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R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

Demokrasi ve
demokratik

yaşam hayatı-
mızda çok

önemli bir
yere sahip-

tir. 
CEMIYET

Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

Yok
Artık

Şener MERMER

Yazısı Sayfa 2’de

Ülkemizin turizm
başkenti Mersin

olmalı

Doç. Dr. Onur Başar
Özbozkurt

Cumhurbaşkanlığı Kararına göre,
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu

Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi) Pro-
jesi güzergahına rastlayan kesimde ara-
ziye girilebilmesi ve yol yapım
çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Me-
zitli, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki bazı
mahallelerde bulunan taşınmazlarla,
üzerindeki müştemilatın Karayolları
Genel Müdürlüğü tarafından acele ka-
mulaştırılması kararlaştırıldı.

Buna göre projenin Çeşmeli ile Kız-
kalesi arasındaki bölümüne isa-

bet eden Mezitli  Tece Mahallesi, Erdemli
Çeşmeli, Sarıyer, Çarkçılı, Kargınarı, El-
vanlı, Tömük, Pınarbaşı, Çiftepınar, Ar-
paçbahşiş, Karahıdırlı, Kargıcak, Tabiye,
Kösbucağı, Alan, Türbe, Yüksek, Ko-
yuncu, Üçtepe, Kocahasanlı, Lemas, Li-
monlu, Tırtar, Kumkuyu/Tırtar,
Kumkuyu/Akdeniz, Kumkuyu/Merkez,
Yemişkumu, Ayaş, Kızkalesi mahalleleri,
Silifke Boynuinceli ve Hasanaliler mahal-
lelerinde bazı yerler acele kamulaştırma
kapsamına alındı.

Ticaret Bakanı Dr.
Mehmet Muş, Mer-

sin’e gelerek çeşitli ziyaret-
ler gerçekleştirdi. Program

kapsamında Mersin Valiliği,
Orta Akdeniz Gümrük ve
Dış Ticaret Bölge Müdür-
lüğü, Mersin Tarsus Orga-

nize Sanayi
Bölgesin-
deki fabri-
kalar,
Mersin Ti-
caret ve Sa-
nayi
Odası’nda
iş insanları,
STK temsil-
cileri ve
sektör tem-
silcileri ile
bir araya
geldi. 5’te

Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
Mersin’de temaslarda bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Vahap Seçer öncülü-

ğünde geride kalan 3 yılda birçok
önemli proje hayata geçirildi. Büyük-
şehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi
altına alan pandeminin yarattığı eko-

nomik tahribatın yanı sıra enflasyon-
daki artış sonucu vatandaşın alım gü-
cündeki azalmaya karşı aldığı önlem
ve hayata geçirdiği sosyal projelerle
yaşanan sıkıntılarda Mersinlilerin ya-
nında yer aldı. 4’te  

Mersin Büyükşehir’den sosyal
belediyecilik çalışmaları

Lütfi Elvan: “MTOSB 
3. Bölgenin örneği yok”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı
Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su

ve beraberindeki heyetle birlikte Mer-
sin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini
(MTOSB) ziyaret etti. Elvan, MTOSB 3.

Bölgenin temelini 2018'de boş bir ara-
zide attıklarını ve 3 yıl gibi kısa bir sü-
rede tüm altyapı çalışmaları bitirilerek,
fabrikaların üretime başladığını belir-
terek, "Bunun örneği yok" dedi. 3’te

MGC Başkanı 
Tepe İletişim 
Söyleşilerine

konuk oldu
Mersin Gazeteciler Cemiyeti

(MGC) Başkanı Rüstem Kaya
Tepe Mersin Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi tarafından düzenlenen İleti-
şim Söyleşileri programına ve Nesibe
Aydın Eğitim Kurumlarında düzenle-
nen ‘Kariyer günleri’ne katılarak ga-
zetecilik mesleğini anlattı. 2’de

Başkan Gültak’tan ilçeyi dönüştüren projeler
Akdeniz Belediye Başkanı M.

Mustafa Gültak, birçok
yılda ancak yapılabilecek birçok
projeyi, hizmet ve yatırımı sadece
3 yıla sığdırarak bir değişim ham-

lesi başlatmakla kalmadı, birkaç
yıl öncesine dek sokak olayları ve
uyuşturucu ile gündeme gelen Ak-
deniz’de barışı, huzuru ve kardeş-
liğin hâkim olmasını sağladı. 6’da

Yenişehir’de dolu dolu
23 Nisan kutlaması
Mersin Yenişehir Bele-

diyesinin 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla hazırladığı
kutlama programı binlerce ço-
cuğu bir araya getirdi. Bu bay-

ramda da birbirinden renkli
kutlamalara ev sahipliği yapan
Yenişehir Belediyesi, akşam sa-
atlerinde düzenlenen araçlı
kortej geçişiyle de coşkuyu so-
kaklara taşıdı. 5’te

Başkan Yılmaz: "Birlik ve 
beraberlik içinde nice bayramlara"

Toros-
lar

Belediye Baş-
kanı Atsız
Afşın Yılmaz,
tüm hemşeh-
rilerinin ve
İslam alemi-
nin Ramazan
Bayramı’nı
kutladı. 7’de

Erdemli Belediyesi GES ile
enerji giderlerini sıfırladı
Erdemli Belediyesi, kırsal

kesimde bulunan Kösbu-
cağı Mahallesi’ne Güneş Enerji
Santrali (GES) kurdu. GES projesi
ile yaklaşık 2 milyon 300 bin TL
kazanç elde edecek olan bele-
diye, hem kendi kullandığı ener-
jiyi üretmiş oldu hem de her ay

60 bin TL kar edecek seviyeye
geldi. Üretim ekonomisi çalışma-
ları kapsamında projeler yürüt-
tüklerini ifade eden Erdemli
Belediye Başkanı Mükerrem
Tollu,  GES projesi ile belediyenin
enerji giderlerini sıfırlayacakla-
rını ifade etti. 6’da

İş ve hukuk dünyası Mersin’de buluştu

Çukurova Sanayi ve İş Dün-
yası Federasyonu (ÇUKU-

ROVA SİFED), Dünya Gazetesi ve
Daha İyi Yargı Derneği işbirliği ile

Mersin’de düzenlenen “Ekonomi
ve Hukuk Buluşmaları’nda A’dan
Z’ye Türk Yargı Reformu önerisi
kamuoyu ile paylaşıldı. 6’da

Mersin’de kira
ücretlerinde artış 

Mersin’in sahil mahalle-
rindeki kira ücretleri-

nin 3 katına çıkması bekleniyor.
Rus ve Ukraynalı vatandaşların
göçüyle birlikte Mersin’de fahiş
kira ücretlerinin görülmeye
başlandığını kaydetti. 3’te



Mersin Şehir Eğitim ve
Araştırma Hastane-

si’nin hastalara yönelik yaptığı

desteğe bir yenisi daha ekledi.
Hastane başhekimi Doç. Dr.
Bahar Aydınlı öncülüğünde ve

Toroslar Halk Eğitim
Müdürlüğünün des-
teği ile bu kez hasta-
nenin çocuk onkoloji
servisinde tedavisi
devam eden minik sa-
vaşçılarının yapmış
olduğu el emeği göz
nuru ürünler sergi-
lendi. Sergiyi gezen
hastane personeli ve
hasta yakınları ise or-
taya çıkan ürünleri
çok beğendiklerini
ifade ederek burada
önemli olan klinik te-
davisi devam hastala-
rın bu uğraş tedavisi
sayesinde de hızlı bir
şekilde sağlıklarına
kavuşacak olmaları ol-
duğunu dile getirdiler.
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YAYIN KURULU

Palmiyelerin arasından Akdeniz’in
masmavi denizine açılırken, kent gene-
lini sarar turunç ve portakal çiçekleri-
nin büyüleyici kokusu… Yılın 300 günü
güneş alan 321 km’lik sahili, inci gibi
koyları, insana huzur veren berrak de-
nizi, ardında yükselen Toros dağları ve
binlerce yıl geriye uzanan katman kat-
man tarihi ile bir başkadır Mersin. 

Türkiye’nin en büyük liman kentle-
rinden birisi olan Mersin, eşsiz doğal
güzellikleri, on bin yıllık tarihi ve ev sa-
hipliği yaptığı birçok medeniyetin kül-
tür izlerini taşıması sebebiyle
ülkemizin turizm başkenti olmaya
adaydır. Çünkü Mersin birçok turizm
türüne odaklanabilecek potansiyele sa-
hiptir. Özellikle, Kilikia’nın da başkenti

olan Tarsus ilçesindeki, Hıristiyan ve
Müslümanlarca kutsal ziyaret yeri ola-
rak kabul edilen Eshab-ı Kehf; Hıristi-
yanlar tarafından hac amaçlı ziyaret
edilen ve kuyu suyunun kutsal ve şifalı
olduğuna inanılan, UNESCO Dünya Mi-
rası Geçici Listesi’nde yer alan St. Paul
Kuyusu ve Kilisesi; bir kıtlık senesinde
gelişiyle bolluk ve bereketi beraberinde
getiren Danyal Peygamber’in Türbe ve
Camisi; Mısır Kraliçesi Kleopatra ve Ro-
malı General Marcus Antonius’un
büyük bir törenle karşılandığı tarihi
Kleopatra Kapısı; MÖ 6’ncı yüzyıl orta-
larından başlayan ve Hellenistik Dö-
nem’in derin izlerini taşıyan Soli
Pompeipolis Antik Liman Kenti; Hıristi-
yanlarca kutsal sayılan Aya Thekla Ma-
nastırı ve Roma döneminden kalma
birçok tarihi yapının bulunduğu Uzun-
caburç Örenyeri gibi sayısız ve eşsiz bir
kültürel mirasa sahiptir. 

Dahası, tarih boyunca pek çok antik
kıyı kentine ev sahipliği yapan Mersin
koylarının her biri paha biçilemezdir.
1199 yılında yapılan tarihi Kızkalesi’nin
masmavi denizi ve altın sarısı kumu ile
Kızkalesi Plajı; Akdeniz’in en soğuk su-

larından birisi olan, turkuaz rengiyle
adeta bir havuzu andıran Yapraklı Koy
Plajı; dağ ve denizin, yeşil ile mavinin
huzur ile buluştuğu Tisan Koyu; muhte-
şem doğası ve balıkçı tekneleriyle ken-
dinizi bir tablonun içerisinde
hissedeceğiniz Narlıkuyu gibi saymakla
bitmeyecek doğal güzelliğiyle yaz turiz-
minde yoğun ilgi görmektedir.

Seyahat motivasyonu yaratan gastro-
nomi turizmi açısından değerlendirdiği-
mizde ise tüm diğer yemeklerin önüne
geçerek ilk sırada yer alan tantunisi; ken-
dine has tadı ve şekliyle fındık lahma-
cunu; Akdeniz’in tertemiz sularından
gelerek ünü sınırları aşan Lagos balığı;
Tarsus beyazı üzümü, Sarıulak zeytini ve
zeytinyağı, kayakoruğu turşusu ve di-
kenli inciriyle bir cennettir Mersin. Da-
hası, gerek ulaşım kolaylığı gerekse
ulusal ve uluslararası kongre, konferans,
sempozyum ve fuar gibi birçok etkinliğin
ev sahipliğini başarıyla üstlenebilecek
potansiyele sahiptir. Ayrıca spor etkinlik-
lerinde de ön plana çıkan bir şehirdir ki
Akdeniz Oyunları; Artistik Cimnastik
World Challenge Cup ve Tour Of Mediter-
ranean gibi önemli uluslararası spor or-

ganizasyonlarındaki başarısıyla kendisini
ispat etmiştir.

Peki Mersin’in turizm başkenti olma
yolunda neler yapılabilir?

Öncelikle, Mersin’in sahip olduğu bu
eşsiz kültürel mirası ve doğal kaynakla-
rını da korumak adına toplumsal farkın-
dalık, bilinç ve duyarlılık düzeyinde artış
sağlamak gerektiğini düşünüyorum ki bu
eşsiz mirası gelecek kuşaklara taşıyalım.
Bu yolda, politik aktörler ve belediyeler-
den sivil toplum kuruluşlarına, seyahat
acentelerinden vatandaşlarımıza hatta
yalnızca Mersin ilinde yaşayan değil,
kalbi Mersin ile çarpan herkese büyük
sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, yerli ve yabancı tu-
ristin beklentilerinin ne olduğunu anla-
mak için saha çalışması yapılmalı,
Mersin’deki turizm arz ve talebi ile ilgili
yerli ve yabancı turistlere ilişkin veriler
daha kapsamlı ve güncel tutulmalı ve
periyodik olarak kamuoyuyla paylaşılıp
yabancı dillerde de raporlaştırılmalıdır.
Ek olarak, turizm stratejilerinin oluştu-
rulmasında dijitalleşmeden faydalana-
rak kentin tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilmelidir. Artırılmış gerçek-

lik uygulamaları ve özel ekipmanlardan
yararlanarak yurt içi ve yurt dışındaki
fuar ve etkinliklerde potansiyel turist-
lere Mersin deneyimi yaşatarak ilgile-
nim düzeylerini artırabiliriz. Bir de
yatırımlarla denize yakın 5 yıldızlı otel
ve tatil köylerinin eksikliğini giderebi-
lirsek turistlerin dikkatini daha çok çe-
keceğimize inanıyorum.

Kıymetli okurlar; özellikle tarihi,
gastronomisi ve deniziyle Avrupa’nın
turizm başkenti Barcelona ya da İspan-
ya’nın önemli şehirlerinden Valencia
gibi neden olmayalım? İnanç turizmi
kapsamında turist akınına uğrayan bir
Santiago de Compostela veya Cordoba
şehirlerinden neyimiz eksik? Yunanis-
tan ve İtalya’nın zeytin ve zeytinyağın-
daki başarısına Sarıulak zeytinimizle
neden biz de ulaşmayalım? Bu destinas-
yonların tamamında ve daha fazlasında
bulunmuş birisi olarak ifade edebilirim
ki bu başarıları elde etmek için potansi-
yelimiz fazlasıyla var. Yeter ki birlik ola-
lım ve Mersin’in, ülkemiz turizminin
parlayan yıldızı olarak turizmdeki baş-
kentimiz olması için elimizden gelenin
en iyisini yapmaya gayret gösterelim.

Akademisyen-Stratejist
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ÜLKEMİZİN 
TURİZM 

BAŞKENTİ 
MERSİN OLMALI

Söyleşide ilk olarak eğitim
geçmişine değinen R. Kaya

Tepe, 1992 yılında radyo yayıncı-
lığı alanında sektöre adım attığını
söyledi. İnsanın olduğu her yerde
haber alma ihtiyacının olduğunu
aktaran Tepe, tarihin hangi döne-
minde olursa olsun haberin kay-
nağına doğru bir şekilde
iletilmesinin çok önemli olduğu-
nun altını çizdi.

Bir kenti ayakta tutan en
önemli dinamiklerden birinin de
yerel medya olduğunu aktaran
Tepe, ulusal yayında kendine yer
bulamayan yerel haberlerin yerel
medya aracılığıyla halka en kısa
sürede ulaştırıldığını ifade etti.
Gazeteciliğin özveri ve cesaret

gerektiren bir meslek olduğunu
vurgulayan Başkan Tepe, gelece-
ğin gazeteci adayları olan öğren-
cilere “İşinizi sevin, hakkıyla
yapın ve cesaretli olun” çağrı-
sında bulundu. Yerel medyanın
yaşadığı zorluklara da değinen
Kaya Tepe, özellikle enerji bedel-
leri konusunda ciddi bir mali-
yetle karşılaştıklarını ve bu
anlamda yerel medyaya destek
verilmesi gerektiğini ifade etti.

Söyleşi, öğrencilerden gelen
soruların yanıtlanmasının ardın-
dan sona erdi. Etkinliğin sonunda
moderatör Doç. Dr. Erhan Arslan,
değerli bilgilerini Mersin Üniver-
sitesi öğrencileriyle paylaştığı
için Mersin Gazeteciler Cemiyeti

Başkanı Kaya Tepe’ye teşekkürle-
rini sundu.

Kariyer günlerinde
gazetecilik konuşuldu

MGC Başkanı R. Kaya Tepe,
kariyer günlerinde öğrencilere
gazetecilik mesleğini anlattı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Ne-
sibe Aydın Eğitim Kurumlarında
düzenlenen ‘Kariyer günleri’ et-
kinliğine konuşmacı olarak ka-
tıldı. Öğrencilere gazeteciliğin
tarihsel sürecini anlatan Başkan
Tepe, basının ve gazetecilerin
önemini, tarihsel sürecini ve geli-
şimi ile ilgili bilgiler verdi. Gaze-
teciliğin ilkeleri ve etiğinden de
bahseden Tepe, yayın organları-

nın ve gazetecile-
rin toplum
üzerindeki etki-
sine dikkat çekti.
Geleneksel
medya ve yeni
medya arasın-
daki farkı sosyal
yaşamdan örnek-
ler vererek dile
getirdi. Öğrenci-
lerden gelen so-
ruları yanıtladı.

MGC Başkanı Tepe İletişim
Söyleşilerine konuk oldu
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafın-

dan düzenlenen “İletişim Söyleşileri”nin bu
haftaki konuğu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Rüstem Kaya Tepe oldu.  İletişim Fa-

kültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç.
Dr. Erhan Arslan moderatörlüğünde çevrim içi
olarak gerçekleştirilen etkinliğe, İletişim Fa-
kültesi öğrencileri ve öğretim elemanları ka-

tıldı. Söyleşi 102.8 Mersin Üniversitesi
Radyosu’ndan da canlı olarak yayınlandı.

Mersin’in ulusal ve uluslar-
arası alanda sesi olan

Mersin Uluslararası Müzik Festi-
vali (MERFEST), ‘Müzik Birleşti-
rir’ temasıyla 21 Mayıs-11
Haziran 2022 tarihleri arasında
perdelerini 20’inci kez açacak. 3’ü
ücretsiz toplam 12 etkinlikle 20
gün sürecek festival kapsamında
Mersin 4 merkez ilçesinin dı-
şında Tarsus’ta da konserler
düzenlenecek. Festival kapsa-
mında ayrıca Sanat Ödülü, Kent
Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Ye-
tenek Ödülü olmak üzere 3
farklı dalda ödüller dağıtılması
planlanırken bu yıla özel MUMF
20. Yıl Özel Ödülü verilecek.
Festival tarihindeki 20’inci yaş-
larını ne yazık ki savaş ve sal-
gınların yol açtığı sıkıntılarla
buruk şekilde kutladıklarını be-
lirten Mersin Uluslararası
Müzik Festivali Yönetim Kurulu
Başkanı Selma Yağcı, “Şunu bili-
yoruz ki, genelde sanat, özelde
müzik, biraz da olsa toplumu-
muzu rahatlatacaktır. Bu yüz-
den, bu yıl festivalimizin
temasını Müzik Birleştirir ola-

rak belirledik. Gelecek kuşak-
lara bırakacağımız ve birlikte
büyüttüğümüz bu kültür hazi-
nesiyle ne kadar övünsek azdır”
dedi.

Lina Nasif anısına 
özel konser verilecek

MERFEST Sanat Yönetmeni
Erdoğan Şanal ise kısa bir süre
önce hayatını kaybeden kentin
en önemli ressamlarından Lina
Nasif anısına özel bir konser ve-
receklerini duyurdu. Erdoğan
Şanal, bu yılki etkinliklere Hol-
landa, Avusturya, Azerbaycan,
Kazakistan, İspanya, Çin ve ülke-
mizden gelen farklı müzik türle-

rinden solist ve müzik topluluk-
larını ağırlayacaklarını kaydetti.
Şef Murat Cem Orhan yöneti-
minde gerçekleştirilecek açılış
konseriyle festivalin başlayaca-
ğını ifade eden Şanal, programda
yerini alacak diğer solist ve
müzik topluluklarını ise şöyle sı-
raladı: “Elif Sanchez, Utrecht
String Quartet, Ceylan Ertem,
Kerem Görsev Trio, Turan Ethno
Folk Band, Şef Daniel Fedorean,
MBB Kent Orkestrası, Zeynep
Casalini, Şef İbrahim Yazıcı,
Jamal Aliyev, Hasan Gökçe Yor-
gun, Jiao Lii, Melek Mosso, Wie-
ner Klavier Quartett ve İstanbul
Modern Dans Topluluğu.”

MERFEST 20 yılını “Müzik Birleştir”
temasıyla gerçekleştiriyor

Şehir Hastanesinden
anlamlı sergi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı etkinlik-
leri kapsamında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Has-
tanesini, çocuk onkoloji servisinde tedavisi devam eden

minik savaşçılara yönelik kermes düzenlendi. 

Doç. Dr. Onur
Başar  

ÖZBOZKURT



Demokrasi ve demokratik yaşam
hayatımızda çok önemli bir yere sa-
hiptir. Bu sayede düşünce özgürlüğü
ve ifade özgürlüğü kazanırız. Farklı
düşünenleri korur, sokaklarımızda öz-
gürce dolaşabiliriz, her düşünceye
saygı duyulur, sivil toplum örgütleri
kurabilir dernek çalışmaları yapabili-
riz, yönetici seçebilir hatta seçilebili-
riz,adalet içinde hukuk içinde yaşama
imkanı buluruz,can ve mal güvenliği-
miz kanunlarla korunur,herkes eşittir

ayrım yoktur ve daha pek çok bizi var
eden değerlere sahip oluruz.

Bu değerlerin insanlara aktarıl-
ması çok erken yaşlarda olmalıdır.
Özellikle okullarda verilen eğitimle bu
değerler güç ve hız kazanmaktadır.
Okullarda sürdürülen eğitimler ve
gerçekleştirilen etkinlikler çok önem-
lidir. Eğitim kurumlarında demokratik
yapının oluşturulması, okul yönetici-
sinden, öğretmenlere ve diğer okul ça-
lışanlarına kadar her bir bireyin
sorumluluğundadır. Öğrencilere veri-
lecek teorik demokrasi eğitimi ya-
nında demokrasi uygulamalarına
fırsat verecek okul ortamının yaratıl-
ması da gerekmektedir.

Bu anlamda demokrasimize katkı
olması amacıyla, gazetecilik, medya,

basının önemi, tarihsel süreci ve geli-
şimi konularıyla ilgili okullarda kari-
yer günlerine ve söyleşilere katıldım.

Mersin Uğur Okulları’nın "4. Kari-
yer Günü" etkinliğine, Tarsus Abdül-
kerim Bengi Anadolu Lisesi'nde
Medyad’ın  düzenlediği "Medya ve
Gençlik" konulu söyleşiye, Nesibe
Aydın Eğitim Kurumlarında düzenle-
nen "Kariyer Günleri" etkinliğine,
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi
tarafından düzenlenen “İletişim Söyle-
şileri’ne katılarak Anadolu,Fen Lisesi
ve İletişim Fakültesi öğrencilerine ga-
zetecilik ve medya konusunda bilgi
vererek öğrencilerin sorularını  yanıt-
ladım.

Gazeteciliğin tarihsel sürecini, yir-
minci yüzyılda bilgi ve iletişim tekno-

lojilerindeki önemli gelişmeleri, yeni
medya, küreselleşme ile ortaya çıkan
değişimi, yirmi birinci yüzyılın başla-
ması ile birlikte, 

gazetelerin ve gazeteciliğin gele-
ceğinin tartışıldığı konular, tarihin
yaşadığımız bu döneminde ortaya
çıkan gelişmelerden kaynaklandığını,
gazeteciliğin gelişim süreçleri içindeki
en önemli dönüşümleri ve devrimleri
sağlayan; yani, yazının, matbaanın ve
bilgisayarın icatlarının da ötesinde,
günümüzde sayısal bilginin elektronik
ortamlara aktarılmasıyla oluşan bu
yeni sürecin, daha öncekilerden çok
daha farklı olduğunu haber alma mec-
rasının değiştiğini anlatmaya çalıştım.

Demokrasi ve özgürlük için basının
ve özellikle de yerel basının ve gazete-
cilerin önemine vurgu yaptım. Gazete-

cilerin kentlerin hafızası, kamu adına
denetçisi, hesap sorucusu, sesini du-
yuramayan vatandaşın hür ve özgür
sesi olduğuna vurgu yaptım.

Genç arkadaşlarıma, gazetecilerin
sesinin kısılmasının, halkın sesinin kı-
sılması anlamına geldiğini belirterek,
demokrasi ve özgürlükler adına buna
müsaade edilmemesi gerektiğini özel-
likle vurguladım. 

Genç gazetecilerin tarihimizdeki
gerçek gazetecileri örnek almaları di-
leği ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı olarak yönetim kurulumuz
adına, kardeşliğin tekrar doğduğu,
sevgilerin birleştiği, dünyadaki tüm
savaşların bittiği, yine mutlu yine
umutlu, günlerin geldiği sevgi dolu
nice bayramlar dilerim.
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Elvan,
Mersin Valisi Ali İhsan Su ve beraberin-
deki heyetle birlikte Mersin Tarsus Orga-
nize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret
ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
MTOSB 3. Bölge, 2. Bölge ve Model Fabri-
kada incelemelerde bulunan Elvan’a,
MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve Bölge Müdürü Halil Yıl-
maz eşlik etti.

“Hedeflediğimiz 9 OSB 
sayısını 10’a çıkarttık”

Lütfi Elvan 2018’in sonlarına doğru
Mersin’de sadece 3 OSB olduğunu, bu sa-
yıyı 9’a çıkararak 50 bin ilave istihdam
sağlayacaklarını söylediğini anımsattı.
Elvan, “Bugün geçen 3 yılın ardından he-
deflediğimiz 9 OSB sayısını 10’a çıkarttık.
2018 yılı sonunda MTOSB’deki 3. OSB’nin
temelini çırılçıplak bir arazide hep bir-
likte atmıştık. Ortada hiçbir şey yoktu. 3
yıl gibi bir sürede tüm alt yapı çalışmaları
bitti, elektrifikasyonu, suyu, doğalgazı, in-
ternet alt yapısı, yolu bitmiş hale getirildi.
Fabrikaların birçoğu üretime geçti. Fabri-
kalar yapılmış ve yapılmaya devam edili-
yor. Bunun örneği yok. Bu kadar kısa bir
sürede hem altyapı yatırımlarını bitire-
ceksiniz hem fabrikalarınızı tamamlaya-
caksınız; bu büyük bir başarı. Şu anda 4.
OSB’nin çalışmaları bitti mi; 5. OSB’nin
başvurusunu yaptık mı; 6. OSB’nin çalış-
malarına başlayacak mıyız? Hepsini ger-

çekleştirdik, gerçekleştirmeye devam
edeceğiz” diyerek, Tekli ve Vali Su’ya
emekleri için teşekkür etti.

“Türkiye’nin en modern 
Model Fabrikası ve Yenilik 

Merkezini hizmete sunduk”

Bununla da yetinmediklerini belirten
Elvan, “Tarsus’ta yeni bir ihtisas OSB için
toplantı yaptık. Toplantıda olumsuz bir
hava hakimdi. Özellikle kamulaştırmalar
konusunda bir kaygı vardı. Bugün o yollar
açıldı, hemen hemen tüm işlemler ta-
mamlandı. Yine Tarsus’ta genç arkadaşla-
rımız tarafından da bir OSB kuruldu.
Bununla birlikte hem Mut hem Erdemli il-
çemizde de OSB’lerimizi kurduk. Altyapı
çalışmalarını önemli ölçüde tamamladık.
Devam eden çalışmalar var. Yine Silifke
OSB’mizin genişletilmesi ile ilgili çalışma-
larımız devam ediyor. Bu ne demek; biri
üçe katlıyorsunuz üçü beşe, beşi ona kat-

lıyorsunuz istihdam açısından. Sadece is-
tihdam sorunu çözmez diyerek Türki-
ye’nin ilk Model Fabrikalarından birinin
Mersin’de inşa edilmesine yönelik çalış-
malarda bulunduk ve bugün Türkiye’nin
en modern Model Fabrikası ve Yenilik
Merkezini sizlerin hizmetine sunduk. Tabi
bunları görmek beni inanılmaz duygulan-
dırıyor ve motive ediyor. Umarım siz sa-
nayicilerimizi de motive ediyordur”
ifadelerini kullandı.

Sanayicilere tavsiyelerde de bulunan
Elvan, “Burada fabrikanız varsa Model
Fabrika eğitimlerinden geçeceksiniz.
Elemanlarınız, siz sanayiciler dahil bu-
rada eğitimlerinizi alacaksınız, çünkü
ülke olarak biz verimliliğimizi daha da
arttırmak zorundayız. Bu bizim için son
derece önemli. Bunu gerçekleştiremez-
sek diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelere karşı rekabet gücümüz daha da
azalır. Büyümede de verimlilik en sağ-
lıklı, en sürdürülebilir büyüme paramet-
residir. Her işletmemizin verimliliğe
önem vermesi, maliyetlerini daha da
aşağıya çeken, üretim miktarını yukarı
çeken bir altyapıyı bu Model Fabrika sa-
yesinde oluşturmalı” dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MTOSB 3. Bölgenin
temelini 2018'de boş bir arazide attıklarını ve 3 yıl gibi kısa
bir sürede tüm altyapı çalışmaları bitirilerek, fabrikaların
üretime başladığını belirterek, "Bunun örneği yok" dedi.

Lütfi Elvan: “MTOSB 3. Bölgenin örneği yok”

Gazeteciler iftar
yemeğinde bir araya geldi
Akdeniz Belediyesi tarafından Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde düzen-

lenen iftar yemeğine kentteki gazeteciler yoğun bir katılım gösterdi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC)
bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Ak-
deniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak,
MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, TRT Çu-
kurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahra-
man, MGC yönetim kurulları,Akdeniz
Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda ga-
zeteci katıldı.

İftardan önce konuşma yapan MGC
Başkanı R. Kaya Tepe, Ramazan ayını öne-
mine vurgu yaparak, “Ramazan, Iṡlam’ın
merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini,
bilgi ve erdemle buẗun̈leşmiş ahlak̂ını, tüm
insanlığa anlatan kutsal bir aydır.” dedi.

“Birlik ve beraberlikle güçleneceğiz”
Başkan R. Kaya Tepe, Ramazan ayının

dayanışma ruhunu arttırdığını söyleyerek
birlik ve beraberliğin önemine de değindi.
Ramazan’ın insanlığı daha iyiye taşıyan be-

reket dolu bir ay olduğunu belirten Tepe,
“Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlama-
nın, onlara yardım etmenin ayı oldugŭ için
kutsal ve bereketlidir.Unutmayalım ki, bir-
lik ve beraberlik içerisinde oldugŭmuz
mud̈detçe her geçen gun̈ daha da guç̈lene-
cegĭz.” diye konuştu.

Başkan Tepe, iftar yemeği programını
düzenleyen Akdeniz Belediye Başkanı M.
Mustafa Gültak ile çalışma arkadaşlarına
ve programa katılan tüm gazetecilere te-
şekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa
Gültak da Ramazan ayının sevgi, muhab-
bet, barış ayı olduğunu hatırlatarak iyi di-
leklerde bulundu. Bugüne kadar
gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları da an-
latan Gültak, konuşmasında basının öne-
mine de vurgu yaptı.

Özel Yenişehir Hastanesi Dış
Kurumlar ve Pazarlama Sorum-
lusu Şebnem Şahiner, MGC Baş-
kanı R. Kaya Tepe ve Yönetim
Kurulu Üyesi Fahriye Kutlay Şen-
yurt’u  ziyaret etti. Yapılan ziya-
rette MGC üyeleri için sağlık

protokolü imzalandı.
İmzalanan protokol Mersin

Gazeteciler Cemiyeti mensupları
ve bakmakla yükümlü oldukları
eş, anne, baba ve çocukları kapsı-
yor. Protokole göre; hastane tara-
fından muayene ücretlerinde
yüzde 20 indirim, tetkik ve te-
davi hizmetleri hizmetlerinde
yüzde 10 indirim, ameliyat ve
medikal tedavilerden alınan fark
ücretlerinden ise yüzde 10 indi-
rim uygulanacak. 

Protokol dahilindeki indirim-
ler Mersin Gazeteciler Cemiyeti
kartının gösterilmesi halinde ge-
çerli olabilecek.

MGC ile Yenişehir Hastanesi
arasında protokol imzalandı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ve Özel Yenişehir
Hastanesi arasında protokol imzalandı. MGC üyeleri ve
aile bireylerini kapsayan protokol, 1 yıl geçerli olacak. 

Mersinde tarihi zeytin
ağaçların bakımı yapıldı

Mehmet
Miras

Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı

Mersin’de tarih sayfalarında
yer alan anıt zeytin ağaçların
etrafında oluşan otları Bele-
diye çalışanları ile birlikte
bakım ve tescil çalışması yaptı.

Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafın-
dan Mersin’de 47 anıt zeytin
ağaçları tescillendi.

Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı Mersin İl
Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın,

“Bölgemizde toplan 47 zeytin
anıt ağacımız bulunmakta.”
dedi. Mersin Mut,  Silifke ve
Tarsus ilçelerinde Yaşları bin
300, bin 200 ve 800 yaşında
olan tarihi zeytin ağaçları da
bulunuyor.  

Söz konusu bölgelerdeki vatan-
daşların kentin kuzeyindeki

daha küçük ve ucuz evlere geçerek
kendi evlerini fahiş fiyatlardan kiraya
verdiğini dile getiren Mehmet Sinan
Canpolat, “Söz konusu bölgelerde 1+1

dairelerin bile aylık kira ücretleri 4 bin
TL ile 5 bin TL’ye kadar yükseldi. Yaz
sezonuyla birlikte 1+1’lerin aylık kira-
sının 15 bin TL’ye kadar ulaşmasını
bekliyoruz. Oda olarak bu alanda bize
gelen şikayetleri değerlendiriyor hız-

lıca ilgili birimlere iletiyoruz. Ancak bu
alanda bir an önce yasal önleyici adım-
ların atılması gerekiyor. Çünkü dene-
timlerde yeterince başarı
sağlanamıyor. Mevzuattaki açıklar ne-
deniyle vatandaşlar istedikleri gibi
fiyat yükseltebiliyorlar” dedi. 

Mersin’in sahil mahallerindeki kira ücretlerinin 3 katına çıkması bekleniyor
Rus ve Ukraynalı vatandaşların göçüyle birlikte Mersin’de fahiş kira ücretlerinin görülmeye baş-

landığını kaydeden Mersin Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kentte özellikle
Mezitli ve Yenişehir ilçeleri ile sahil mahallelerinde ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti. 



Büyükşehir Belediyesi, tüm
dünyayı etkisi altına alan

pandeminin yarattığı ekonomik tah-
ribatın yanı sıra enflasyondaki artış
sonucu vatandaşın alım gücündeki
azalmaya karşı aldığı önlem ve ha-
yata geçirdiği sosyal projelerle yaşa-
nan sıkıntılarda Mersinlilerin
yanında yer aldı. 

“Hiç kimse yatağa aç girmemeli”

Büyükşehir Belediyesi ‘Halk Kart’
uygulamasıyla her ay kart sahibi yak-
laşık 12 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın
hesabına 2,5 milyon lira yatırıyor.
Böylece vatandaşlar düzenli olarak
hesaplarına yatan bu para ile anlaş-
malı yerel marketlerden temel ihti-
yaçlarının önemli bir kısmını temin
edebiliyor.

Mersin merkez ve Tarsus’ta faali-
yet gösteren ‘Aşhane’ hizmeti ile yok-
sulluk, engellilik, yaşlılık veya kronik
sağlık sorunu gibi nedenlerden do-
layı evde yemek yapamayan ihtiyaç
sahibi vatandaşlara hafta içi her gün
ücretsiz üç çeşit sıcak yemek hizmeti
sunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca
dar gelirli yurttaşların yaşadığı 30
mahallede kurulan ‘Mahalle Mutfak-
ları’nda 3 çeşit yemeği 3,5 liradan sa-
tıyor. Kış döneminde kent genelinde
80 noktada hizmet veren ‘1 Ekmek 1
Çorba’ projesi ile vatandaşlara ücret-
siz sıcak çorba sunuluyor. 

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi
tüm vatandaşlara dağıtılan gıda ko-
lisi yardımını, dar gelirli vatandaşlar
için halen sürdüren Büyükşehir, üret-
tiği günlük 70 bin ekmeği de 1,5 lira-

dan toplam 43 Halk Ekmek
Büfesinden vatandaşlara
ulaştırıyor.

Eğitimde fırsat 
eşitliği sağlanıyor

Mersin Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Seçer, ya-
pılan desteklerin lütuf değil,
halkın parasının yine halka
harcanması olduğunun altını
çizerek, “Üniversiteyi kaza-
nan lisans öğrencilerine yıl-
lık 1600 lira, ön lisans
öğrencilerine yıllık 500 lira
karşılıksız eğitim-öğretim
yardımında bulunuyoruz.
Eğitimde fırsat eşitliği yara-
tarak üniversite ve lise sınav-
larına hazırlanan binlerce
gencimize ücretsiz kurs veri-
yoruz. Yine bu süreç içeri-
sinde Mersin ve Tarsus
Üniversitesi’nde okuyan öğ-
rencilerimiz için büyük ko-
laylık sağlayan, çamaşırlarını
yıkayabilecekleri ‘Çamaşır Kafe’leri-
miz hizmet veriyor” dedi.

İlköğretim öğrencilerini de unut-
mayan Büyükşehir, eğitim-öğretim
yılının başında 13 ilçenin dezavan-
tajlı mahallelerindeki 180 ilköğretim
okulunda birinci sınıfa başlayan 16
bin öğrenciye ‘İlk Çantam Projesi’
kapsamında içinde kalem, silgi, def-
ter ve boya malzemelerinin bulun-
duğu okul çantalarını hediye etti.
Ayrıca ‘Süt Senin Gurur Mersin’in

projesi kapsamında da bugüne kadar
ilköğretim okulu öğrencilerine 2 mil-
yon 456 bin okul sütü dağıtan Bü-
yükşehir, ulaşımda tüm öğrencilerin
otobüslerden 1 liraya faydalandığı
uygulamasını da devam ettiriyor. 

“Esnafın daima yanındayız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi,
pandemiden en fazla etkilenen ke-
simlerin başında gelen esnaf ve sa-
natkarlara da destekte bulundu.
Başkan Seçer, esnaf ve sanatkarları

yalnız bırakmadıklarını belirterek,
“Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şir-
ketlerin kiracısı olan işletmelerin ki-
ralarında, 2021 yılı boyunca
herhangi bir artış yapmadık. Bu sü-
reçte faaliyetlerini tamamen durdu-
ran işletmelerin de 6 aylık kira
borçlarını sildik. Yine aynı şekilde
salgın tedbirleri kapsamında kısıtla-
malar sebebiyle mağduriyet yaşayan
8 bin 500 esnafın meskenlerine ait
su faturası ödemelerine de kolaylık
sağladık. O dönemde dükkanı tama-
men kapalı olan veya belli bir kısıt-
lama içerisinde faaliyet gösteren ve
başvuruda bulunan 2 bin 107 esnafın
meskenlerine ait su faturaları-
nın 500 liraya kadar olan kıs-
mını Büyükşehir Belediyesi
olarak biz ödedik” dedi.  

“Toplumun her 
kesimine ulaşıyoruz”

Bu süreçte ‘Evde Bakım’
hizmetini de yoğunlaştıran Bü-
yükşehir, hizmet içeriğini zen-
ginleştirerek özel gereksinimli
çocukların sosyal ve sportif
faaliyetler yaparken, aynı za-
manda terapi ve eğitim gör-
düğü ‘Engelsiz Yaşam
Merkezi’nde ‘Mola Evi’ adlı hiz-
meti de vermeye başladı. Yine
engelli vatandaşların her türlü
sosyal ve sportif faaliyetleri
için ‘Engelsiz Yaşam Parkı’nı

açan Büyükşehir Belediyesi, ‘Kıyafet
Evi’ projesi ile dar gelirli ailelere
yılda 3 kez 3 parça yazlık ve kışlık kı-
yafeti ücretsiz dağıtıyor, 

‘El Bebek Gül Bebek’ projesiyle
de 6-12 aylık bebeği olan dar gelirli
ailelere bebek bezi, bebek maması,
şampuan, ıslak mendil ve sabundan
oluşan bebek paketleri yine ücretsiz
olarak ulaştırılıyor. Hamileler için
‘Hamile Bakım Sütü’ projesini başla-
tan Büyükşehir, ‘Mobil Kuaför’ proje-
siyle de haftanın 5 günü özellikle
kırsal kesimlerde kuaförlük hizme-
tini vatandaşlara ücretsiz olarak
ulaştırıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, köylerin

ve kırsal alanların ihmal edilmesiyle birlikte köy ve kır-
sal yaşamın çekiciliğini, yaşam kalitesini, ekonomik de-
ğerini kaybettiğini ve aynı zamanda ülke tarımı ve
hayvancılığının da büyük darbe aldığını kaydetti.  Son
60 yılda gelişmenin karşılığının kentleşmek olarak gö-
rüldüğünü ifade eden Ayhan Kızıltan, kentlerde sadece
inşaata, binaya yatırım yapıldığını ve rantın betonda
arandığını kaydetti. Kızıltan, “Birileri, ‘gelişmek istiyor-

san tarımı bırak’ dedi. Köy ve kırsal cazip olmaktan,
ekmek ve aş üretmekten uzaklaşınca, insanlar gelece-
ğini şehirlerde aradı ve kente göç başladı. Türkiye’nin
köylerden ve tarımsal üretimden uzaklaşmasıyla bir-
likte kentlerimizde yaşanmaz hale geldi. Yetersiz gıda
arzı ile birlikte kentlerde hem hayat pahalığı hem de
gıda arzı güvenliği sorunları ortaya çıktı. Son aylarda
bunu daha net gördük ve yaşıyoruz. Türkiye her şeye
rağmen bir tarım ülkesidir ama sorun şu ki, ürettiğimiz
tarım ve hayvancılık ürünleri 85 milyona yetmiyor.

Tarım ve hayvancılık arzımız yetersiz ve güven
vermiyor. Çözüm; tarım ve hayvancığın mer-
kezi olan köyleri ve kırsalı canlandıracak köy-
sel dönüşüm projeleridir. Bu, aşırı
kentleşmenin ve kente göç sorununun da çö-
zümüdür” dedi. 

Türkiye nüfusunun sadece
yüzde 7’si kırsalda yaşıyor

Köy ve kırsal yaşamın yok olmasıyla bir-
likte günümüzde Türkiye nüfusunun Yüzde
93’ünün il ve ilçelerde yaşadığına dikkat çeken
Ayhan Kızıltan, “85 milyon nüfusumuzun sa-
dece ve sadece yüzde 7’si köy ve kırsalda yaşı-
yor. Bu rakamın tarım ve hayvancılık adına ne
kadar vahim ve endişe verici olduğunu gör-
mek için AB ülkelerinin oranı ile karşılaştır-
mak yeterli olacaktır. AB nüfusunun yaklaşık
yüzde 30’una karşılık gelen 140 milyon kişi
kırsalda yaşıyor. Yine AB yüzölçümünün yak-
laşık yüzde 80’i kırsal alandan oluşuyor. Bu
noktada Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli
tarımdır.’ sözleri unutulmamalıdır. Bunun için-
dir ki, tarımda kalkınmaya büyük önem ver-
meliyiz. Tarım ve sanayi üretimini paralel
şekilde geliştirmeliyiz. Köyleri ve kırsalı tekrar
cazip hale getirmek için ortak akılla, planlı şe-
kilde, ithal değil, yerli ve milli düşüncelerle,
bilgi ve bilimle, yeni bir milli seferberlikle köy-
sel dönüşüme odaklanmalıyız” diye konuştu.

MTSO doğru tarımsal üretim
için pilot proje hazırlıyor

MTSO olarak doğru tarım uygulamaları
için önemli bir proje geliştirdiklerini ifade
eden Başkan Kızıltan şunları söyledi: “Hedefi-
miz bir pilot çalışma ile üretim deseni aynı
olan birkaç köyü bir birine bağlayıp, ortak bir
merkez nokta belirleyerek burada ortak kulla-
nım alanları oluşturmaktır. Ortak kullanımlı
soğuk hava depoları, makine parkı, eğitim sa-
lonu, marka ve satış desteği verecek bir yeni
nesil kooperatif mantığı tesis ederek köyleri
birleştireceğiz. Bu sayede verimi ve karlılığı
arttırarak israfı azaltacağız. Ayrıca, MTSO ola-
rak öncüsü olduğumuz ve artık hayata geçme-
sine çok az zaman kalan, Türkiye’de bir ilk
olacak olan Mersin Agropark (Tarım-Gıda Tek-
noparkı) tarım ve gıdanın ar-ge çalışmalarını
yapacak şirketleri bünyesinde barındıracak.
Sektörün tohum Ar-Ge’sinden ürün raf öm-
rüne,  paketleme sitemlerinin geliştirilmesin-
den verimliliğe, topraksız tarımdan suyun
verimli kullanımına veya susuz tarıma, marka-
laşmadan ihracatına, dijitalleşmeden yüksek
teknolojili sistemlere entegrasyonuna, organik
tarımdan eğitimlere kadar sayısız alanda Mer-
sin, bölge ve ülke tarımını geleceğe hazırlayan
ve planladığımız KÖYSEL DÖNÜŞÜME destek
verecek bilgi merkezi olacaktır”
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN TEMEL İLKESİ: SOSYAL BELEDİYECİLİK

SOSYAL BELEDiYECiLiK
MERSiN’DE ANLAM BULUYOR
Sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkan ve göreve geldiği günden bu yana Mersinlilerin hayatına önemli dokunuşlar yapan

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde geride kalan 3 yılda birçok önemli proje hayata geçirildi. 

MTSO Yönetim kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan,

“Gıda arz güvenliği için 
‘Köysel Dönüşüm’ü konuşmalıyız”

Türkiye’de üretilen tarım ve hayvancılık ürünlerinin 85 milyon yurttaşın ihtiyacını
karşılamadığını ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığına dikkat çeken MTSO Yö-

netim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan,  çözümün tarım ve hayvancığın merkezi olan
köyleri ve kırsalı yeniden canlandıracak ‘Köysel dönüşüm projeleri olduğunu söyledi.

MIP, Kapasite Artırımı Projesi ile aynı anda 2
mega konteyner gemisine hizmet verebilecek

124 hektar sahası ve 2,6 milyon
TEU konteyner, 10 milyon ton kon-
vansiyonel yük kapasitesi ile Tür-
kiye’deki en büyük çok amaçlı liman
olan Mersin Uluslararası Limanı
(MIP) küresel tedarik zincirlerindeki
stratejik konumunu her geçen yıl
daha da geliştiriyor. Türkiye’nin üre-
tim merkezlerine yakınlığı ve komşu
ülkelere olan mükemmel kara ve
demir yolu bağlantılarıyla Doğu Ak-
deniz’in en önemli yük bağlantı nok-
tası haline gelen MIP, Kapasite
Artırımı Projesi (EMH2) yatırımıyla
da konteyner elleçleme kapasitesini 1
milyon TEU artırmayı hedefliyor.
Sahip oldukları geniş ve direkt servis
ağı ile iş ortaklarına hızlı ve maliyet
avantajı yüksek bir liman ağı sunduk-
larını ifade eden MIP Genel Müdürü
Johan Van Daele, Kapasite Artırım
Projesi ile toplam konteyner elleç-
leme kapasitelerini 3,6 milyon
TEU’ya çıkaracaklarını belirtti. Yatırı-
mın sonunda 2 mega konteyner ge-
misine aynı anda hizmet
verebileceklerini belirten Johan Van
Daele, “Mega konteyner gemileri li-
manımıza geldiğinde iş ortaklarımız
için daha rekabetçi navlunlar söz ko-
nusu olacak. Bu noktada ihracatçı ve
ithalatçı firmalarımızın konteyner
operasyon maliyetleri düşecek ve
yurt dışı pazarlardaki rekabet gücü
önemli oranda artacak. En önemlisi
de Türkiye’nin dünya liman endüstri-
sindeki stratejik konumu daha da
güçlenecek” dedi. 

“MIP 2022’de de yük hacmindeki
lider konumunu sürdürecek”

Pandemi sonrasında ortaya çıkan
konteyner kısıtları ve beraberinde
gözlenen yüksek navlun maliyetleri-
nin yükleme tercihleri üzerindeki et-
kisinin devam ettiğini ifade eden
Johan Van Daele, 2022 yılının ilk üç
ayında konvansiyonel yük operas-

yonlarında yüzde 20 artış yaşanırken,
konteyner operasyonlarında yüzde 5
civarı azalma izlediklerini kaydetti.
Ukrayna ile Rusya arasında devam
eden durumun Akdeniz’de yetiştiri-
len narenciye sevkiyatlarında belir-
sizlik oluşturduğunu kaydeden Van
Daele, “Eylül sonrasında hasat zama-
nında yaşanabilecek sevkiyat sorun-
ları konteyner için risk
oluşturmaktadır. Kısa ve orta vadede
yüksek seyretmesi beklenen navlun
fiyatları ise maliyetleri olumsuz etki-
leyecektir. Bu durum özellikle Uzak
Doğu ticareti için risk algısını arttırı-
yor. Her şeye rağmen, çevre şehirlerin
yüksek üretim kapasitesi ve güçlü
hinterlant bağlantıları ile MIP, yük
hacmindeki lider konumunu sürdür-
meye devam edecek” diye konuştu.

Günde 1.000’den fazla konteynerin
kapağı açılıyor 

Mersin Uluslararası Limanı’nın
konteyner taşımacılığına yönelik hiz-
metleriyle ilgili bilgi veren MIP Genel
Müdürü Johan Van Daele, şunları söy-
ledi: “Konteyner lojistiğinde iş ortak-
larımıza gemi yükleme-tahliye, iç
dolum-iç boşaltım, muayene ile ka-
palı ve açık alan depolama hizmetleri
sunuyoruz. 387 metre uzunluğa
kadar konteyner gemilerine hizmet
veriyor, günde 1.000’den fazla kon-
teyner için iç dolum, iç boşaltım ve
muayene hizmetleri sağlıyoruz. Sü-
rekli geliştirdiğimiz teknolojik altya-
pımız sayesinde 7/24 saat
müşterilerimize online hizmet ola-
nağı ile iş ortaklarımıza uzaktan eri-
şim ve görüntüleme desteği
veriyoruz. Diğer yandan sürdürülebi-
lirlik stratejimiz doğrultusunda elek-
trik dönüşümü ve karbon ayak izi
azaltmaya yönelik çalışmalarımızla
çevreye daha duyarlı ve yeşil bir
liman olma yönünde kararlı adımlar
atmaya devam ediyoruz.” 

Doğu Akdeniz’in en önemli yük bağlantı noktası haline
gelen MIP, Kapasite Artırımı Projesi (EMH2) yatırımıyla

konteyner elleçleme kapasitesini 1 milyon TEU artıracak.
MIP, bu yatırımı ile bölgedeki ithalatçı ve ihracatçı firma-

lara global ölçekte daha rekabetçi navlun imkanları sağla-
yarak bölgedeki ticari iş hacmini de büyütmeyi hedefliyor.



Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür
Merkezi’nde çocuklara özel 23

Nisan Şenliği düzenleyen Yenişehir Bele-
diyesi bu yıl da çocuklara unutulmaz bir
bayram yaşattı. Yenişehir Belediyesi Ata-
türk Kültür Merkezi şölen alanına çevrildi,
çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğ-
lendi. Tiyatro oyunu, resim sergisi, oyun
parkı, kukla, illüzyon, dans ve balon göste-

risi ile palyaçolarla renkli oyunlar ço-
cuklarla buluştu. Yenişehir Beledi-
yesi Başkanı Abdullah Özyiğit de
şenlik alanında çocuklarla vakit geçi-
rerek, mutluluklarına ve heyecanla-
rına ortak oldu. 

Çocukların resimleri sergilendi

Yenişehir Belediyesinin kutlama

programı çocukların resimlerinden olu-
şan serginin açılışıyla başladı. Geçtiğimiz
yıl Yenişehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen 19. Ahmet Yeşil Resim Yarışması’na
katılan çocukların resimleri Yenişehir Be-
lediyesi Sanat Galerisi’nde beğeniye su-
nuldu. 80 eserden oluşan sergi bir hafta
boyunca açık kalacak. 

1000 çocuğun çizdiği 1000 parçadan
oluşan Atatürk portresi 

Yenişehirli 1000 ilkokul öğrencisinin
çizdiği ve 1000 parçadan oluşan dev Gazi
Mustafa Kemal Atatürk portresi Yenişehir
Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne
asıldı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiş-
tirme ve Koruma Vakfında eğitim alan
özel çocukların da katkılarıyla yapılan
puzzle resim görenleri hayran bıraktı. 

Küçük Prens miniklerle buluştu

23 Nisan Şenliğinde etkinlik-
ten etkinliğe koşan minikler Ye-
nişehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosu oyuncularının sahnele-
diği “Küçük Prens” tiyatro oyunu
için 1500 kişilik Cumhuriyet Sa-
lonu’nu doldurdu. Minik tiyatro-
severler oyunu büyük bir ilgiyle
izledi.

23 Nisan’da binlerce çocuğu
ağırlayan Yenişehir Belediyesi
Atatürk Kültür Merkezi gün bo-
yunca renkli görüntülere sahne
oldu. 

23 Nisan Futbol Turnuvası 

Yenişehir Belediyesinin dü-
zenlediği 12 yaş altı 23 Nisan
Futbol Turnuvası final maçıyla
sona erdi. 8 takımın mücadele
ettiği turnuvada kazanan dostluk
oldu. Final maçını izleyerek ço-
cuklara moral veren Yenişehir
Belediye Başkanı Abdullah Özyi-
ğit, maçın başlama vuruşunu da
yaptı. 

BETEM ve Yenişehir Belediyesi 
Akademi’de minikler için özel

kutlama 

Yenişehir Belediyesinin ha-
yata geçirdiği Erken Çocukluk
Eğitimi Projesi’nin yürütüldüğü
Yenişehir Belediyesi Akademi ve
yine proje kapsamında inşa edi-
len Ömer Faruk İlbilgen Beceri
Temelli Eğitim
Merkezi(BETEM)’nde eğitim
gören minikler de bayram coşku-
sunu yaşadı. Başkan Abdullah
Özyiğit, burada da çocukları yal-
nız bırakmadı ve kutlama prog-
ramına katıldı. 

Bayram coşkusu
sokaklara taşındı 

Yenişehir Belediyesi, akşam
saatlerinde de Mersin Motosiklet
Spor Kulübü, Mersin Bisiklet
Derneği, Vosteam Mersin, Mersin
Off Road Kulübü ve Red Warrıos
Mc Mersin ile araçlı kortej geçişi
düzenledi. Yenişehir Belediyesi
ana hizmet binası önünde başla-
yan kortej Türk bayrakları ve
Atatürk fotoğrafları eşliğinde Ye-
nişehirlilere görsel şov yaşattı.
Yoğun katılımla gerçekleştirilen
ve büyük ilgi gören 20 Nisan kor-
teji ile coşkulu ve renkli şehir tu-
rundan sonra Özgecan Barış
Meydanı’nda sona erdi.
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Bu bir ilandır

Programı kapsamında ilk olarak
Mersin Valiliğini ziyaret eden

Bakan Muş, daha sonra Orta Akdeniz
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlü-
ğüne geçerek yapılan çalışmalara ilişkin

bilgi aldı.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge-

sinde fabrika ziyaretleri gerçekleştirerek
incelemelerde bulunan Bakan Muş, Mer-
sin Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insan-
ları, STK temsilcileri ve sektör
temsilcileri ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, karşı-

lıklı görüş alışverişinde bulunulan top-
lantının ardından Toroslar Belediyesinin
düzenlediği programda Mersinlilerle bir-
likte iftar yaptı. Ziyaretlerinde Bakan
Muş'a, Vali Ali İhsan Su’nun yanı sıra;
Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın,
Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Olcay Kı-
lavuz ve Baki Şimşek de eşlik etti.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş
Mersin’de Temaslarda Bulundu
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Mer-

sin’de çeşitli temaslarda bulundu.

Sektör uzun yıllardır bu yatırımı bekliyor

Mersin’de lojistik köy 
kurulması için harekete geçildi

Mersin’de transit nakliyelerin termin süresinin kısaltılması, kent içi
trafik yoğunluğunun ve karbon salınım oranlarının azaltması, Mersin

Uluslararası Limanı’nın (MIP) kapasitesini daha verimli kullanabilmesi
ve asıl görevi olan yük elleçleme faaliyetlerine yoğunlaşması amacıyla
uzun yıllardır yatırım programında bekleyen Mersin Organize Lojistik

İhtisas Bölgesi’nin (Lojistik Köy) kurulması için harekete geçildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun Baş-
kanlığı’nda gerçekleştirilen 1. İl Ekonomi
Toplantısı’nda müteşebbis heyet yapılan-
masıyla kentte bir lojistik köy kurulması
için girişimlerin başlatılması kararı
alındı. İlk etapta Mersin Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından Tarım ve Orman Mer-
sin İl Müdürlüğü’ne ait tarım vasfını
yitirmiş bir alanın 1/5.000’lik Nazım
İmar Planı’na lojistik alan olarak işaret-
lenmesi için çalışmalara başlatıldı. Akde-
niz ilçesinin kuzeyindeki alanların Deli
Çay’a olan kısmının lojistik alanlar ola-
rak onandı. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Muhittin Ocak, ilk etapta kentte faali-
yet gösteren uluslararası lojistik
firmalarının kümeleneceği 1.000 dö-
nümlük bir arazi üzerinde lojistik köyün
kurulmasının planlandığını
kayderek,“Mersin Türkiye’nin önde gelen
lojistik bölgelerin başında geliyor. Yıllar-
dır beklediğimiz ve kentimize yüksek
katma değerler sağlayacak olan lojistik
köyümüz faaliyete geçtiğinde kentimizin
özellikle küresel transit taşımalardaki
marka değerini daha yukarılara taşıya-
cak. Depolama alanlarının, gümrük saha-
sının tek bir noktada toplanması
firmaların yükünü ve maliyet kalemlerini
önemli oranda hafifletip termin sürele-
rini kısaltacak. Bu sayede bölgemize
gelen yük sayısında ve miktarında
önemli artışlar yaşanacak” dedi.

Lojistik firmaları için 5 bin, 
10 bin 20 bin metrekarelik parseller

oluşturulacak

Mersin Uluslararası Limanı ve 2022
yılı içerisinde bitirilmesi planlanan Çu-

kurova Bölgesel Havalimanı’ndan lojistik
köye demir yolu bağlantısı yapılacağını
ve aktarma işlemlerinin tren seferleri ile
gerçekleştirileceğini ifade eden Muhittin
Ocak, bu sayede özellikle Mersin Uluslar-
arası Limanı’nın operasyonel yoğunluğu-
nun azaltılacağını, asıl görevi olan yük
elleçleme faaliyetlerine ağırlık vermesi-
nin sağlanacağını kaydetti. Ayrıca ak-
tarma işlemlerinin demiryolu ile
yapılması nedeniyle kent içi trafik yo-
ğunluğunun ve karbon salınım oranları-
nın yüksek oranda azalacağını ifade eden
Ocak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin
imar planı çalışmalarını tamamlayıp ara-
ziyi müteşebbis heyete teslim etmesi ile
birlikte bölgede faaliyet gösterecek fir-
maların ihtiyaçlarına göre 5 bin, 10 bin

20 bin metrekarelik parseller oluşturula-
cak. İlk etap lojistik köyde uluslararası
lojistik firmalarının yer alması planlanı-
yor” diye konuştu.

Gündüz: Lojistik köy ile MIP’nin ope-
rasyonel  kapasitesi artar

Mersin’in Nisan 2009’da kamuoyuna
açıklanan ilk ‘Lojistik Master Planı’nı ha-

zırlayan ekibin koordinatörlüğünü yürü-
ten Maestro Danışmanlık A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz ise lo-
jistik köy yatırımının sektörün yıllardır
beklediği yatırımlar arasında yer aldığını
kaydetti. Türkiye’de sektörün tüm çağrı-
larına karşın bürokratik ve siyasi sorun-
lar nedeniyle lojistik köylerin zamanında
kurulamaması nedeniyle Mersin’deki
gümrüklü antrepo yatırımların dağınık
halde hayata geçtiğini dile getiren Feru-
dun Gündüz şöyle konuştu: “Biz Mersin
Lojistik Master Planı’nı hazırlarken yap-
tığımız araştırmalarda karşımıza çıkan
en önemli taleplerden birisi lojistik köy-
lerin kurulmasıydı. 2021 yılına gelindi-
ğinde MIP’de elleçlenen konteyner
miktarı yaklaşık 2.1 milyon TEU’ya
ulaştı. Ancak hala MIP’nin yükünü hafif-
letecek lojistik köy kurulamadı. MIP’ye
olan talepler yükseldiği zaman kapasite
sorunu nedeniyle ek taleplere hızlıca
yanıt verilemiyor. 21 rıhtımda yükleme
ve boşaltma işlemleri yapılırken yüklerin
liman sahasında depolanması nedeniyle
MIP’nin operasyon gücü azalıyor. Mer-
sin’de kurulacak lojistik köy organizas-
yonu itibariyle limana nefes aldıracak bir
fonksiyon üstleneceği unutulmamalı, ku-
ruluş süreci bir an önce başlamalıdır.”

MAYA: Dağınık işleyen  
lojistik faaliyetler tek bir merkezle

düzene girecek

Ufuk İntermodal Yönetim Kurulu
Başkanı Ufuk Maya ise lojistik köyün faa-
liyete geçmesiyle lojistik firmaların ope-
rasyon gücünü artıracağını kaydetti.
Ufuk Maya, “Lojistik köy, ulusal ve ulus-
lararası alanda tanımlamalara tabi
olmak ile birlikte temelde nakliye işlem-
lerinin ve yük dağılım işlemlerinin, işlet-
meler tarafından yürütüldüğü belirli bir
bölge anlamına gelmektedir. Lojistik köy
kurulduğunda dağınık ve düzensiz işle-
yen lojistik faaliyetlerimiz tek bir mer-
kezde düzene girecek. Bizim gibi hizmet
sağlayıcılar arasında kümelenmenin
avantajıyla ortaya çıkacak sinerji mali-
yetlerimize de olumlu olarak yansıyacak-
tır” diye konuştu.

Yenişehir’de dolu dolu 23 Nisan kutlaması

Binlerce çocuk Yenişehir Belediyesinin
23 Nisan kutlamalarında buluştu

Mersin Yenişehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı kutlama programı binlerce

çocuğu bir araya getirdi. Bu bayramda da birbirinden renkli kutla-
malara ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi, akşam saatlerinde

düzenlenen araçlı kortej geçişiyle de coşkuyu sokaklara taşıdı. 
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Şener MERMER

Günümüz Türkiye'sinde, yeni yeti-
şen genç nüfusun sosyal medya düş-
künlüğü, yanlış tercihleri ve onlara
aktaramadığımız manevi değerlerimiz
nedeniyle, istemesek bile hayatımız,
alışkanlıklarımız, gelenek görenekleri-
miz öylesine yok olup hızla değişiyor ki,
teknoloji bile bu hızlı değişiklik karşı-
sında yavaş kalıyor adeta. Bu hızlı deği-
şim karşısında insanlarımız şaşkınlık
içerisinde ve yeni hayat şartlarına
adapte olma gayreti içinde. Hayat tarzı-
mız öylesine büyük değişimlere uğru-
yor ki geçen zaman içinde, artık sıklıkla
kullanıyoruz bu iki kelimeyi "Yok Artık".

Orta yaş gurubu ve daha büyük
olanlarımız, bu değişimi daha çok hisse-
diyor ve geçmişle bu günü daha ayrıntılı
kıyaslayabiliyorlar.  Ailelerin imkanları
daha kısıtlıydı bu kuşağın gençlik yılla-
rında belki ama bir şekilde maddi, man-
evi her şeye ulaşma şansı da vardı
insanların, şu ya da bu şekilde. Kendi-
leri ulaşamasa bile aile desteği ile ula-
şırdı birçok şeye çocukları. Senelik
izinlerimizde ya da bayramlarda mem-
leketten, ana baba ocağını ziyaretten
dönerken, mevsimine göre bizim için
hazırlanmış tüm nevaleleri alıp dönmez
miydik. Bunların hiç biri "Yok Artık"

Şimdi aile desteği yok mu çocukla-
rına? Elbette var hem de fazlasıyla. Ço-
cukların bir dediği iki edilmiyor
imkanlar ölçüsünde. Ama bu destekler
genellikle maddi anlamdan öte bir şey
ifade etmiyor maalesef. Çağımızda en
çok ihtiyacımız olan ve gençlere vere-
mediğimiz değerlerimiz yüzünden
manevi tatminden yoksun zamanımız
gençleri. Aile ve akraba ziyaretleri hiç
tercih edilmiyor. İzinlerde, bayramlarda
tatil planları yapılıyor ne yazık ki.
Zaman içinde bağlar kopuyor ve en
yakın akrabalar bile birbirini tanımaz
duruma geliyor. Eski samimiyet ve aile
bağları "Yok Artık"

Siz bu Ramazan Bayramı için nasıl
bir plan yaptınız? Aile ve memleket zi-
yareti mi? Tatil planımı? Yoksa imkanım
yok deyip evde oturmayı mı? Eskiden
olduğu gibi her tatilde ve bayramlarda
onca yolu kat edip, arabam ne yakar, bu
ziyaret bana ne kadara mal olur hesabı
yapmadan, güle oynaya gittiğimiz ana
baba ocağı ziyaretleri, akrabaların bir
araya gelerek kucaklaşıp kaynaşmaları
da genellikle ve ne yazık ki "Yok Artık"

YOK ARTIK

senermermertrt@gmail.com

Akdeniz’e ilk asfalt plenti kazandırıldı,
kentsel dönüşüm projeleri başlatıldı.

Belediye bütçesinden 1 lira harcama-
dan, saatte 160 ton sıcak asfalt üretebi-
lecek sıcak asfalt plenti ile birlikte soğuk
asfalt üretim tesisi de kazandıran Baş-
kan Gültak, Ankara nezdindeki girişim-
leri sonucu, Mersin’de ilk kez kentsel
dönüşüm projelerinin de başlamasını
sağladı. TOKİ eliyle Çay Mahallesi’nde
415 konutluk proje biterken, yıkım çalış-
malarının bitmek üzere olduğu Barış
Mahallesi’nde de yine 415 konutluk ye-
rinden kentsel dönüşüm projesi, mahal-
lelinin yüzde 90’a varan onayı ile
ilerliyor. 

“Önceliğimiz, insanlarımızın 
can güvenliği”

Mersin’in, özellikle de Akdeniz ilçesi-
nin en hayati sorunun kentsel dönüşüm
olduğunu vurgulayan, değişimin Bahçe
ve Turgut Reis mahalleleri ile devam
edeceğini kaydeden Başkan Mustafa Gül-
tak, “Mersin kent merkezi ile birlikte
kenar mahallelerimizde ömrünü tamam-
lamış yüzlerce, belki binlerce konut bu-
lunuyor. Bu konutlar en küçük sarsıntıda
yıkılma riski taşıyor. Belediye başkanı
olarak, insanlarımızın can güvenliğini
tehdit eden bu duruma kayıtsız kalma-
mız mümkün değildir” dedi.

Akdeniz’de bir ilk; ‘İz Bırakanlar Mü-
zesi’

Başkan Gültak, 2 katlı tarihi bir Mer-
sin Evi’ni restore ederek İz Bırakanlar

Müzesi’ne dönüştürdüklerini belirtti;
“Mersin’in geçmişini anlatan bilgi, belge
ve fotoğraflarla bezeli müzemizde; sa-
nattan siyasete, spordan kültür ve edebi-
yata; kentimizde yaşamış ve bir kalıcı iz
bırakmış birçok değerli şahsiyet tanıtılı-
yor. Müzemizin bir odasını da 100 yıllık
geçmişe sahip Mersin İdmanyurdu Fut-
bol Takımımıza ayırdık” diye konuştu.

Gençlere simülatörlü 
vinç operatörlüğü eğitimi

Başkan Gültak, eğitimde fırsat eşitli-
ğini sağlamanın yanında, gençleri mes-
lek sahibi yaparak, güzel bir gelecek için
fırsatlar sunduklarını anlatarak, “Türki-
ye'de ilk olma özelliği taşıyan ‘simüla-
törlü liman vinç operatörlüğü eğitimi’ ile

Metaverse evrenine giriş yaptık. Proje-
miz kapsamında verilen kursumuzda ba-
şarılı olan gençlerimiz, dünyanın tüm
limanlarında geçerli bir sertifika alacak”
ifadelerini kullandı. 

Yılmaz Güney Gençlik 
Merkezi açılıyor

Geçmişte atıl kalan Yılmaz Güney
Parkı’nda da inanılmaz bir değişim baş-
latan Başkan Gültak, alanı bir gençlik
merkezine dönüştürdü. Başkan Gültak,
“Yılmaz Güney Gençlik Merkezi adıyla
hizmet verecek tesisimizde, gençlerimiz
derslerine çalışıp lise veya üniversite sı-
navlarına hazırlanabilecek, ücretsiz in-
ternet hizmeti alacak, yetmedi yarı
olimpik havuzda yüzmenin keyfini yaşa-
yacak. Merkezde, günde ihtiyaç sahibi 2

bin vatandaşımıza yemek ulaştıracağı-
mız aşevi de hizmet verecek” şeklinde
konuştu. 

Spora ve sporcuya dev yatırım 

Başkan Gültak, spor tesisleri açısın-
dan da Akdeniz’in ihmal edildiğinin al-
tını çizerek, “Mahallelerimize 35 milyon
TL’yi aşan yatırımlarla yeni tesisler ka-
zandırdık, mevcut tesislerimizi yenileyip
halkımızın ve sporseverlerin hizmetine
sunduk. Spor tesisi olmayan mahalleleri-
mize yeni spor tesisleri kazandırdık”
dedi. Amatör spor kulüplerine nakdi
destek sağladıklarını belirten Başkan
Gültak, Akdenizli milli sporcuları da yal-
nız bırakmadıklarını dile getirdi. 

Gençler üniversite 
hayallerine kavuşuyor

Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezi’nde,
bugün itibariyle 155 öğrenciye üniver-
site sınavına ücretsiz hazırlık kursu ve-
rildiğini anlatan Başkan Gültak;
üniversitelerin 4 yıllık bölümünü kaza-
nan öğrencilere bin 200 TL; 2 yıllık
bölüm kazananlara da 500 TL burs des-
teği sağladıklarını söyledi. Başkan Gül-
tak, Akdenizli 7 bin öğrencinin lise ve
üniversite sınavlarına hazırlanabilmesi
amacıyla da ücretsiz eğitim portalı açtık-
larını sözlerine ekledi.

Başkan Gültak, ilçeyi dönüştüren
proje ve çalışmalarını sürdürüyor
Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, birçok yılda ancak yapılabilecek birçok projeyi, hizmet ve ya-

tırımı sadece 3 yıla sığdırarak bir değişim hamlesi başlatmakla kalmadı, birkaç yıl öncesine dek sokak
olayları ve uyuşturucu ile gündeme gelen Akdeniz’de barışı, huzuru ve kardeşliğin hâkim olmasını sağladı.

Tarım arazisi olmayan yer değerlen-
dirildi, Güneş Enerji Santrali (GES)

kuruldu. Mersin Erdemli‘de GES ile enerji
maliyetleri sıfırlanıyor, ülke ekonomisinin
kalkınmasına katkı sağlanıyor. 

Üreten, ürettiğine artı değer katmak
için üretim ekonomisi politikaları kapsa-
mında çalışmalar yürüten, Mersin’in üre-

ten Belediyesi Erdemli Belediyesi,
kırsal kesimde bulunan Kösbucağı
Mahallesi’ne Güneş Enerji Santrali
(GES) kurdu.

Doğa bilinci ile hareket eden ekipler, 19
bin metre kare taşlık alana kurulan ve 1
milyon 500 bin KWh enerji üretecek olan
GES projesini faaliyete geçirdi. 

GES projesi ile yaklaşık 2 milyon 300
bin TL kazanç elde edecek olan belediye,
hem kendi kullandığı enerjiyi üretmiş oldu
hem de her ay 60 bin TL kar edecek sevi-

yeye geldi.

“Enerjisini Üreten Belediye”

Üretim ekonomisi çalışmaları kapsa-
mında projeler yürüttüklerini ifade eden
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu,
GES projesi ile belediyenin enerji giderle-
rini sıfırlayacaklarını ifade etti. Başkan
Tollu, “ Biz Erdemli Belediyesi olarak hem
kamunun kazançlı çıkması adına, hem de
Erdemli Belediyemizin elektrik giderlerini
minimize etmek hatta, sıfırlamak adına 19
bin metrekare üzerinde GES sistemini kur-
duk. Şu anda kurduğumuz sistem bize tabi
daha önce yapıldığı için bunun 6 milyon ci-
varından bir maliyeti vardı. Şu anda Er-
demli Belediyesi’nin kullandığı tüm
enerjileri karşıladığı gibi bize de aylık 50-
60 bin lira bir kazanç sağlayacak. Artan
elektrik maliyetini de düşündüğümüzde,
güneşten elde edilen enerjinin ne kadar
isabetli olduğunu görüyoruz. Erdemli Bele-
diyesi zaten kendi kaynak üreten, kendi
kaynaklarını kendisi üreten ve her türlü
mal ve hizmet satın alımında, dışa bağımlı
bir sistem uygulamamaya gayret ediyoruz”
diye konuştu.

İş ve hukuk dünyası Mersin’de buluştu:

“Çukurova güvenli
bir liman olacak”

22 şehirde planlanan ve Mer-
sin’de dördüncüsü gerçekleşen,
Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hakan Güldağ’ın mo-
deratörlüğünde, Daha İyi Yargı
Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün ve
Daha iyi Yargı Derneği Genel Sekre-
teri Meral Tuğçe Özbilen’in A’dan
Z’ye Türk Yargı Reformu önerilerini
paylaştığı toplantıda, Mersin Ticaret
ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Çu-
kurova SİFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Kış, Mersin
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(MESİAD) Üyesi Mustafa Güler, Mer-
sin Barosu Avukatı Kerem Muradi,
MTSO Meclis Üyesi Erol Dibo konuş-
macı olarak yer aldı.

İŞ DÜNYASININ 
BEKLENTİLERİ PANELİ

İki bölümden oluşan etkinliğin ilk
bölümünde Mersin iş dünyasının gele-
cekten ve hukuktan beklentileri konu-
şulurken ikinci bölümde Daha İyi
Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün,
derneğin A’dan Z’ye Türk Yargı Refor-
munun iş dünyasının beklentilerine
nasıl cevap verebileceğini değerlen-
dirdi. Açılış konuşmalarının ardından
toplantının 2’nci etabında Hakan Gül-
dağ’ın moderatörlüğünde Mersin İş
Dünyasının Gelecekten ve Hukuktan

Beklentileri Paneli’ne geçildi. Panelin
açılış konuşmasını gerçekleştiren
Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Güldağ, çocukların ge-
leceği ve toplum için ekonominin geli-
şebilmesi için basın özgürlüğü ve
hukukun üstünlüğü için harekete ge-
çilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Panelin ilk konuşmacısı olan ME-
SİAD Üyesi Mustafa Güler, kentte ya-
pılması planlanmasına karşın yapımı
yılan hikayesine dönen Ana Konteyner
Limanı ve Tarsus Kıyı Kesimi Turizm
Bölgesi gibi vizyon yatırımlarına dik-
kat çekerek yasal açıkların sürdürüle-
bilir ekonomik gelişime engel
olduğunu kaydetti. Mersin Barosu
Avukatı Kerem Muradi ise hukuk in-
sanlarının hukukun üstünlüğü ve eko-
nominin önünü tıkamaması
gerektiğini ifade etti.

MTSO Meclis Üyesi Erol Dibo ise
dövizli ödemelere getirilen kısıtlama-
ları değerlendirerek “Pandeminin
olumsuzlukları sonrası kentimiz
2021’de üretim, istihdam, sanayi, lojis-
tik alanında büyük işler yaptı. Ancak
yapılan işlerin kazancı başka bölgelere
gidiyor” diye konuştu. Panelin son ko-
nuşmacısı olan Daha İyi Yargı Derneği
Başkanı Av. Mehmet Gün ise dernek
olarak bağımsız bir yargı düzeni kur-
mak için bir dizi çözüm önerisi geliş-
tirdiklerini kaydetti.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED),
Dünya Gazetesi ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliği ile Mersin’de

düzenlenen “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’nda A’dan Z’ye
Türk Yargı Reformu önerisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Erdemli Belediyesi GES Kurdu,
Enerji Giderlerini Sıfırladı

Türkiye enerji alanında bağımlığı azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kurumlar bu hedef doğrultusunda projeler yürütüyor. Mersin Erdemli
Belediyesi de bu kurumlardan biri. Belediye bu alanda yürüttüğü çalış-

mayı tamamladı. Tamamlanan Güneş Enerji Santrali üretime başladı.

Toroslar 1000 Kişilik Vo-
leybol Salonu’nda ger-

çekleştirilen voleybol bölgesel
erkekler lig müsabakalarında
oynanan karşılaşmalar sonu-
cunda Mersingücü Gençlik ve
Spor Kulübü şampiyon oldu.

Oynanan ligin son maçında
Tarsus Gençlik Spor ile karşı-
laşan Mersingücü GSK voley-
bol takımı, 25-15, 25-22 ve
25-22 set sonuçlarıyla 3-0
galip gelerek şampiyon oldu.

Bu sezon ligde Tarsus Aka-
demi Spor, Bozyazı Belediye

Spor, Tarsus Gençlik Spor ve
Mersingücü Gençlik ve Spor
Kulübü yer aldı.

Mersingücü GSK geçtiğimiz
günlerde karşılaştığı Tarsus
Akademi Spor ve Bozyazı Be-
lediye Spor maçlarından da 3-
0’lık galibiyetlerle ayrılmıştı.

Çıktığı tüm maçlarını 3-0
galibiyet skoruyla süsleyen
Mersingücü GSK, bu sonuç-
larla Mersin birinci olarak 2.
Lige çıkma finallerine katılma
hakkı elde etmiş oldu.

Konu hakkında açıklama
yapan Mersingücü Gençlik ve
Spor Kulübü Başkanı Ahmet
Nas, takım oyuncularını ve an-

trenörlerini tebrik etti. Amaç-
larının 2. Lige çıkmak oldu-
ğunu söyleyen Nas, “Bu sezon
iyi bir takım kurduk, lige iyi
hazırlandık ve şampiyon
olduk. Bu şampiyonlukla 2.
Lige çıkmak için yapılacak

final müsabakalarına katılma
hakkı elde ettik. Öncelikli he-
defimiz 2. Lig’e çıkmak ve
orada kalıcı olduktan sonra
üst liglerde Mersin’imizi en iyi
şekilde temsil etmek.” şek-
linde konuştu.

Bölgesel Lig Şampiyonu Mersingücü
Mersin Voleybol Bölgesel Er-

kekler Ligi’nin 2001-2022 şam-
piyonu Mersingücü GSK oldu.



On bir ayın sultanı Ramazan ayı
boyunca yaşanan birlik, beraber-

lik, kardeşlik ve yardımlaşma duyguları-
nın yaşamın her anında sürdürülmesi
temennisinde bulunan Başkan Yılmaz;
“Mübarek Ramazan ayını geride bırakıp,
bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.
Bayramlar, toplumda millet olma şuuru-
nun kuvvetlendiği, sevgi ve hoşgörünün
en çok hissedildiği günlerdir. Ramazan
Bayramı'nın ülkemize,  kentimize ve tüm
insanlığa sağlık, barış, huzur, mutluluk
ve bereket getirmesini diliyor, tüm va-
tandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı
canı gönülden kutluyorum” dedi.

TOROSLAR’DA GELENEKSEL 
RAMAZAN AKŞAMLARI 

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Toroslar Belediyesi, “Nerede o eski
Ramazanlar” sözü ile geçmişe özlem du-
yanlar için her gün farklı bir mahallede
nostaljik ve eğlenceli etkinliklere imza
attı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel
Ramazan eğlenceleri, 7’den 70’e herke-
sin yoğun ilgisini gördü.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın
Yılmaz, on bir ayın sultanı Ramazan
ayında binlerce kişiyle buluştuğu iftar
sofralarının ardından Ramazan Pana-
yırı’nda da çocukların heyecanına ortak
oldu.

Karagöz-Hacivat, Meddah, sihirbaz
gösterisi ve İbiş’e kadar birçok etkinliğin
yer aldığı panayırda, büyükler, “Çocuklu-
ğumun Ramazan’ı böyleydi” ifadeleriyle
geçmişi anımsarken, çocuklara ise gele-
cekte anlatacakları çok özel anların ya-
şanması sağlandı.

O eski Ramazanlar’ı yeniden getiren
etkinlikte Toroslar’daki birliğin ve bera-
berliğin en güzel örnekleri yaşatıldı.

Her gün farklı bir mahallede yapılan
iftar programlarında tüm hemşehrile-
rine seslenen Belediye Başkanı Atsız
Afşın Yılmaz; “Ramazan demek, birlik,
beraberlik, dayanışma ve paylaşma de-
mektir. Biz de bu güzelliği sizlerle pay-
laşmak üzere mahallelerimize geldik,
sofralarımızı kurduk. El ele, gönül gö-

nüle olalım, çocuklarımıza geleneksel
Ramazan eğlencelerini yaşatalım istedik.
Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi boz-
masın” diye konuştu.

HHHHHH

Türkiye genelinde yapılan araştır-
mada son 3 yılın “En Başarılı” Büyükşe-
hir İlçe Belediye Başkanları listesine
ikinci kez adını yazdırarak Mersin’in gu-
ruru olan Toroslar Belediye Başkanı
Atsız Afşın Yılmaz, bu başarısının sırrını
açıkladı.

"GÖNÜLDEN HİZMET ÜRETİP 
GÖNÜLLER KAZANIYOR" 

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Bele-
diye’nin başarı öyküsünü anlatan Başkan
Yılmaz, vatandaşla gönül bağı kurulan
her proje ve çalışmanın başarıya ulaşa-

cağını söyledi.

“ÇEVİK BELEDİYECELİĞİN EN
GÜZEL ÖRNEKLERİ SERGİLENDİ”

“Sosyal ve Çevik Belediyeciliğin” en
güzel örneğini sunan Başkan Yılmaz’dan,
göreve geldiği 2019 yılından bugüne
kadar hayata geçirdikleri çalışmaları de-
ğerlendirmesini istedik.

“İLÇENİN SİLUETİ YENİLENİYOR”

Yeni imar planı çalışmalarının devam
ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz; “Bu
kapsamda 3. 6. ve 7. Etap 1/1000 ölçekli
İmar Planları'nı meclisimizden geçirdik.
İlçemizin dört bir yanında ulaşım ağını
daha konforlu hale getirdik.”

"SALGINLA MÜCADELEDE
TOROSLAR’A TAM NOT”

Başkan Yılmaz’ın sahaya çıkarak yö-
nettiği salgınla mücadele süreci Toroslar
halkından tam not aldı. Toroslar Beledi-
yesi, mülkiyeti belediyeye ait işyerlerini
kiralayan ve pandemi nedeniyle faaliyet-
lerine ara veren esnaftan 6 ay kira alma-
yıp, kira sözleşmelerini de 6 ay daha
uzattı. Faaliyetlerine devam eden esnafın
6 aylık kira bedelinde de yüzde 50 indi-

rim yapıldı. İnternet erişimi ve bilgisa-
yarı olmayan çocukların eğitimden geri
kalmamaları için ilçenin 26 noktasında
EBA Destek Merkezleri oluşturdu.

"SAĞLIK KAHRAMANLARI 
UNUTULMADI"

Başkan Yılmaz, salgınla en ön cep-
hede savaşan ve bu uğurda hayatını kay-
beden sağlık kahramanlarının anısını
yaşatmak amacıyla inşa ettikleri Sağlık
Kahramanları Parkı’nı tüm sağlık çalı-
şanlarına hediye etti. 

“GÖNÜL BAĞI PROJESİ 
TÜRKİYE’DE SES GETİRDİ”

Başkan Yılmaz’ın seçim öncesi söz
verdiği projelerinden biri olan “Gönül
Bağı Projesi” ile tam kapanma döne-
minde 310 bin nüfuslu ilçenin 67 mahal-
lesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı.

“21 FARKLI BRANŞTA 
SPOR YAPMA İMKANI”

21 farklı branşta açtığı kurslarla yılın
4 mevsiminde spor yapma imkanı sunan
belediye, ulusal ve uluslararası spor or-
ganizasyonlarına da ev sa-
hipliği yapıyor.

“ENGELSİZ KENT 
TOROSLAR” 

Toroslar Engelliler Aka-

demisi’nde eğitim gören her yaştan özel
birey; sosyal, kültürel ve sportif etkinlik-
lere katılıyor. “Engelsiz Tarım Bahçe-
si’nde de üreterek engelleri aşmanın en
güzel örneği sergileniyor.

“TOROSLAR’DA “SANAT” 
SOKAKTA”

'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe
Düzenlemesi’ Projesi ile toplu konut bi-
nalarının duvarları dünyaca ünlü res-
samların eserleri ile bezendi. 

“KIRSAL KALKINMAYA KATKI”
Üreticiye değer kazandıran projele-

riyle göz dolduran belediye, Toroslar’ın
bereketli topraklarında yetişen birçok
üründen olan Trabzon Hurması, kivi ve
üzümün ilk hasatlarını festivale dönüş-
türdü. 

“TOROSLAR KAR FESTİVALİ, 
ÇUKUROVA’YA DAMGA VURDU”

Başkan Yılmaz’ın Mersin’de kış tu-
rizmi ve sporunda çığır açtığı Kar Festi-
vali, Çukurova’ya damga vurdu.
Arslanköy yaylasında bu yıl ikincisi dü-
zenlenen festival, büyük ilgi gördü. Baş-
kan Yılmaz; “İlçemizde kayak tesisi
kurulması noktasında da çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” 

“TORTEK İLE İSTİHDAMA 
DESTEK”

Toroslar Belediyesi’nin 46 branşta
sunduğu Teknik ve Mesleki Eğitim Kurs-
larında eğitim gören kursiyerler, hem
meslek sahibi oluyor, hem de iş hayatına
katılıyor. Personelin tüm üniforma ve kı-
yafetleri de TORTEK’in usta ellerinde
üretiliyor. 

“KARİYER MERKEZİ, İŞ 
ARAYANLARA UMUT OLUYOR”

Başkan Yılmaz’ın seçim öncesi söz
verdiği projelerinden biri olan Toroslar

Kariyer Merkezi, vatandaşların iş bulma-
larına ve işverenlerin de nitelikli eleman
ihtiyacına çare oluyor. 

“GENÇLER, "TEKNO 
TOROSLAR'DA" BULUŞACAK”

Başkan Yılmaz; “Tekno Toroslar Pro-
jemiz ile “Genç Dostu Şehirler Fikir ve
Proje Yarışması'na” katılarak, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın elinden ödül almanın gururunu
yaşadık.”

“KUVAYİ MİLLİYE KARARGÂHI” 
TOROSLAR’DA”

Toroslar Belediyesi, milli değerlere
sahip çıkıyor. Başkan Yılmaz’ın, kent tari-
hini ve kültürel mirası gün yüzüne çıka-
ran projelerinden biri olan Kuvayi
Milliye Karargahı, Buluklu Mahallesi’nde
hizmete açıldı. 

BAŞKAN YILMAZ,  2 KEZ 
TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI 

BELEDİYE BAŞKANLARI 
ARASINDA İLK 3’E GİRDİ

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın
Yılmaz’ı, birbirinden değerli hizmetleri
ikinci kez Türkiye’nin başarı listesine ta-
şıdı. 

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından
yapılan "En Başarılı 20 Büyükşehir İlçe
Belediye Başkanı" anketinde halkın te-
veccühü ile en başarılı 3’üncü belediye
başkanı seçilen Başkan yılmaz, yine ORC
Araştırma Şirketi’nin hazırladığı son 3
yılın en başarılı 10 ilçe belediye başkan-
ları arasında yüzde 62,4 oranla ikinci sı-
rada yerini aldı.

Başkan Yılmaz; “Bunun gururunu ya-
şıyor; Mersinimize, Toroslarımıza teşek-
kür ediyoruz. Halkımızın huzuru ve
mutluluğu için gece gündüz canla başla
çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde ko-
nuştu.
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RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK,
BAŞARI VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

MERSİN TİCARET BORSASI

ŞERAFETTİN MEMİŞ
MECLİS BAŞKANI

Ö.ABDULLAH ÖZDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BAŞKAN YILMAZ; "BiRLiK VE BERABERLİK
iÇiNDE NiCE BAYRAMLARA" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın

Yılmaz, tüm hemşehrilerinin ve İslam
aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
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