtiyaç artmıştı.
Derin Mermerci can dostları ve Ardahan'ımıza
büyük bir jest yaptı. Canı gönülden teşekkür
ediyorum" dedi.
Demir, göreve seçildikten sonra tebrik için
kendisine çiçek gönderilmemesini, çiçek paralarının sokak hayvanları ve Ardahan'daki hayvan
barınakları için bağışlanmasını istemişti. Derin
Mermerci'nin girişimi ile kedi-köpek ve doğal
yaşam hayvanları için alınan bir tır dolusu mama
önceki gün Ardahan'a ulaştı.
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında
yer alan Derin Mermerci tam bir hayvansever.
Mermerci, geçtiğimiz günlerde de Manisa'da
bir aracın çarparak öldürdüğü köpeğin minik
yavrularını arabasının bagajında İstanbul'a
getirmişti.
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İHLAS HABER AJANSI
ARDAHAN TEMSİLCİSİ - GAZETECİ

Olgun YIldIz

DÜNYADA OLUP BITEN HER ŞEYI
DOĞRU KAYNAKLARDAN EDINDIKTEN
SONRA KAMUOYUNU BILGILENDIRMEK
AMACIYLA HABERLEŞTIREN GAZETECILER,
YÜKLENDIKLERI IŞIN SORUMLULUĞUNU
BAŞARIYLA YERINE GETIRMEYE ÇALIŞIRLAR.
ULUSAL HABERCILIK AĞINDA ÇALIŞANLAR
KADAR YEREL ÇAPTA ŞEHIRLERIN NABZINI
TUTAN GAZETECILERIN DE MESLEKÎ
ZORLUKLARI OLDUKÇA FAZLADIR. YERELDE
ÜRETILEN HABERLERIN NITELIĞI VE SAYISI
DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE BUNLARI ARTIRMAK
IÇIN ÇABALAYAN YEREL GAZETECILER,
OLAĞANÜSTÜ BIR BAŞARI SERGILEMEKTEDIR.
ARDAHAN’DA DA BU BAŞARIYA IMZA ATAN
ISIMLERDEN BIRISI DE OLGUN YILDIZ’DIR.
DIZ;
N YIL
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lgun Yıldız, 20 Haziran 1977 tarihinde Ardahan’ın ormanları ve yüksek
rakımlı yaylalarıyla meşhur ilçesi
Göle’de dünyaya gelmiştir. Küçük
yaşlardan itibaren baba mesleği
olan fotoğrafçılığa merak sarmış,
Yıldız Foto adıyla hizmet veren aile
stüdyolarında çalışma başlamıştır.
1992 yılında Ardahan Lisesinden
mezun olmuştur. Farklı nedenlerden dolayı yarıda bırakmak zorunda kaldığı üniversite hayatından
sonra memleketi Ardahan’a dönerek
fotoğrafçılığa devam etmiş, 2008
yılında da gazetecilik hayatına
merhaba demiştir.
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2018 yılında “Yaşam Fotoğrafı”
kategorisinde ödül alan Olgun Yıldız, 2020 yılında da Doğu Anadolu
Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ´Yılın Başarılı
Gazetecileri Yarışması´nda ödüle
layık görülmüştür. Bunların yanı sıra
meslekî yaşamında birçok ödüle
sahip olmuştur.
İhlas Haber Ajansı Ardahan
Muhabiri olarak gazetecilik hayatına
devam eden Olgun Yıldız; “İnsansız
Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikası”,
“Fotoğrafçılık Usta Öğreticiliği” ve
“Wedding Videography” sertifikalarına sahiptir.
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ARDAHAN’DA AFETLERE
HAZIRLIK HUSUSU

MASAYA
YATIRILDI
ARDAHAN VALISI HÜSEYIN ÖNER
BAŞKANLIĞINDA, İL AFET RISK
AZALTMA PLANI HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI BILGILENDIRME
TOPLANTISI DÜZENLENDI.

B

elediye Başkanımız
Faruk Demir, Valimiz
Sn. Hüseyin Öner'in
başkanlığında, Afet
Farkındalığı ve İl Afet Risk
Azaltma Plan Toplantısına
katıldı.
Toplumda afet farkındalığın geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve önlem
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alınması konusunda davranış
değişikliği oluşturulması
maksadıyla 2021 yılı, İçişleri
Bakanlığınca Türkiye Afet
Eğitim Yılı olarak ilan edildi.
Afet Eğitim Yılı çalışmaları doğrultusunda ülke genelinde Afet Risk Azaltma Planı
çalışmalarına başlandı.
İller bazında hazırlık-

larına başlanan planlara ek
olarak çeşitli başlıklar altında
düzenlenecek eğitimler ile
Afet Eğitim Yılı’nda vatandaşların afetlere ilişkin farkındalığının artırılması sağlanacak.
Ardahan’da bu kapsamda
İRAP Hazırlık çalışmalarına
yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
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KORE GAZİSİ
SON YOLCULUĞUNA

UĞURLANDI

B

elediye Başkanımız
Faruk Demir, 89
yaşında hayata veda
eden Kore Gazimiz
Bayram Dağ’ın, Yenimahalle
Nalbatlar Camiinde düzenlenen cenaze merasimine
katıldı.
Gazimize Allah’tan rahmet,
ailesine başsağlığı diliyoruz.
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Hele gelin görün Ardahanı
Yayıkta için köpüklü ayranı
Kışı soğuk sıcaktır insanı
Yüreğe işlemiş Ardahanım
Hele gelin görün Ardahan'ı
Halayları getirir baharları
Zümrüdüanka etekli dağları
Yüreğe işlemiş Ardahanım
Hele gelin görün Ardahan'ı
Baskıda tutulur her yıl kazı
Hoçvan'ın güzeli Avşar kızı
Yüreğe işlemiş Ardahanım
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Hele gelin görün Ardahan'ı
Kunzut dağında akar suları
Zozanda renklenir dağları
Yüreğe işlemiş Ardahanım
Hele gelin görün Ardahan'ı
Gönülden özledik biz sılayı
Hatırda gitmez Ardahanım
Bağrımda açan baharım...
Derya AVŞAR
28 Kasım 2019
ISTANBUL
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BAŞKAN DEMİR’DEN

ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANIMIZ FARUK DEMIR,
YALNIZÇAM KAYAK MERKEZINI ZIYARET ETTI.
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T

elesiyej ve
teleski hattı
ile pistlerde
incelemede
bulunan Başkan Demir,
milletvekilliği döneminde temeli atılan
Yalnızçam Kayak Merkezinin ilimiz için gelecek vadeden önemli
bir turizm potansiyeli
olduğunu söyledi.
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5 adet pist, bir telesiyej ve iki teleski hattına sahip Yalnızçam Kayak
Merkezinin kristal kar özelliği ve doğal güzelliğinden bahseden Başkan
Demir, herkesi buraya davet etti.
Başkan Demir ayrıca Kayak Merkezinin yapılış sürecinde emeği
olan zamanın Başbakanı Bülent Ecevit başka olmak üzere bugüne kadar
gelişiminde emeği olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Başkan
Demir ile eşi Zuhal Demir, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak
yapmayı da ihmal etmedi.
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KURTULUŞA DOĞRU

Ardahan…
BU GÜNLERDE KURTULUŞUNUN 100. YILINI
KUTLADIĞIMIZ ARDAHAN GEÇMIŞINDE DERIN
ACILAR YAŞADI. 23 ŞUBAT 1921 E GELINCEYE KADAR
ŞEHRIMIZ TAM ÜÇ KEZ IŞGALE UĞRADI. GERIYE DÖNÜP
YAŞANANLARA BAKTIĞIMIZDA ATALARIMIZIN ÇEKTIĞI
IZDIRAPLARI DAHA YAKINDAN GÖRMÜŞ OLURUZ.
İŞTE SAVAŞLAR VE IŞGAL YILLARI…

u
tl
u
K un
Ols

Kenan Karabağ
1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞI:
Savaşın ayak sesleri 1827 yılında duyulmaya
başlandı. Tarihler 20 Ekim 1827 yi gösterdiğinde; İngiliz, Fransız ve Rus donanmasından oluşan bir filonun Mısır’da ki Navarin limanına saldırarak Osmanlı
donamasını yakmaları üzerine, Çanakkale boğazı
Rus gemilerine kapatıldı. Bunun üzerine başlayan
savaş iki cephede birden sürdürüldü. Ruslar ilk hareketle batıdan ilerleyerek Eflak ve Boğdan’a girdiler.
Bükreş’i ele geçirdiler. Savaşa öncülük eden Rus
çarı 1. Nikolay ordunun başına geçerek Tuna üstüne
yürüdü. Şimnu, Varna ve Silistre kalelerini muhasara
altına aldı. Karadeniz de ki filolarıyla da savaşa katılan Ruslar 29 Eylül 1828 de Varna’ya girdiler. Şimnu
kalesini savunan Osmanlı birliklerinin direnişi ile
daha ileriye gidemediler ve kışında bastırmasıyla
kuşatmayı kaldırarak geri döndüler…
Baharın gelmesiyle birlikte Rus ordusu 7 Mayıs
1829 tekrar saldırıya geçti. Silistre Çarın orduları tarafından kuşatıldı. İki aya yakın süren savaşın ardından Ruslar Silistre’ye girdiler…
Aynı sıralarda Kafkaslara da saldıran Ruslar,
İvan Paskeviç komutasında ilerleyerek; Ahıska, Ardahan, Posof ve Kars’ı ele geçirdiler. Bölgede büyük
bir kaçakaçlık yaşandı. Rus ordusunun önünden
daha güvenli bölgelere ulaşmak isteyen yöre halkı
Kayseri, Sivas, Amasya, Yozgat ve Çankırı’ya kadar
gittiler… Ruslar ilerleyişlerini sürdürerek 27 Haziran
1829 da Erzurum önlerine geldiler. Şehir düşmeden
evvel kanlı çarpışmalar oldu. Erzurum ahalisinin
büyük bölümü de kaçakaçlık yaşayarak Anadolu’nun daha içlerine doğru göç ettiler.
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Batıda Rusların ilerleyişi durdurulamayınca
28 Ağustos 1829 da Edirne önlerine kadar geldiler. İstanbul’a 68 km kala padişah 2. Mahmut
şartları ağır olan Edirne antlaşmasını imzalamak
zorunda kaldı.
Savaş sona ermişti ancak Rusların şartları
ağırdı. Bu savaşla birlikte Yunanistan bağımsızlığını elde ederek Osmanlı topraklarının içinden çıkmış
oldu. Eflak-Boğdan ve Sırbistan ise özerk bölge
statüsü kazandı. Rus ticaret gemileri boğazlardan
serbest geçiş elde ettiler. Karadeniz de ki Anapa,
Novorosisky ve Poti limanı da Ruslara terk edilenler
arasındaydı. Aynı antlaşmayla Ahıska ve Ahilkelek
de elimizden çıkan yerler olarak tarihe düştü. Ruslar
antlaşmanın arkasından işgal ettikleri topraklardan
çekildiler. Batı da Prut nehri, doğuda ise Ahıska ve
Ahilkelek sınır olarak kabul edildi. Savaş Osmanlı
devletinin toprak kaybı ve savaş tazminatı ile noktalandı ancak bölgedeki huzursuzluk durulmadı…
1853-1856 KIRIM SAVAŞI VE
1855 KARS KUŞATMASI…
Bölgede savaş sona ermişti ancak Ruslar yeni
ataklar peşindeydiler. 1853 yılına gelindiğinde
ipler yeniden gerildi. Ruslar Osmanlı toprakları
içindeki Katolik ve Ortodoksların hamisi olmak
istediler. Bu yönde bir antlaşma metni oluşturarak
Osmanlı padişahına sundular. Padişah Britanya
krallığının da desteğini alarak bu teklifi iç içlerine
müdahale sayarak reddetti. Toplanan bir konferanstan da sonuç çıkmayınca 19 Mayıs 1853 de
İstanbul’da görevli Rus elçisi Aleksandr Mençikof
isteklerin reddedilmesini bahane ederek Mosko-
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va’ya geri döndü. Elçinin İstanbul’dan ayrılmasıyla gerilim iyice tırmandı. 22 Haziran 1853 de
Rus ordusu 1829 da terk ettiği Eflak ve Boğdan’ı
yeniden işgal etti. Ancak Çar 1. Nikolay bu hareketin bir savaş olarak kabul edilmemesini ve bunun
bir güvenlik tedbiri olduğunu öne sürdü. Bunun
üzerine Viyana’da bir konferans düzenlendi ancak
bu konferans bağlayıcı kararlar alamayarak çıkacak bir savaşı önlemede yetersiz kaldı. İstanbul’da
ise halk Rusya’ya savaş ilan edilmesi için gösteriler yapmaya başladı. Bunun akabinde 4 Ekim
1853 tarihinde Rusya’ya bir nota verilerek Eflak ve
Boğdan’ı 15 gün içinde terk etmesi istendi. Ruslar
verilen bu notayı dikkate almadı. Bunun üzerine
adı konmamış bir savaşın ayak sesleri duyuldu.
Osmanlı ordusu balkanlarda Rusları geriletmeye ve ileri hamleler yapmaya başladı. Ancak 30
Kasım 1853 de Batum’a yardım götüren Osmanlı
donanması Sinop limanında ani bir Rus baskınıyla yakılınca savaşın rengi tamamen değişti.
Ruslar Karadeniz de üstünlük elde edince bu sefer
İngiliz ve Fransızlar devreye girdi. Bir ültimatomla
Rusların işgal ettikleri yerlerden çekilmeleri istendi.
Böylece Osmanlı devleti müttefik olduğu İngiliz,
Fransız ve Avusturya ile birlikte Rus kuvvetlerine
saldırmaya başladı. Müşir Ömer paşa kuvvetleri
ağustos 1854 de Bükreş’i ele geçirdi. Ve savaşının iyice yayıldığı bir sırada müttefik kuvvetler
Kırım’a asker çıkartarak Rusları sıkıştırmaya
başladılar. Savaşın Rusların aleyhine geliştiği bir
zamanda bu sefer müttefik kuvvetlerin gücünü
bölmek için Ruslar Kafkaslara saldırarak Kars’ı
kuşatma altına aldılar…
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Ruslar Kırım’da yenilgiye uğrarken Kars’da 16
Haziran 1855 de genaral Muravyev’le muhasara
altına aldıkları Kars’ı uzun süre kuşatma altında
bıraktılar. Askerler halkla birlikte Rus ordusuna
karşı amansız bir direniş sergilediler. 29 Eylül 1855
de Kars kalesi önlerinde halkın da katıldığı ve 7.5
saat süren bir meydan savaşı yaşandı. Rus ordusu
bozgun halinde dağıldı. Padişah Kars’a gazi adını
verdi. İstanbul gazeteleri zaferin ardından Kars
adıyla çıktılar. Avrupa’da Kars direnişi yankı buldu.
Londra ve Paris’de meydanlara toplananlar direnişin tiyatrosunu canlandırdılar. Ruslar yenilgiye
uğramalarına rağmen muhasarayı kaldırmadılar.
Şehir açlıkla karşı karşıya kaldı. Soğukların başlamasıyla birlikte sokaklarda ve kışlalarda açlıktan
ölümler başladı. Şehirdeki ahali evlerindeki yatak,
yorgan ve ellerinde olan yakacağı kışlalara taşıyarak askerlere destek verdi Ancak bu kışlalardaki
ölümleri durduramadı. Müttefik olduğumuz İngiliz
generali Muravyev’in makamına giderek teslim
şartlarını görüşmeye başladı. Şehir artık açlıktan
bitap düşmüş bir hale gelmişti. Yenecek tek bir
ot kökü bile kalmamıştı. Rus generali görüşme
sırasında “sizi belki teslim alacağız ama bu sizin
kahramanca direnmiş olmanız gerçeğini değiştirmeyecektir,” diye not düşmüştü.
Sultan Abdülmecit zamanında gerçekleşen
1853-1856 Kırım savaşı tarihe modern bir savaş
olarak geçti. İlk defa telgraf hatları döşendi. Demiryolları aktif olarak kullanıldı. Savaş 1856 Paris ant-
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laşmasıyla sona erdiğinde Osmanlı devleti herhangi
bir toprak elde edemedi ama müttefik kuvvetlerle
birlikte girdiği savaşta Rusya eski gücünü kaybederek çıktı Kırım savaşından…
VE TARIHI DENGELERI DEĞIŞTIREN 93
HARBI(1877-78 OSMANLI-RUS SAVAŞI)
Yıllar akmış gitmiş ancak savaşlar sona
ermemişti. Balkanlar ve Kafkasya yeni bir savaşın
tamtamları altındaydı.
Savaş öncesinde Osmanlı devleti içinde başlayan azınlık isyanları Rusları ve diğer Avrupa ülkelerini harekete geçirmişti. Aynı sıralarda Romanya ve
Bulgaristan’ın bağımsızlık istemeleri de bu savaşın
başlamasına tuz biber ekti. Oluşan kamuoyu bakısı
üzerine İstanbul’da azınlık hakları doğrultusunda
tersane’de gerçekleşen bir konferans düzenlendi.
Sultan 2. Abdülhamit konferans öncesi meşrutiyet
ilan etmesine rağmen konferanstan çıkan ağır
şartları önleyemedi. İngiltere bir Osmanlı-Rus
savaşı çıkmaması için bu kez Londra’da bir konferans düzenledi. Osmanlı devletini temsilen katılan
sadrazam İbrahim Edhem paşa hazırlanan Londra
protokolünü iç işlerine müdahale sayarak reddetti.
Protokolün reddedilmesini savaş nedeni sayacağını daha önceden ilan eden Rusya bunun üzerine
24 Nisan 1877 de batıda Eflak ve Boğdan’da, doğuda
ise Arpaçay’da sınırı geçerek savaşı başlattı.
Bu savaşın en kanlı geçtiği yer batıda Tuna
cephesi olmuştu. Savaş Plevne önlerine gelinceye
kadar aylar geçmişti. İçeride ise Sırplar, Romenler ve
Bulgarlar isyan halindeydiler. Osman paşa Plevne’de üçüncü kuşatmayı da püskürtmüştü. Ruslar
ağır yenilgiler almalarına rağmen Plevne’yi bir kez
daha kuşatmışlardı. Mevsim kışa dayanmış yardım kuşatma altındaki Plevne’ye ulaşmaz olmuştu.
Osman paşa son hamlesiyle Rus kuşatmasını yarma
hareketine girişmiş ilk yarma başarılı olsa da yardım
gelmeyince 10 Aralık 1877 de Plevne savunması
düşmüştü…
Ruslar Plevne’nin düşmesinden sonra Sırplar,
Romenler ve Bulgarların da desteğiyle Edirne’ye
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doğru ilerlemeye başlamışlardı. 2. Abdülhamit
savaşı durdurmak için Edirne’ye elçiler göndermiş
ancak şartların ağır olması karşısında elçiler geri
dönmek zorunda kalmışlardı. Bunun üzerine Ruslar ileri harekatlarını sürdürerek Yeşilköy önlerine
kadar gelmişlerdi…
Doğuda ise Ruslar 75.000 kişilik bir orduyla
Kafkasya genel valisi Grandük Mihail Nikolayeviç komutasında harekete geçerek Arpaçay’dan
Osmanlı topraklarına girdiler. 24 Nisanda başlayan
savaş Mayıs başlarında Ardahan önlerine geldi. Hüseyin Sabri paşa savaş tecrübesi olmayan
katip kökenli bir generaldi. Ahmet Muhtar paşanın Kars’tan verdiği taktiklerle savaşı tabyalara
çıkmadan Ardahan’da ki konağından yönetti. Oğlu
Edhem beyi yaveri olarak atadı. Onun aracılığıyla
tabyalara emirler gönderdi. Ancak başarılı olamadı. Rusların taaruzları karşısında tabyalarda bozgun başladı. Son direniş noktalarından biri olan
Emiroğlu tabyasının da düşmesinin arkasından
Ruslar 17 Mayıs 1877 de Ardahan’a girmeye başladılar. Bu arada şehirden çıkmaya çalışan asker ve
ahali ahşap Kura köprüsüne yığılmış durumdaydı.
Ruslar şehirden çıkmaya çalışan asker ve ahalinin
üstüne top mermileri ateşlediler. Bunlardan iki tanesi hınca hınç dolu Kura köprüsüne düştü. Köprü
üstündekilerle birlikte havaya uçtu. Yüzlerce kişi
coşkunca akan Kura nehrine döküldü…
Ruslar cephanelikleri ve yiyecek depoları ateşe
verilen şehre girdiklerinde askerin çoğu Ardahan’ı
terk etmişti. Yeniden büyük bir kaçakaçlık başlamıştı. Atı olan atla, arabası olan arabayla, çoğu
yayan olarak Şavşat istikametine kaçıyordu. Köprü
havaya uçmuş şehirle tüm irtibat kesilmişti. Ve
Ruslar 1855 de ki direnişin arkasından, Ardahan’ı
ele geçirmekle Kars’ı bu kez arkadan kuşatmaya
almışlardı…
Savaş tecrübesi olmayan ve bir nevi sürgün
olarak Ardahan’a gelen Hüseyin Sabri paşa savaşı
ilk terk edenler arasına katılmıştı. Daha sonra divanı harpte yargılanarak rütbeleri sökülmüş, önce
idam daha sonra ise üç yıllık sürgün cezasıyla
kendini kurtarmıştı…
Ardahan’ın düşmesiyle birlikte savaş Kars önlerine taşındı. Ahmet Muhtar paşa ile Rus komutan
Loris Melikov arasında aylarca süren savaşın ardından Kars 17 Kasım 1877 de tekrar kuşatma altına
alındı. Kış şartları ve Erzurum üzerinden yardım
gelmemesi üzerine Ahmet Muhtar paşa Kars’ı
boşaltarak daha gerilere çekildi. Bir süre sonra
Rusların İstanbul’u işgal etme ihtimali artınca
Ahmet Muhtar paşa geri çağrılarak İstanbul’da ki
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orduların başına getirildi. Ruslar Kars’ın ardından
ilerleyerek Erzurum’a girdiler. Aziziye tabyasında
sert bir direnişle karşılaşınca geri çekilip şehri
abluka altına aldılar…
Savaş İngiliz donamasının Marmara’ya
gelmesinin ardından Ayestefanos(Yeşilköy)antlaşmasıyla sona erdi. İngilizler bir nota vererek
İstanbul’un işgal edilmesi halinde müdahale
edeceklerini bildirdiler. İstanbul’u feth etmeye
hazırlanan Ruslar İngiliz müdahalesiyle antlaşmaya razı oldular. Erzurum bu antlaşmayla
Ruslara bırakılsa da sonrasında düzenlenen
Berlin antlaşmasıyla yeniden Osmanlı toprağı
içinde kaldı. Savaş 3 Mart 1878 de Ayestefanos’da
yapılan antlaşmayla sona erdi.
Bu savaşın sonunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlığını kazandı. Osmanlının batıda
elinde kalan son kale Bulgaristan’a ise özerklik verildi. Sultan Abdülhamit barış görüşmelerinde İngiliz
desteğini elde etmek için Kıbrıs’ı birleşik krallığa
bıraktı…

12.04.2021 10:03:38

70

Ardahan Belediyesi
Haber Bülteni

Sonunda 13 Temmuz 1878 de Berlin antlaşması imzalandı. İngiliz desteği ile Rusların
istediği ağır savaş tazminatı gevşetildi. Doğuda
Erzurum’u bırakan Ruslar savaş tazminatı karşılığı olarak Kars, Ardahan ve Batum’u kırk yıllığına topraklarına kattılar.
93 harbi hem doğuda, hem de batıda büyük
göçlere neden oldu. Balkanlardan gelenler İstanbul’a yığılarak büyük bir sorun haline geldi. Kars,
Ardahan ve Batum’dan göç eden yaklaşık 132.000
kişi ise Anadolu’nun içlerine yerleşerek yeni bir hayat
kurmaya çalıştılar.
Kafkaslarda savaş durulmuştu. Kars ve Ardahan’ı alan Ruslar buraya yeni halklar yerleştirmeye
başladılar. Bunlardan biri Malakanlar ve Dukhoborlardı. En büyük özellikleri ellerine silah almamaları
ve insan öldürmeyi günahların en büyüğü saymalarıydı. Kars ve Ardahan’a Stavropol şehrinden
aylarca yürüyerek gelmişlerdi. Kiliseden süt perhizi
nedeniyle aforoz edildiklerinden kendilerine süt
içenler anlamında Molokan-Malakan adı verilmişti. Tevrat, İncil ve Zebur’un karışımı olan Güneşin
kitabına inanıyorlardı. Peygamberleri Maksim’di.
Bölgemizde tam kırk yıl kaldılar. Patetes, sebze
ekimi ve değirmencilik de bildikleri ne varsa yöre
halkına öğrettiler.
Ruslar Gümüşhane’den gelen Rumlara da
bölgede köy kurmalarına izin verdi. Ardahan ovasında 7, Göle’de ise 18 olmak üzere bölgemizde
toplam 25 köy kurdular.
İsviçre’den gelen David Moser ise ilk gravyeri Ardahan/Sarzep köyünde 1903 de yaptı. Tam 17
yıl bölgemizde kaldı.
1914 de birinci dünya savaşı başlayınca şehrimize 27 Aralık 1914 de bu kez Sinop, Kastamonu ve
Çorum’dan çıkarttığı mahkumlar ordusuyla Yakup
Cemil geldi. Aynı sıralarda teşkilatı mahsusanın
kurucularından Dr. Bahattin Şakir ise Erzurum’dan
aldığı 1000 kişilik seçme bir birlikle Göle üzerinden
Ardahan önlerine geldi. Alman binbaşı Ştange
ise Artvin’den aldığı Milo taburuyla Sahara dağını
aşarak şehrimize gelenlerdendi. Ruslar yeni gelen
bu güç karşısında yetersiz kalınca çatışarak şehri
boşalttılar. Bir haftalığına Ardahan’ı ele geçiren Türk
kuvvetleri Rusların acımazsızlığıyla ünlü Sibirya kazak tugayıyla geri dönmeleri üzerine 3 Ocak 1915 de
şehri boşaltmaya başladılar. Rusların yeniden gelişi
bölgemizde büyük bir kaçakaçlığa daha neden oldu.
Bu kaçakaçlık sırasında Şavşat’da Ruslara karşı üç
ay süren bir sivil direniş yaşandı…
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1917 yılında Rusya’da baş gösteren Bolşevik
devriminin arkasından Ruslar ağır silahlarını da
bırakarak işgal ettikleri bütün topraklardan geri
çekildiler. Şehrimiz 40 yıl sonra gelen Halit paşa
kuvvetleriyle yeniden hürriyetine kavuştu ancak
bu sevinç kısa sürdü. Birinci dünya savaşında
Almanlarla birlikte girdiğimiz savaşı kaybetmemiz
üzerine İngilizler Mondros mütakeresinin arkasından Kars ve Ardahan’dan çekilmemiz için bir
ültimatom verdiler.
Halit Paşa bu ültimatomun önünü kesmek için
bir formül aradı ve Ardahan kongrelerini topladı.
Kendi deyimiyle düşüncesi “işgalin önünü kesmek
için ayrı ayrı devletler kurup sonra ana devlet oluştuğunda ona katılırız,” şeklindeydi.
İlk kongre 3-5 Ocak 1919 tarihlerinde Ardahan kongre merkezinde toplandı. Bunu ikinci ve
üçüncüsü izledi. Sonunda Cenub-i garbi Kafkas
cumhuriyeti(Güneybatı Kafkas cumhuriyeti) ya
da bir başka deyimiyle Kars cumhuriyeti ilan
edildi. Bu cumhuriyette ilk olarak kadınlara da
seçme ve seçilme hakkı verildi. Ne yazık ki kelebek ömürlü olarak adlandırılan Kars cumhuriyeti
1919 Nisanın da bir İngiliz zırhlı birliği tarafından
basılarak parlamanterleri yaka paça bir kamyona
bindirildi; önce Batum’a arkasından ise Malta’ya
sürgün edildiler…
İngiliz müdahalesinin arkasından Kars Ermeniler tarafından işgal edildi. Ardahan kongre
binası da baskına uğradı. Şehri boşaltan Halit
paşa kuvvetlerinin arkasından İngilizler Ardahan’ı
ikiye böldüler. Ova tarafı Gürcülere, şehir tarafı ise
Ermenilere verildi. Böylece bölgemizde bu sefer de
Gürcü ve Ermeni işgali dönemi başladı. 1919 Nisan
ortalarında gelişen bu olayın arkasından Ardahan’da 1.5 yıl süren bir Ermeni hükümeti dönemi
başladı. 1920 yılı içinde Kazım Karabekir’in Kars’da
başlattığı ileri harekat sonucunda yenilgiye uğrayan
Ermeni kuvvetleri önce Kars’ı ardından ise Ardahan’ı
terk ettiler. Onları Rumlar takip etti…
Ermenilerden boşalan yeri Gürcüler doldurdu.
Bir süre Gürcü işgalinde kalan Ardahan, Ankara
hükümetinin 21 Şubat 1921 de verdiği ültimatom
üzerine 23 Şubat 1921 Cuma günü sabahtan kale ve
kışlaları boşaltarak geri çekildiler. Öğlenden sonra
Kars istikametinden gelen yüzbaşı Osman Bey ve
üsteğmen Filibeli Hilmi komutasındaki bir Türk
birliği şehri teslim alarak; kaleye büyük bir bayrak
astı ve nümayişler altında Ardahan’ın kurtuluşunu
ilan etti… n
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Kura Kan Ağladı...
Göle dağlarından çıkıp akarken
Gözlerinden kanlı yaşlar dökerken
Top sesleri Ardahan'ı yıkarken
Kura kan ağladı Ardahan sustu
Dağları ovası dumandı pustu
Asırlardan beri Kür Boylarına
Daği taşı ova tüm koylarına
Hayat veren nice Türk Boyları' na
Kura kan ağladı Ardahan sustu
Zalim beyler yaralara tuz bastı

Taş üstünde taş koymadı Kazaklar
Baş üstünde baş koymadı Kazaklar
Üstünden geçerken kanlı kızaklar
Kura kan ağladı Ardahan sustu
Sahara' da ecel yolumu kesti

"Doksan Üç Harbi"nde çok yandı canı
"Sinop Katilleri" dökerken kanı
Duydukça gördükçe feryat figânı
Kura kan ağladı Ardahan sustu
Genç kızlar gelinler kendini astı

Ermeni Müslüman, Rum'la Malakan
Kardeşce yaşarken ettiler düşman
Kimi barış ister kimi kana kan!
Kura kan ağladı Ardahan sustu
Vatan hainleri kin nefret kustu
"17 Mayıs"ın bitmez acısı
Şehit düştü nice ana bacısı
Kırk yıl sürdü esaretin sancısı
Kura kan ağladı Ardahan sustu
Sahara Dağı' da kar tipi esti

Yahya BILICAN
17 Eylül 2020
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Ardahan Doğu'nun "Kilit Şehri"dir
Ülkemizin bağımsızlık mührüdür
Bilican der; "Kura Barış Nehri"dir
Şubat 23'de silahlar sustu
Özgürlük rüzgârı yeniden esti
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PROF. DR. MEHMET
BIBER’E HAYIRLI
OLSUN ZIYARETI

Ardahan Belediye Başkanımız
Faruk Demir, Üniversitemiz
rektörlüğüne yeniden atanan
Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber’e hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.

ODA BAŞKANLARINDAN BAŞKAN DEMİR’E ZİYARET
Belediye Başkanımız
Faruk Demir’i Ardahan
Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar Birliği Başkanı
Yılmaz Kaya, Esnaf
ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Mustafa Morkoç ve Şoförler Odası
Başkanı Asim Özer,
ziyaret etti.
Ziyarette, Ardahan’da faaliyet gösteren esnafların talep ve
sorunları görüşüldü.

İHLAS HABER AJANSI’NDAN ZIYARET

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez beraberinde İHA Erzurum Muhabiri Şahap Gürler ve İHA Ardahan temsilcisi Olgun Yıldız ile birlikte Başkan Faruk Demir’i ziyaret etti.
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ERHAN HOŞAFCI,
BAŞKAN FARUK
DEMIR’I ZIYARET ETTI

Ardahan yeni İl Nüfus Müdürü
Erhan Hoşafcı, Belediye Başkanımız Faruk Demir’i ziyaret etti.
Başkan Demir, Kendisini tebrik
ediyor görevinde başarılar
diliyorum.

YILDIRIM ECZANESI’NIN AÇILIŞI

Belediye Başkanımız Faruk Demir, beraberinde CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve Belediye Meclis Üyelerimiz
Gül Çal, Menekşe Bekmez, Kemal Aktaş, Erdal Kara ve
Mustafa Badem’le Kongre Caddesinde Yıldırım Eczanesinin açılışına katıldı. Başkan Demir Eczacı Emrah Yıldırım’a
hayırlı olsun diledi.

ARDAHAN
PSIKOTEKNIK’IN
AÇILIŞI
Belediye Başkanımız Faruk Demir
Ardahan Psikoteknik’in açılışına
katıldı.
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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 .

ARDAHAN KALESI:

Ardahan Kalesi çevresinde yapılan Prehistorik araştırmalar, (M.Ö. 35002000) Eski Tunç Çağı'na ait yarlaşmanın varlığını ortaya koymuştur.
Ardahan Kalesi, Osmanlı döneminde 16. yüzyıl ortalarında, Kanuni Sultan
Süleyman'ın emriyle inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

