
MED-
YAD’ın

Öğrenci Medya
Buluşması Plat-
formu kapsa-
mında
düzenlediği
'Medya ve Genç-
lik' konulu söy-
leşi, Tarsus
Abdülkerim
Bengi Anadolu
Lisesi'nde ya-
pıldı. Söyleşiye
Mersin Gazeteci-

ler Cemiyeti Baş-
kanı Rüstem Kaya
Tepe konuşmacı
olarak katılıp,
medyanın tarihsel
sürecini anlattı.
2’de

Türk hububat ve
bakliyat sektörü-

nün gündemindeki en
önemli konunun Rusya
ile Ukrayna arasındaki
çatışmalar olduğunu
belirten AHBİB Başkanı

Hüseyin Arslan, iki ülke
arasındaki savaşın uzun
sürmesi halinde un, ye-
meklik yağ ve pastacılık
ürünleri sektörlerinin
olumsuz etkileneceğine
dikkati çekti. 6’da
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R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

Rusya ile
Ukrayna

arasındaki
savaşta bir
ayı geride
bıraktıkCEMIYET

Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

Piyasa can
yakıyor

Şener MERMER

Mersin’e görev başladığı günden itibaren
basın mensuplarıyla yakın işbirliğini

sürdürmesiyle dikkat çeken Emniyet Müdürü
Mehmet Aslan, bir kez daha gazetecilerle Me-
zitli’de bulunan Polis Maral Merkezi’nde bir
araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı
toplantıda gazetecilerin çalışma koşularında ya-
şadıkları sorunlar ele alındı. 6’da

Atatürk’ün Mersin’e
gelişi coşku ile kutlandı

17Mart Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişi-

nin 99. yıl dönümü, düzenlenen törenle bir-
likte büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama
programına; Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge
ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik,
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer,
muharip gaziler, kent protokolü ve vatandaş-
lar ile öğrenciler katıldı. 2’de

MERSİN’İN EN BÜYÜK MARKASI

MERSiN UNiVERSiTESi
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Ahmet Çamsarı, göreve geldiği 2014 yı-
lından bu yana üniversiteye adeta çağ atlattı. Ba-
şarılı MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı ile Cemiyet
Gazetesi olarak bir röportaj gerçekleştirdik. Rek-
tör Çamsarı öyle her gün ekranlara, gazetelere
çıkan birisi değil. Hatta biraz da arka planda kal-
mayı seven, ekip çalışmasına inanan bir akade-
misyen. 

Mersin Üniversitesi’nden bahsederken
öyle kısaca ‘Mersin Üniversitesi’ deyip

geçemeyiz. Kurulduğu 1992 yılından bu yana her
geçen gün büyüyen, gelişen ve başarılarına ba-
şarı ekleyen bir dev Mersin Üniversitesi. Bir defa
öğrencisi, akademik personeli ve idari
personeli ile 50 bine dayanan bir dev eko-
nomi. Dünya sıralamasında ilk bine girme-
sine çok az kaldı. Şu anda 1079. sırada ve
Türkiye’de ise en iyi 14.ncü üniversite
olma başarısını gösterdi.  5’te

Röportaj:
Şevket

COŞKUN 
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q

Unda kriz kapıda

Medya ve Gençlik
söyleşisi Tarsus’ta yapıldı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı 

Yılmaz Karaca 
başarılı bir operasyon

geçirdi. Başkan 
Karaca’ya geçmiş

olsun  dileklerimizi
iletiyor, sağlığına bir
an önce kavuşmasını

arzu ediyoruz.

Geçmiş olsun Karaca

Geçen yıl olduğu
gibi 2022 yı-

lında da başarı hikâye-
lerine yenilerini
eklemeye devam ettik-
lerini vurgulayan Baş-
kan Nejdat Sin, Ocakta

olduğu gibi şubat
ayında da Türkiye gene-
lindeki 14 genel sekre-
terlik arasında dış
satım hacminde en yük-
sek artışı elde eden bir-
lik olduklarını söyledi. 

Para akışı durma noktasında
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Ko-

ordinatör Başkanı Nejdat Sin, şubat
ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla

yüzde 50 artışla 1,49 milyar dolarlık ih-
racat gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile aynı yıl 5590 Sayılı

Kanun ile kurulan ilk borsa olan Tarsus
Ticaret Borsası 70’inci yaşını kutladı. Tar-
sus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murat Kaya, ilk olarak 80 metrelik
bir oda içinde başlayan faaliyetlerinin gü-
nümüzde 30 bin metrekarelik alanda çağ-
daş ve modern bir şekilde devam ettiğini
kaydetti. Kaya, sahip oldukları coğrafi
yapı, tarımsal üretim kapasitesi ve lojistik
avantajlarla büyüme potansiyeli en yük-
sek olan bölgelerden birinde hizmet ver-
diklerini ifade etti.

Tarsus Ticaret 
Borsası 70 Yaşında 

Çukurova SİFED'den fuar alanı projesi
Çukurova Sanayi ve İş Dünyası

Federasyonu (ÇUKUROVA
SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kış, Adana ve Mersin’in
sosyoekonomik yaşamına büyük
katkı sunacağına inandığı “Uluslar-
arası Fuar Alanı” projesi için giri-
şimlerini sürdürüyor.  4’te

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Vahap Seçer, ise Türk tarımında iste-

nen sonuçların alınamamasının en önemli ne-
deninin sürdürülebilir tarım politikası
bulunmaması ve çiftçilerin anayasa kapsa-
mında alması gereken desteklere doğrudan
ulaşamaması olduğunu kaydetti. Tarım Kanu-
nu’na göre Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde
1’inin tarıma ayrılması gerektiğini belirten
Vahap Seçer, söz konusu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten bu yana devletin çiftçiye 277
milyar lira borçlandığını kaydetti. Avrupa Bir-
liği müzakere sürecinde uyum çalışmaları kap-
samında Türk tarımı adına çok önemli
yasaların çıktığını anımsatan Seçer, “AB süreci
akamete uğrayınca tarım sektörü de kaptansız
bir gemi gibi rüzgar esintisine göre sürüklen-
meye başladı. Geldiğimiz noktada umut ediyo-
rum karaya oturmayız” diye konuştu. 

Seçer: Tarım sektörü de kaptansız
bir gemi gibi sürükleniyor

Emniyet Müdürü Aslan,
gazetecilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,

“Çukurova İçin Ortak Gelecek” paneline katıldı.



Etkinliğe; Mersin  Gazeteciler Cemiyet
Başkanı R. Kaya Tepe, Toroslar Bele-

diye Başkan Vekili Adnan Baş, Toroslar Bele-
diye Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden,
Toroslar Belediye Meclis Üyesi Salih Özbay,
TÜRKAV Mersin İl Başkanı Mustafa Yalçın,
TEMAD Mersin İl Başkanı Halil Kur, Prof. Dr.

Halil Kumbur, Türkiye Artvin Dernekler Fede-
rasyonu İcra Kurulu Başkanı Şerafettin Bilgili,
Silifkeliler Derneği eski başkanı Fahri Bulut,
MEYAD Kurucu Başkanı Mehmet Reşat Ata,
MEYAD Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeler, şair-
ler ve yazarlar ile davetliler katıldı.

Antalya’dan birinciliği alan Ahmet Ka-
ra’nın isteği üzerine ödülü olan 100
kitap; katılımcılara, davetlilere ve öğ-
rencilere dağıtıldı.
Ödülünü Toroslar
Belediye Başkan
Vekili Adnan
Baş’ın elinden aldı.
Çanakkale-Çan il-
çesinden İkinci
olan Orhan Oya-
nık’a elli kitap ve-
rildi. Ödülünü ise
Toroslar Beledi-
yesi Başkan Yar-
dımcısı Şeyda
Gülden yazar Ka-
tife Bediroğlu’na

verdi. Tarsus ilçesinden
üçüncü olan Fatma
Özger Bilgiç’e ise, 25
kitap ödül olarak verildi.

MGC Başkanı Rüs-
tem Kaya Tepe, konuş-

masında Baharın güzelliklerini anlatarak
MEYAD ve yönetimine her zaman kapılarının
açık olduğunu belirterek bahar şiirlerini
yazan şairlere de teşekkür etti. Toroslar Bele-
diyesi Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden ve To-
roslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş,
konuşmaları ile güzel ve anlamlı bir şiir yarış-
ması olduğunun altını çizdi ve katılımcılara
teşekkür ederek, dereceye girenleri tebrik et-
tiler.  

Şairler bahar şiirlerini okudu ve teşekkür
belgelerini protokol üyelerinden aldılar. 
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Cinsiyet ayrımcılığına dikkat çek-
mek ve farkındalığın artmasına

katkıda bulunmak için düzenlenen fes-
tival, Galatasaray Meydanında yapıldı.
Bir çok dans ve müzik grubunun sahne
aldığı festivalde kadın ve LGBTİ+der-
nekleri de stant açarak ürünlerini ser-
gileme şansı yakaladı. 

“Meydanlarda korkusuzca var
olmak istiyoruz”

Festivalde yapılan basın açıklama-
sında üçüncü kez eşitlik ve özgürlük
için dans ettiklerini söyleyen Güneba-
kan Kadın Derneği üyesi Yüksel Gözen,
“Kadını ikincilleştiren, bedensel ve cin-
sel haklarına el koyarak kamusal alan-
dan dışlayan patriyarkal sisteme itiraz
ediyoruz. Bedenimize norm koyan,
küfür nesnesi yaparak bedenimizi ve
cinselliğimizi değersizleştiren, doğur-
ganlığımıza dil uzatan zihniyeti dönüş-
türmekte kararlıyız.” dedi.

Dar alanlardan çıkıp özgürleşmek
için dans ettiklerini dile getiren Gözen,

şu ifadelere yer verdi: 
Bu zihniyet;  şiddet, taciz, tecavüz,

işsizlik, yoksulluk, göç, savaşlar ve eko-
lojik krizler üreterek kadınları ve ço-
cukları mağdur ederken, erkekleri de
insan olma yolundan alıkoyuyor. Oysa
biz başka bir hayat mümkün diyoruz.
İnsanı evrene ve kendine yabancılaştı-
ran bu sistemi dönüştürebileceğimizi
biliyoruz. Yaratıcılık, doğadaki ritmi
sezmekle başlar. Bu ritimle uyumlan-
manın doğayı ve insanı zenginleştire-
ceğine, ritimlerimizi
buluşturduğumuzda yaşamı dönüştü-
receğimize inanıyoruz. Şarkılar söyle-
yerek, dans ederek sokaklarda,
meydanlarda korkusuzca var olmak is-
tiyoruz. Tüm mekanlarda ve zaman-
larda eşit haklarla var olma
kararlılığımızı göstermek; kendimizi ve
tüm kadınları cesaretlendirmek, alan-
larımızı genişletmek için sokaklarda
dans ediyoruz.”

Festival, alanda bulunan herkesin
dans etmesiyle sona erdi.

Eşitlik için dans ettiler
Günebakan Kadın Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın
Festivali ‘Sokakta dans var, eşitlik için dans et’ sloganıyla gerçekleştirildi.

Bahar Konulu Şiir Yarışması Ödül Töreni Yapıldı
Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) “Bahar” Konulu Şiir Yarışması ödül tö-

reni Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Toplantı salonunda yapıldı. 

Mersin’in merkezine yak-
laşık 60 kilometre uzak-

lıkta yer alan Toroslar ilçesine
bağlı Arslanköy Mahallesi’nin sa-
natçı kadınları yeni bir oyunla

seyirci karşısına çıktı. 1500 ra-
kımlı Mersin kırsalında 2001 yı-
lında Arslanköy Kadınlar Tiyatro
Topluluğu’nu kuran kadınlar, se-
neler sonra bir kez daha Büyük-
şehir Belediyesi’nin sahnesinde
seyirciyle buluştu.

Kadınlar etkinlikte ilk olarak
‘Ana Kerene Değil Korona’ adlı
oyunlarını sahneledi. Etkinliğe
katılan Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Dairesi Başkanı Bedrettin Gün-
deş, oyunun sonunda Arslanköy
Kadınlar Tiyatro Topluluğu Kuru-
cusu Ümmiye Koçak’a çiçek tak-
dim etti. Arslanköy Kadınlar
Tiyatro Topluluğu, oyunun ardın-
dan 2012 yılında gösterime giren
ve zorlu şartlarda çektikleri ka-
dına şiddet konulu Yün Bebek fil-
mini de gösterime sundu.

Arslanköy’lü sanatçı kadınlar sahneye çıktı
27 Mart Dünya Tiyatro Günü et-
kinliklerine Arslanköy Kadın-

lar Tiyatro Topluluğu “Ana
Kerene Değil Korona” oyunuyla

seyircinin karşısına çıktı. 

8Mart Dünya Kadınlar Gü-
nüne özel İçel Sanat Kulü-

bü’nde gerçekleştirilen serginin
açılışına Vali Ali İhsan Su’nun eşi
Zeliha Su, Akdeniz Milli Eğitim
Müdürü Adem Şimşek, Büyükşe-
hir Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
Bedrettin Gündeş, Mersin Gazete-

ciler Cemiyeti Başkanı Rüstem
Kaya Tepe, Hayat Boyu Öğrenme
Şube Müdürü Mikail Eren, Kurum
Müdürü, Kurum Müdürü Yunus
Ayhan, Müdür Yardımcısı Osman
Beşkardeş ve çok sayıda sanatse-
ver katıldı. 

Hayatın her alanından 
kadınlar resimlendi

14 sanatçının 48 eserinin yer
aldığı sergi ile ilgili konuşan Küra-
tör ve atölye eğitmeni Güldem

Kervan, 8 Mart’ın önemine vurgu
yaparak, “Dünyanın bazı gelişmiş
ülkelerinde hala görmezlikten ge-
linen 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü, ülkemizde kadın haklarının
gündeme getirildiği, devlet yetkili-
leri kurumları ve sivil toplum ku-
ruluşları tarafından da
sahiplenilen, kadının hayatın her
alanında verdiği mücadelelerinin
gündeme getirilip kutlandığı, aynı
zamanda haksız cinsiyet eşitsizli-
ğinin hatırlatıldığı bir sivil farkın-
dalık günüdür.” dedi.

Sergideki eserlerde ağırlıklı
olarak Anadolu kadını ve hayatın
her alanında kadının önemini ele
aldıklarını ifade eden Güldem Ker-
van şunları söyledi: “Ne üzücüdür
ki kadınlar hemen her gün şidde-
tin her türlüsüyle karşı karşıya
kalmaktadır. En büyük dileğimiz
bu şiddetin son bulması ve kadına
hak ettiği değerin verilmesidir. Ka-
racaoğlan Halk Eğitimi Merkezi
Güldem Kervan resim Atölyesi
olarak ‘Dün bugün yarın kadın’ te-
malı sergimizde ağırlıklı olarak
Anadolu kadını ve hayatın her ala-
nında kadının yeri ve önemini ele
aldık. Bu görsel şölen ile sanatse-
verlerin karşısında olmaktan mut-
luluk duyduk.”

‘Dün Bugün Yarın Kadın’
sergisi sanatseverlerle buluştu
Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitimi Merkezi Gül-

dem Kervan Resim Atölyesi tarafından ‘Dün
bugün yarın kadın’ temalı sergi yapıldı.

Mersin Garı’nda başlayan
ve Cumhuri-

yet Meydanı’nda
devam eden kutlama
programı, Mersin
Gar’ında temsili trenin
karşılanmasıyla baş-
ladı. Temsili treni kar-
şılayan Vali Ali İhsan
Su, Muharip Gaziler
Derneği üyesi bir gazi-
nin trenden inerek
takdim ettiği Türk
Bayrağı’nı öperek tes-
lim aldı. Tören, Büyük-
şehir Belediye
Bandosu eşliğinde Vali
Su, protokol üyeleri,
gaziler, öğrenciler ve
vatandaşlardan oluşan
kortejin Cumhuriyet
Alanı’na yürümesiyle
devam etti.

Cumhuriyet Ala-
nında Atatürk Anıtına
Mersin Valiliği, Akde-
niz Bölge ve Garnizon
Komutanlığı ve Büyük-
şehir Belediye Başkan-

lığı çelenklerinin sunulduğu tö-

rende, saygı duruşundu
bulunularak İstiklal
Marşı okundu. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı

Vahap Seçer’in günün anlam ve

önemini belirten bir konuşma
yaptığı programda, öğrenciler
tarafından şiirler okundu ve
halk oyunları ekipleri gösterile-
rini sergiledi.

Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 
99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 99’uncu yıl
dönümü, düzenlenen etkinlikle birlikte coşkuyla kutlandı. 

MEDYAD’ın Öğrenci Medya
Buluşması Platformu kap-

samında düzenlediği 'Medya ve
Gençlik' konulu söyleşi, Tarsus Abd-
ülkerim Bengi Anadolu Lisesi'nde
yapıldı. Söyleşiye Mersin Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı-Türkiye  Gaze-
teciler Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe,

MEDYAD Başkanı Okan
Çalışkan,Tarsus Abdülkerim Bengi
Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim
Söker, okulun öğretmen ile öğrenci-
leri ve çok sayıda basın mensubu
katıldı.

MGC başkanı R. Kaya Tepe bası-
nın ve gazetecilerin önemini, tarih-
sel sürecini ve gelişimini anlattı.
Kurtuluş Savaşı döneminde gazete-
lerin oynadığı büyük role değine-
rek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
Kuvayi Milliye'yi ve Milli Mücade-
leyi gazeteler ve gazeteciler üzerin-
den halka anlattığını hatırlattı.

İzmir'de gazeteci Hasan Tahsin'in,
Ankara’da Uğur Mumcu'nun, İstan-
bul'da Ahmet Taner Kışlalı'nın bir
ulusun kaderini gazete ve gazeteci-
lik mesleği üzerinden nasıl değiştir-
diğine vurgu yaptı. Gazeteciliğin
ilkeleri ve etiğinden bahsetti. Yayın
organlarının ve gazetecilerin top-
lum üzerindeki etkisine dikkat
çekti. Geleneksel medya ve yeni
medya arasındaki farkı sosyal ya-
şamdan örnekler vererek dile ge-
tirdi. Öğrencilerden gelen soruları
yanıtladı.  Söyleşi, plaket takdimi ile
sona erdi.

Medya ve Gençlik söyleşisi Tarsus’ta yapıldı
Tarsus’ta düzenlenen “Medya ve
Gençlik” adlı söyleşiye MGC Baş-
kanı Rüstem Kaya Tepe konuş-
macı olarak katılıp, medyanın

tarihsel sürecini anlattı.



Mahalle buluşmalarını sürdüren
Başkan Mustafa Gültak; AK Parti

Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, MHP
Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile,
kadın ve gençlik kolları başkanları, bele-
diye başkan yardımcıları ve birim mü-
dürlerinin eşlik ettiği buluşmada, 1 gün
içinde 7 mahalleyi ziyaret ederek vatan-
daşlarla bir araya geldi. İlk olarak Camili
Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan
Gültak, yakın geçmişte terör ve uyuştu-
rucu nedeniyle mağdur olan Akdeniz’de,
bugün artık barış, huzur ve kardeşliğin
hâkim olduğunun altını çizdi. 

“Akdeniz’de barışı 
tesis ettik, hizmet ve 

projeleri hayata geçirdik”

Kentsel dönüşüm projeleri, kültür ve
sanat merkezleri, spor tesisleri ve genç-
lerin eğitimi ve istihdamına yönelik etüt
merkezi ve mesleki eğitim projeleri ile
Akdeniz’in değiştiğinin altını çizen Baş-
kan Gültak; “Göreve geldiğimiz günden
bugüne hiç kimseyi ayrıştırmadık, öteki-
leştirmedik. En küçüğünden en büyü-
ğüne tüm mahallelerimize hizmet
verdik. Barışı ve kardeşliği öne çıkardığı-

mızdan artık Akdeniz’de kavga gürültü
yok, herkes işinde gücünde ve huzurlu”
ifadelerini kullandı.

“Bütçemizden 1 lira harcamadan,
Akdeniz’e 30 milyon liralık 

tesis kazandırdık”

Akdeniz’e ilk kez kazandırdıkları
sıcak ve soğuk asfalt tesislerinin inşa ve
kurulumunun bittiğinin, dökme ve do-
ğalgaz bağlantılarının da yakın süreçte
tesise ekleneceğinin müjdesini veren
Başkan Gültak; “Bu gerçekten çok
önemli bir hizmet. 30 milyon TL tutarın-
daki bir tesisi, 1 lira dahi vermeden; kar-
deş belediyemiz Gaziantep Şahinbey
Belediye Başkanımızın, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığımızdan aldığımız hibe ve
desteklerle Akdeniz’in ilk kez bir asfalt
plent tesisi oldu. Kürkçü Mahallesi’nde,
Karayolları’ndan tahsis ettiğimiz büyük
bir arazi üzerinde güzel bir tesis ku-
ruldu” dedi.
“Umarım yapmak istediğimiz hiz-

metlerin önü kesilmez”
Başkan Gültak, Akdeniz Belediye

Meclisi’nden geçen ay borçlanma iste-
diklerini ifade ederek ve bu konuda

muhtarlardan da destek isteyerek, sözle-
rini şöyle sürdürdü; “Şu an CHP ve
HDP’li Meclis üyelerimizin tutumunu
bekliyoruz. Zira Mecliste çoğunluğumuz
yok. Umarım memlekete, vatandaşları-
mıza yapmak istediğimiz hizmetin önü
kesilmez. Gelecek ayki Meclis’te 25 mil-
yon liralık borçlanmayı gündeme getire-
ceğiz. Tabi biz, diğer bazı belediye
başkanları gibi borçlanma istemedik.
Yani, ‘bize borç verin de harcayalım’ de-
medik. Sadece asfalt, kaldırım, yol, kilit
taşı ve bordür taşı ve bunların yapımı ile
ilgili borçlanma istedik, borçlanmanın
adını koyduk. Para başka bir yere gitme-
sin, vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet
ve yatırım olarak dönsün diye.” 

“Mahallelerimizin asfalt, 
kaldırım sıkıntısını çözmek için

borçlanma istiyoruz”

Akdeniz’in asfalt ve kaldırım sıkıntı-

larının halen mevcut olduğunu dile geti-
ren Başkan Gültak; “Umarım bir engel
çıkmaz ve borçlanmayı Meclis’ten geçiri-
riz. Çünkü bu hizmetler siz vatandaşları-
mız ve Akdeniz ilçemiz için. Aksi
takdirde asfalt plenti de durur. Çünkü o
tesisin çalışması, bitüm alıp asfalt ürete-
bilmemiz için de bizim bu paraya ihtiya-
cımız var. Geçen 3 yılda sadece 1 kez
borçlanma istedik, yıldır hiç borçlanma
istemedik. İstediğimiz borç da basit
borçlanma idi onu da bitirdik. O nedenle
2 yıldır kullanmadığımız borçlanma hak-
kımızı önümüzdeki Meclis’te kullanmak
istiyoruz. Zira hemen her mahallemizde
az veya çok, asfalt ve kaldırım sıkıntıları
var ve bu sıkıntıları çözmek için elimiz-
den geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Akdeniz’de yatırımcıların 
önünü açtık”

Akdeniz’e yatırım gelmesi için yatı-
rımcıların önünü açtıklarının da altını
çizen Başkan Mustafa Gültak; sözlerini

şöyle sürdürdü; “Akdeniz ilçesine, hükü-
metimizin de desteğiyle güzel bir otel
kazandırdık. Otel sahipleri şimdi ikinci
oteli yapma sözü verdi. Bu da daha fazla
istihdam demek. Oysa eskiden Akdeniz’e
yapılan yatırımlar bile yarıda kalıyordu.
Çünkü yatırımcının önünü tıkayan bir
zihniyet vardı. Biz geldik, bizimle birlikte
yatırımcı da gelmeye başladı. Sayın Cum-
hurbaşkanımızı ve Bakanlarımızı kurada
konuk ettik. Bu bölgenin ne kadar
önemli olduğunu gösterdik.

İlerde inşallah bunun gibi birkaç
oteli daha ilçemize kazandıracağız. Ak-
deniz’i kaplıca turizminin önde gelen
bölgelerinden biri haline getireceğiz.
Bu bir hayal değil. Birkaç büyük firma,
altyapı yatırımları ve otoban bağlantı
yolunun bitmesini bekliyor. Bu tür ya-
tırımların bölgemize gelmesi arazileri-
nizin değerlenmesini de sağlayacak.
Ayrıca yeni tesis ve yatırımlarla istih-

dam da artacak. Tabi tüm
bu yatırımların hüküme-

timiz sayesinde geldi-
ğini de lütfen
unutmayalım. Biz bu-
raya yatırımcıları,
büyük turizm yatırım-
larını getirdikçe, in-
sanlarımız ve
köylerimiz de kalkınır.”

“Seçimden seçime 
vatandaşla buluşan

bir belediye baş-
kanı değilim”

Konuşmasında; Ca-
mili Mahallesi’nde, be-
lediyenin hayata
kattığı hizmet ve proje-
leri de anlatan Başkan
Gültak, çocuk parkı
oyun grubu, halı saha
gibi hizmetlerin de ma-
halleye kazandırılması
amacıyla gerekli giri-
şimleri en kısa sürede
başlatacaklarını vurgu-
ladı. “Biz; seçildikten
sonra bizi seçen insan-
larımızı ve seçildiğimiz

yerleri unutmuyoruz”
diyen Başkan Gültak, “Sahada en çok
gezen, vatandaşla buluşan, sohbet edip
halkı dinleyen bir belediye başkanıyım.
Dolayısıyla, sadece seçimden seçime
vatandaşlarla bir araya gelen bir siya-
setçi modeline uymuyoruz” ifadesini
kullandı. 

Başkan Gültak çocukları da 
unutmadı

Gün içerisinde ziyaret ettiği 7 ayrı
mahallede, her yaştan vatandaşın
yoğun sevgi gösterisi ve ilgisi ile karşı-
lanan, mahalleli bazı kadınların ise çi-
çeklerle karşıladığı Akdeniz Belediye
Başkanı Mustafa Gültak, çocuklarla da
yakından ilgilendi, onlara çeşitli hedi-
yeler vererek gönüllerini kazandı. 

Beraberindeki heyetle birlikte Be-
kirde Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’ni
ziyaret ederek burada bulunan çocuk-
lara hediyeler dağıtan Başkan Gültak,
dikiş-nakış kursiyeri kadınlarla da bir
araya gelerek sohbet etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sa-
vaşta bir ayı geride bıraktık. 

Soğuk savaşın geride bırakılmasın-
dan sonra yaşanan en büyük felaket.
Avrupa devletleri uzun yıllardan
sonra ilk defa büyük bir güvenlik sına-

vından geçiyorlar.
Bu savaşta yüz binlerce insan ha-

yatını kaybederken milyonlarca  insan
da evsiz kaldı.Yaralı insanlar hastane-
leri doldurmuş durumda, ailesini kay-
betmiş çocuklar yaşam mücadelesi
veriyorlar.

Barış görüşmeleri tüm çabalara
rağmen sonuç vermiyor.

Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geç-
miş sözü tam da bu aşamada çok
önemli  “Savaş herkesle yapılır barış
onurlu insanlarla yapılır.” 

Taraflar anlaşmamakta direniyor-
lar, anlaşılamayan her dakika insanlar

ölüyor. Dünyamızın geleceği ve insan-
lık adına bir an önce barış ortamı sağ-
lanmalı.

Kış ayını böylesi bir felaket ile bi-
tirdik.

Kış aylarında doğa, her bakımdan,
uykuya yatmış gibidir.

Toprak, kış aylarında soğuktan ka-
tılaşır. Doğada yaşam yavaşlar, pek
çok hayvan kış uykusuna çekilir, ağaç-
ların çoğu yapraklarını döker, dallar
çıplak kalır.İnsanlar daha duygusuz
olurlar.

Büyük bir özlemle bahar beklenir. 
Her mevsimin kendine göre bir gü-

zelliği vardır ancak genelde mevsimle-
rin en güzeli en renklisi ilkbahar mev-
simi olarak kabul edilir. 

21 Mart ile birlikte havalar ısın-
maya, karlar erimeye, ağaçlar çiçek-
lenmeye, toprak yeşermeye, canlılar
doğaya dönmeye başlar. 

Bu nedenle 21 Mart bütün varlık-
lar için uyanış, diriliş ve yaradılış
günü olarak kabul edilir.

Ülkemizin yanı başında yaşanan
savaşlarda insanlar hayatını kaybe-
derken sivil insanlar da kış ortasında
yerinden, yurdundan ayrılmak zo-

runda kaldılar. Bir parça eşyalarını
yanlarına alarak çoluk-çocuk,yaşlı, ça-
resiz insanlar evlerini, yurtlarını, anı-
larını ve ülkesini savunmak için vatan
topraklarında kalan sevdiklerini ge-
ride bırakarak bombalar altında
komşu ülkelere sığındılar.

Mart ayının doğamıza getirdiği bu
yenilenme ve uyanışın dünyamızda
yaşadığımız savaşlar başta olmak
üzere tüm kara günlere son vermesi
hepimizin ortak dileği olsun. 

Kışın soğuğunda katılaşan kalpler
baharın gelişi ile yumuşayıp yaşama
sevinci ile dolsun.  

31 MART 2022 PERŞEMBE 3SAYFA 

R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı
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Başkan Gültak, 1 günde 7 mahalleyi ziyaret etti
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz’in kırsal yerleşim
alanları olan Camili, Civanyaylağı, Bekirde, Dikilitaş, Akdam, Iğdır ve
Yeşilova mahallelerini ziyaret etti. Bir günde tam 7 mahalleyi ziyaret
eden Başkan Gültak, yatırım yapmak isteyen iş insanlarının önünü

açarak Akdeniz’e çektiklerini ve önemli yatırımlar yapılmasını sağla-
dıklarını, bu sayede istihdamın da artacağını ifade etti. 
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Mersin’de 25 atıksu arıtma tesisinin bulun-
duğunu ve bunlardan en kapsamlısının da

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi olduğunu ifade
eden Başkan Seçer, “Burada biz nihai suyu derin de-
şarjla denize veriyorduk ancak şimdi buradan çıkan
suyu 4 bin metreküp/saat miktarda Soda Sanayi’ne
buradaki işlemlerdeki proses için vereceğiz” diye
konuştu. 

Protokolün çevre hassasiyeti açısından da öne-
mini vurgulayan Başkan Seçer, “Bir anlamda yerel
yönetimler tarihinde bu bölgede, belki de Türki-
ye’de yapılacak en büyük çevre projesinin altına da
imza atmış oluyoruz. Yaptığımız hizmetlerde çev-
reye duyarlı, çevre dostu yatırımlara önem veriyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ile Şi-
şecam Mersin Soda Fabrikası arasında ekolojik bir
protokole imza atıldı. Şişecam Mersin Soda Fabrika-
sı’nda gerçekleştirilen ‘Etkin ve Sürdürülebilir Su
Yönetimi İş Birliği Protokolü’nü Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Şişecam’ın üretim-
den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Kı-
lınç imzaladı. Protokol kapsamında; Karaduvar
Atıksu Tesisi’nde derin deşarj yöntemiyle denize bı-
rakılan su, artık Şişecam Mersin Soda Fabrikası ta-

rafından proses işleminde kullanılacak ve böylece
kentte yer altı sularının kullanımında büyük tasar-
ruf sağlanacak. Başkan Seçer, yapılan protokolün
çevresel hassasiyet açısından önemini vurgulaya-
rak, “Bu protokolle her damla suyu değerlendirmiş
olacağız. Çevreye duyarlı, çevre dostu yatırımlara
önem veriyoruz” dedi. 

İmza törenine, Başkan Seçer’in yanı sıra Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok,

MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman da
katıldı. İmza töreninin ardından Başkan Seçer, fab-
rika yetkilileri eşliğinde fabrika sahasını gezdi, tek-

nik bilgiler aldı; ardından işçilerle birlikte yemek
yedi. 

“Değerli bir protokol için bir aradayız”

Başkan Seçer, Soda Sanayi ile gerçekleştirilen
protokolün çevre konusunda çok değerli olduğunu
belirterek, “Çevre hassasiyeti olan insanlar açısın-
dan çok önemli, değerli bir protokol için bir arada-
yız. Son zamanlardaki gelişmeler de aslında birçok
insanda çevre hassasiyetini artırdı. Özellikle küresel
iklim krizi, kuraklık, suya olan ihtiyacın artması,
temiz suya erişimin zorlaşması, bunları teminde
maliyetlerin artması; bütün bunlar her damla suyu
çok daha duyarlı bir şekilde kullanmamız gerekti-
ğini de ortaya çıkardı. İşte burada Soda Sanayi ile
yapacağımız protokolle de aslında bir anlamda her
damla suyu değerlendirmiş olacağız” dedi.

“Denizlerimizi de korumuş olacağız”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan
atıksu arıtma tesislerinden bahseden Başkan Seçer,
“Bizim Mersin’de toplam 25 atıksu arıtma tesisimiz
var. Bunların en önemlilerinin ve en büyük kapasi-
teli olanlarının başında da Karaduvar Atıksu Arıtma
Tesisimiz geliyor. Burada biz nihai suyu derin de-
şarjla denize veriyorduk ancak şimdi buradan çıkan

suyu 4 bin metreküp/saat miktarda, Soda Sanayi’ne
buradaki işlemlerdeki proses için vereceğiz. Son ay-
larda özellikle sadece iç denizlerimizde değil, açık
denizlerimizde de göletlerimizde de bilinçsiz su de-
şarjları birçok sorunu da beraberinde getirdi. Mar-
mara’da görünen müsilaj olayı bunun en son
örneklerinden bir tanesi. Bu suyun Akdeniz’e değil
de böyle bir fabrikaya ek bir hizmet için ya da işlem
için veriliyor olması bu anlamda denizlerimizi de

korumuş olacak” ifade-
lerini kullandı.

Büyükşehir Beledi-
yesi’nin görevinin sa-
dece rutin kent
hizmetleri yapmak ol-
madığını belirten Seçer,
“Bu hizmetleri görür-
ken de çevre hassasi-
yeti içinde olmak
gerekiyor. Ayrıca bazı
önemli, değerli araştır-
malarımız da oluyor”
dedi. Mersin, Hatay,
Adana ve Antalya Bü-
yükşehir Belediyeleri
ile Orta Doğu Teknik

Üniversitesi Deniz Bilimleri Araştırma Enstitü-
sü’nün iş birliğinde Temiz Akdeniz Projesi’ni hayata
geçirdiklerini ifade eden Başkan Seçer, “Bunu
önemsiyorum. Kentimiz liman kenti. Burada çok sa-

yıda yük gemilerini ya da deniz taşımacılığında kul-
lanılan araçları limanda misafir ediyorlar, gemi ve
teknelerin sintinesi çok büyük sorun yaratıyor. Biz
bunu yetkilerimiz çerçevesinde yasal haklarımızı
kullanarak önlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“En büyük çevre projesinin
altına imza atmış oluyoruz”

Başkan Seçer, imzalanan protokol çerçevesinde
atıksuyun değerleneceğini belirterek,  “Burada ya-
pacağımız protokolle bir anlamda yerel yönetimler
tarihinde bu bölgede, belki de Türkiye’de yapılacak
en büyük çevre projesinin altına da imza atmış olu-

yoruz” dedi. İmzalanan protokol çerçevesinde pro-
ses için Şişecam Mersin Soda Fabrikası’nın 15
milyon avroluk yatırım öngördüğünü ifade eden
Seçer, şunları söyledi: “Bu proje sayesinde atıksu
değerlendiği gibi diğer taraftan temiz suyun da in-
sanların kullanımına harcanması yönünde bir hiz-
met yapılmış olacak. Zaten su kaynaklarımızın
bilinçsizce kullanıldığı bazı alanlar var ki sanayi
gibi, tarım gibi özellikle vahşi sulamanın hüküm
sürdüğü tarım alanlarında muazzam bir su kaybı
ortaya çıkıyor. Bu da tabi ki insanların suya erişi-
minde sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Biz
ayrıca atıksularımızın refüj sulamasında ya da pey-
zaj çalışmalarında bitki sulamasında da kullanıl-
ması için önemli çalışmalar yaptık ve bölge bölge de
bunu sağlıyoruz. Kızkalesi’ndeki biyolojik atıksu
arıtma tesisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde
o bölgede artık refüjlerdeki bitkilerimizi de bu su-
larla sulamak istiyoruz. Genel anlamda yaptığımız
hizmetlerde çevreye duyarlı, çevre dostu yatırım-
lara önem veriyoruz.”

“İnsanlık adına önemli bir 
projeyi hayata geçiriyoruz”

Başkan Seçer, yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanılır hale getirmek istediklerini ifade ederek,
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Özellikle Mersin
Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin elektrik tüketimi ya
da ihtiyacı oldukça fazla ama biz hem Karaduvar ve
Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerimizde oluşan atıkları
yakarak elektrik enerjisi üretiyoruz hem de Mer-
sin'in çöplerinden, evlerden toplanan ya da diğer
alanlardan toplanan çöplerinden elektrik üretiyoruz.
Yine çatı tipi güneş enerji santrallerimize de yoğun-

luk kazandırdık. Önemli projeleri hayata
geçiriyoruz. Şu anda güneşten, çöpten elde
ettiğimiz elektrik enerjisi ile 77 bin konutu
aydınlatmaya eşdeğer elektrik üretebiliyo-
ruz. Bu yılsonuna kadar da bu oranı 134
bin konuta kadar da çıkartmayı planlıyo-
ruz. Bu projede emeği geçen hem Mersin
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi bünye-
sinde ve şu anda içinde bulunduğumuz,
tesislerinde bu toplantıyı yaptığımız Soda
Sanayi'nin tüm ekibine, arkadaşlarımıza
ben çok teşekkür ediyorum bölgemiz
adına, kentimiz adına. Ama her şeyden
önemlisi bir çevre projesi olduğu için de in-
sanlık adına önemli bir projeyi hayata geçi-

riyoruz. Eminim ki bu proje birçok bölgede yerel
yönetimler ile böyle endüstriyel tesislerin arasında iş
birliklerine de örnek teşkil edecek ve gelişmesine
katkı sunacaktır.” 

“Saatte 4 bin metreküp suyu 
proseste kullanacak şekilde 
Soda Fabrikası’na alacağız”

Şişecam üretimden sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Abdullah Kılınç, söz konusu projenin Şişe-
cam’ın sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde çok
önemli olduğunu belirterek, “Bu projeyle beraber sa-
atte 4 bin metreküp suyu proseste kullanacak şe-
kilde Soda Fabrikası’na alacağız. Soda Fabrikası
bizim önemli üretim tesislerimizden birisi. Burada
1,5 milyon tonluk bir kapasitemiz var. Düzcam’da
600 bin ton, cam ambalajda 400 bin ton olmak üzere
1 milyon ton da cam üretim tesisi var bölgemizde.
Toplamda Şişecam için önemli bir üretim lokasyonu
Mersin. Biz de Sayın Başkan’a tekrar teşekkür ediyo-
ruz projeye verdiği destekten dolayı” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ATIK SU
GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ MERSİN’DE
Başkan Seçer, Şişecam Mersin Soda Fabrikası ile gerçekleştirilen ‘Etkin ve Sürdürülebilir Su Yönetimi İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde ekolojik bir projeye daha imza attı. Yapılan pro-

tokolle Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nde derin deşarj yöntemiyle denize bırakılan su, artık Şişecam Mersin Soda Fabrikası tarafından proses işleminde kullanılacak ve böylece yer
altı sularının kullanımında büyük tasarruf sağlanacak. Başkan Seçer, protokolün Mersin’e hayırlı olmasını dileyerek, “Bir anlamda her damla suyu değerlendirmiş olacağız” dedi.

Çukurova Sanayi ve İş Dün-
yası Federasyonu (ÇUKU-

ROVA SİFED) Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Kış, Adana ve
Mersin’in sosyoekonomik yaşa-
mına büyük katkı sunacağına
inandığı “Uluslararası Fuar
Alanı” projesi için girişimlerini
sürdürüyor. Çukurova Bölgesel
Havalimanı yakınlarında hayata
geçirilecek fuar alanının iki kent
adına tüm sektörlerde büyük
katma değer yaratacağını kayde-
den Hüseyin Kış, yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte son olarak
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı

ziyaret gerçekleştirerek proje de-
taylarını paylaştı. Türk Girişim ve
İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Başkan Yardım-
cısı Süleyman Sönmez’in de katıl-
dığı toplantıda konuşan Hüseyin
Kış, fuar girişimlerini Adana ve
Mersin Valileri, Büyükşehir Bele-
diye Başkanları, bazı ilçe bele-
diye başkanları ve sivil toplum
kuruluşlarıyla paylaştıklarını ve
olumlu dönüş aldıklarını vurgu-
ladı. Bölgesel gelişimin ivme ka-
zanması açısından Adana ve
Mersin’in bölgesel stratejik yatı-
rım ve kalkınma planında ortak

hareket etmesi gereğine işaret
eden Hüseyin “Mersin ve
Adana’nın sosyal, kültürel ve
ekonomik olarak ortak sinerji-
sinden doğacak güç bölgemizi
Türkiye’nin en güçlü bölgesi ha-
line getirecektir” diye konuştu. 

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan
ise Ankara, Adana, Mersin otoyol
bölgesinin sanayi koridoru ola-
rak değerlendirilebileceğini kay-
detti. Kızıltan, “Bölgemiz,
tıkanmış Marmara havzasının al-
ternatifi olarak Doğu Akdeniz Sa-
nayi Bölgesi olarak
projelendirilmelidir” dedi.

Çukurova SİFED, Uluslararası fuar merkezi için girişimlerini sürdürüyor



Mersin Üniversite-
si’nden bahsederken

öyle kısaca ‘Mersin Üniversi-
tesi’ deyip geçemeyiz. Kurul-
duğu 1992 yılından bu yana
her geçen gün büyüyen, geli-
şen ve başarılarına başarı ek-

leyen bir dev Mersin Üniversitesi.
Bir defa öğrencisi, akademik perso-

neli ve idari personeli ile 50 bine daya-
nan bir dev ekonomi. Dünya
sıralamasında ilk bine girmesine çok az
kaldı. Şu anda 1079. Sırada olan ve Türki-
ye’de ise en iyi 14.ncü üniversite olma
başarısını gösterdi.

Mersin Üniversitesini şimdi biraz
daha iyi tanıyalım.

Mersin Üniversitesini kısaca nasıl
anlatabiliriz? Kaç öğrenci, kaç

öğretim üyesi, kaç fakülte, 
yüksekokul, kaç farklı ülkeden 

öğrenci bulunmaktadır?

Üniversitemiz 3 Temmuz 1992 tari-
hinde kurulmuş, 10 Kasım 1992 tari-
hinde ise faaliyete geçmiştir. Bu yıl ise,
30. Yılımızı kutluyoruz. Ulusal ve uluslar-
arası düzeyde verdiği eğitim-öğretim,
ürettiği bilgi, teknoloji ve sanat ile öğren-
cilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve top-
lumu yaşam boyu öğrenmeyle
bütünleştiren Üniversitemiz bugün; 16
fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksek-
okulu, 5 enstitü ve 41 araştırma merke-
zini bünyesinde barındırıyor. Kurulduğu
günden bugüne, ulusal ve uluslararası
hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalı-
şan Üniversitemiz, 80 farklı ülkeden
1.710’u uluslararası öğrenci olmak üzere
toplamda 39.881 öğrencisi, alanında
uzman deneyimli 1.840 akademik perso-
neli ve 3.395 idari personeli ile büyük bir
aile konumunda.

Mersin Üniversitesi’ni Türkiye 
sıralaması, aldığı ödüller ve 

başarıları nelerdir? 

Üniversitemiz, son yıllarda yaptığı fi-
ziki yapının geliştirilmesine yönelik yatı-
rımlar ve akademik kadrosunu
güçlendirme çalışmalarıyla her geçen
gün gelişmeye devam ediyor. Bunun kar-
şılığını da Bakanlıklar, YÖK ve uluslar-
arası değerlendirme kuruluşlarından
aldığı ödüller ve yükselen başarı sırala-
ması ile alıyor. 

2020 yılında şehrimiz Mersin için ha-
yata geçirdiğimiz projeler ile Bilim Tek-
noloji ve Sanayi Bakanlığı ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle dü-
zenlenen ‘2020 Şehir Ödülleri Türkiye’
Organizasyonu’nda ‘Yılın Üniversitesi
Ödülü’ne layık görüldük. Yine, aynı orga-
nizasyonda ‘Olba Kültür Yolları Projesi’
ile de “Yılın En İyi Turizm Projesi Ödülü’
üniversitemize geldi.

Dünyadaki üniversiteleri belirli kri-
terlere göre gözden geçirip puan vererek
değerlendirmeye tabi tutan Center for
World University Rankings (CWUR) sıra-
lamasında ise Üniversitemiz, Dünya Üni-
versiteleri Sıralamasında 1079. sırada
yer aldı. Yine aynı kriterlere göre Üniver-
sitemiz Türkiye’deki en iyi 14. üniversite
olma başarısını gösterdi.

YÖK tarafından hazırlanan, “Üniver-
site İzleme ve Değerlendirme Genel Ra-
poru 2021”de üniversitemiz, “Topluma
Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” başlığın-
daki iki farklı kategoride ilk üç sırada yer
alma başarısı gösterdi. Sosyal sorumlu-
luk projeleri, mesleki eğitim faaliyetleri,
kariyer merkezi çalışmaları, kamu ku-
rumları ile iş birliği ve dezavantajlı birey-
lere yönelik faaliyetlerin izlenmesi ve
değerlendirilebilmesi amacıyla hazırla-
nan “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumlu-
luk” başlığı altındaki "Engelsiz Üniversite
Ödülü,̈ Engelsiz Bayrak Ödülü,̈ Engelsiz
Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü̈
Sayısı” ve “Öğrenci Başına Yapılan Cari
Harcama Miktarının En Yüksek Olduğu
Üniversiteler” kategorilerinde Üniversi-
temiz ilk üç sırada yer aldı.

Yine aynı rapora göre, Üniversitemiz
2018-2020 yılları arasında aldığı Engel-
siz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak
Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve En-
gelli Dostu Ödülü Sayısı ile tüm üniver-
siteler içerisinde aldığı 22 ödül ile
ikinci sırada yer alırken; 2020 mali yı-
lında yatırım bütçesi hariç aktif öğrenci
başına yapılan cari harcama miktarında
da devlet üniversiteleri arasında
üçüncü sırada yer aldı. 

Tüm bu başarılar bizler için gurur
kaynağı ve gelecek için motivasyonu-
muzu arttırıyor. Temel gayemiz, tüm ka-
tegorilerde de aynı başarıyı elde etmek,
sıralamalarda en yüksek noktaya çıkmak. 

Mersin Üniversitesi'nin Mersin
ekonomisine katkısı etkisi nedir?
Teknopark çalışmaları, firmalar

ve ilgi alanları nedir?

Üniversitemizde yer alan Teknopark
bünyesinde yürütülen çalışmalarla

bugün çok ciddi başarılara ulaşmış du-
rumdayız. 2005 yılında kurulan Tekno-
park, bugün Türkiye’deki Teknoparklar
arasında ilk beşte yer alıyor. Mersin'de
üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca
yürütülmekte olan araştırma-geliştirme
(AR-GE) çalışmaları yapmak, Mersin'in
ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet
gücüne katkı yapacak yeni teknolojileri
üretmek ve endüstriyel üretime aktar-
mak amacıyla kurulan Teknoparkımızda
2022 yılı itibarıyla 92 firma, yürüttükleri
117 Ar-Ge projesiyle faaliyet gösteriyor.

Teknopark bünyesinde faaliyet göste-
ren firmalar; Bilişim Teknolojileri, Tıp, Bi-
yoteknoloji, Savunma Sanayi, Elektronik,
Kimya, Makine, Enerji ve Medikal alanla-
rında çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu
alanda yapılan çalışmalar sonucunda fir-
malar yurt içinde 905 Milyon Türk Lirası,
yurt dışında ise 120 Milyon Dolarlık satış
da gerçekleştirdi. Bizler de Üniversite ola-
rak, bu başarılı grafiği daha da arttırmak
ve firmalarımıza her türlü desteği vermek
için çalışmaya devam edeceğiz.

Üniversitemiz son yıllarda imzaladığı
iş birliği protokolleri ve gerçekleştirdiği
projeler ile Mersin’e ve Mersin ekonomi-
sine ciddi katkılar sağlıyor. Üniversite-
miz ulusal ve uluslararası birçok kurum
ve kuruluşla bu çalışmaları gerçekleştiri-
yor. Bunlar, toplumun her kesimine do-
kunan bir üniversite olduğumuzun
göstergesi. Üniversite–sanayi iş birliği-
nin geliştirilmesi de önceliklerimiz ara-
sında. Özelikle, 2021-2022 öğretim
yılında hayata geçirdiğimiz “İş Yaşamına
Giriş Dersleri Projesi” ile Türkiye’de bir
ilki gerçekleştirdik ve bu proje ile iş dün-
yasının en önemli kuruluşlarıyla öğren-
cilerimizi, mezunlarımızı bir araya
getiriyoruz. Bu da istihdamın oluşma-
sına ciddi katkı sağlıyor.

Akademisyenlerimizin gerçekleştir-
diği Avrupa Birliği Projeleri ile çok ciddi
bütçeleri Üniversitemiz ve dolayısıyla
şehrimize de kazandırdık. Toplamda 18
Milyon Euro’ya yakın bütçeye sahip bu
projeler ile şehrimiz ve ülkemizin kal-
kınması, gelişmesi için çalışmalar yürü-
tüyoruz. Yine hocalarımızın
belediyelerle, firmalarla, sivil toplum ku-
ruluşlarıyla güçlü bağlantıları var. Mer-
sin’de hangi alan olursa olsun alınacak
her kararda hocalarımızın dahli oluyor.
Bu da alınacak kararların bilimsel olma-
sına katkı sunuyor. 

Kozmetik ile ilgili çalışmaları
anlatabilir misiniz?

Kozmetik Temizlik ve Kimyevi Ürün-
ler Üretim Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezimiz, kozmetik, temizlik ve
kimyevi ürünler alanında Üniversitemiz
başta olmak üzere, ülkemize katkı sağla-
yacak araştırma, geliştirme ve üretim ça-
lışmaları yapmak, test ve analiz hizmeti
vermek, üretilen ürünlerin pazarlama ve
satışını gerçekleştirmek amacıyla 2020
Nisan ayında faaliyete geçti.

Kozmetik ve temizlik ürünleri ile her
türlü kimyevi ürünleri üretebilecek ala-
nında uzman akademisyen ve altyapıya
sahip merkezimizde; başta ilaç, gıda ve
kozmetik sektörleri olmak üzere birçok
sektöre hammadde olarak kullanılabilir
bitkisel kaynaklı doğal özütlerin, esansi-
yel yağların ve katkı maddelerinin Ar-Ge
ve Ür-Ge çalışmaları sürüyor.

Merkezimiz kendi ürünlerinin AR-GE
ve ÜR-Ge çalışmalarının yanında özel
sektör, kamu kurum ve kuruluşların ta-
leplerine yönelik ürünler de üretiyor.
Üretilen ürünler arasında temizlik ürün-
leri, kozmetik ürünleri ve kimyevi ham-
maddeler bulunmaktadır.

İstihdam yaratıcı çalışmalar 
yapıldığını biliyoruz. Bunlar 

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kuruluşunun 30 yılını kutlayan Üni-
versitemizde mezunlarımızın işgücü pi-
yasasına dâhil olması önem verdiğimiz
bir konu. Dış paydaşlarımızın, sektörün
akademik ve teknolojik beklentilerine
uygun olarak müfredatları oluşturmaya
ve yenilemeye çalışmaktayız. Öğrencile-
rimize staj olanağı sağlamak, öğrencilik
hayatları boyunca yetkinliklerini geliştir-
mek ve mezunlarımızın istihdam edile-
bilirliklerini artırmak için birçok çalışma
yapmaktayız. Üniversite-sanayi iş birliği
kapsamında ülkemizin önemli firmaları
ile protokoller yaparak, başta Mühendis-
lik, Tıp, İktisadi ve İdari bilimler alanla-
rındaki öğrencilerimizin bu kurumlarda
staj yapmalarını sağlıyoruz. 

Kariyer Merkezimiz, Cumhurbaşkan-
lığı İnsan Kaynakları Ofisi, İŞKUR, Mer-
sin Büyükşehir Belediyesi Kariyer
Merkezi ve birçok kuruluş ile eğitim, staj
ve istihdama yönelik çalışmalar yürütü-
yor. Bu kapsamda 2019 yılında Cumhur-
başkanlığı himayelerinde Doğu Akdeniz
Bölgesel Kariyer Fuarı’nı Mersin’de dü-
zenledik. Bu fuar Türkiye’deki gerçekleş-
tirilen ilk bölgesel kariyer fuarı idi ve
150’den fazla firma, 5000’den fazla katı-
lımcı ile gerçekleştirildi. 

İnsan Kaynakları Ofisi Staj Seferber-
liği programına her yıl başvuran öğrenci
sayımız artıyor. Bu programa 2019 yı-
lında 55, 2020 yılında 378 öğrenci, 2021
yılında da 800’den fazla öğrenci başvur-
muştur. Buna bağlı olarak da program ile
staj olanağı bulan öğrenci sayılarımız da
artmaktadır. Ayrıca ülkemizin birçok
üniversitesinden farklı alanlardan başa-

rılı 38 öğrenci de 2021 yılında Üniversi-
temizde staj yapmıştır. Bu çalışmaları
Kariyer Merkezimiz yürütmektedir.

Öğrencilerimiz yarı zamanlı olarak
farklı kurumlarda gerek dönem içinde
gerekse yaz döneminde çalışabilmekte-
dirler. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezimiz öğrencilerimiz,
mezunlarımız ve bölgede yaşayanlara
yönelik birçok sertifikalı eğitim gerçek-
leştirmektedir.  Dış İlişkiler ve Projeler
Koordinatörlüğümüz değişim program-

ları yardımı ile birçok öğrenciye yurtdışı
ve yurtiçinde farklı üniversitelerde belli
sürede okuma olanağı sağlamaktadır.
Ayrıca tüm belediyeler ile ortak projeler
yürütmekteyiz. Bu projelerden bazıları
da istihdama yöneliktir. Örneğin lojistik
sektörüne yönelik istihdamı artırmak
açısından projeler yapmaktayız. Öğren-

cilerimizin teorik bilgileri ile uygulamayı
birleştirebilmeleri için laboratuvar ve
bilgi işlem imkanlarımızı da artırmakta-
yız. Bu ivme kazanan çalışmalarımız ile
istihdama yönelik her türlü proje ve fır-
satı değerlendirmeye, öğrenci ve mezun-
larımıza daha fazla olanak sağlamaya
çalışıyoruz.

5.Tıp Fakültesi'nin başarılı 
çalışmaları hakkında bilgi 

verebilir misiniz?

Tıp Fakültemiz mezuniyet öncesi tıp
eğitimi programının yeniden akreditas-
yonu için yapılan başvuru neticesinde,
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu
(UTEAK) ve kurulun bağlı olduğu Tıp
Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafın-
dan, Yönetim Kurulu kararı ile 2025 yı-
lına kadar akredite olmuş durumda. Tıp
Fakültemizden mezun olan doktorları-
mızın diplomaları uluslararası alanda
kabul edileceği anlamına geliyor bu. Fa-
külte olarak çok nitelikli bir tıp eğitimi
verdiğimizi ifade edebilirim.

Tıp Fakültesi Hastanemiz, Onkoloji
Hastanemiz, yapımı hızla devam eden

Diş Hastanemiz ile birlikte de Mersin’e
çok önemli bir sağlık merkezi kazandıra-
cağız. Hastanelerimiz her geçen gün geli-
şim gösteriyor. 2020 yılında
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat
Oktay’ın katılımıyla açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz Onkoloji Hastanemiz, bugün
bölgede çok önemli bir eksikliği dol-
durdu. Onkoloji Hastanemiz içerisinde
açılışını gerçekleştirdiğimiz Kemik İliği
Nakil Merkezi’nde hasta kabulüne başla-
dık. Kemik iliği ünitesini ayrı bir ünite
olarak yapılandırdık, personeline eğitim
verdik. Hocalarımızın bu konudaki ro-
tasyonlarını, eğitimlerini tamamladık.
Sağlık Bakanlığı’ndan da ruhsatımızı
aldık. Bu merkez, Mersin’de ilk ve tek ko-
numunda. Böylelikle hastalarımız Mer-
sin dışına gitmek zorunda kalmıyorlar.

Tıp Fakültesi Hastanemizde ekipleri-
miz, kalite ve nitelik olarak çok iyi du-
rumda. Acilde sadece günlük ortalama
400 hastaya bakıyoruz. Bize gelen hasta-
ların çoğu da diğer hastanelerde tedavi-
leri çözülmeyip, bize sevk edilenler.
Çünkü hocalarımız arasında çok sayıda
yan dal yapmış hocamız var. Hastanemiz
hastalar açısından bir cazibe merkezi
oldu. Üniversite olarak bu yıl, 30 yılımızı
kutluyoruz. Artık, güvenilir bir sağlık
merkezi konumundayız. 

Üniversite olarak sağlık alanındaki
bir diğer önemli gelişme ise, 2020 yı-
lında kurmuş olduğumuz alanlarında
uzman ve uluslararası deneyime sahip
araştırmacılarıyla kansere karşı geniş
bir yelpazede disiplinler arası çözümler
sunmayı hedefleyen “Mersin Üniversitesi
Onkoloji Araştırma ve Geliştirme
Grubu”dur. Grup bünyesinde yeni nesil
kemoterapi ilaç adayları, fotodinamik te-
rapi ajanları, görüntüleme ve nükleer tıp
araçları, biyomedikal cihazlar, veri anali-
zinde yapay zeka uygulamaları kullanan
bilgisayar programları ve algoritmaları,
yeni immünoterapi yöntemleri ve bunla-
rın klinik uygulamaları, kök hücre ve
hücre kültürü çalışmaları konusunda
ulusal ve uluslararası yüksek etki değerli
bilimsel yayınlara, patentlere ve proje-
lere sahip yetkin hocalarımız var. Kan-
sere karşı mücadelede büyük bir adım
olan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hasta-
nesinin kuruluşundan sonra Onkoloji
Araştırma ve Geliştirme Grubu’nun faali-

yetleri ile birlikte bu alanda Mersin Üni-
versitesinin etkinliğinin ciddi oranda
artmasını bekliyoruz.

Yemek ve mobilya alanındaki 
katkıları anlatır mısınız? 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-
muzdaki Mobilya ve Dekorasyon Bölümü
çok aktif olarak çalışıyor. Mobilya ve De-
korasyon Programı laboratuvarımız ma-
kine araç, gereç ve personel açısından
güçlü bir yapıya sahip. Öğrencilerimize,
meslek ile alakalı her türlü teorik ve pra-
tik eğitimler veriliyor. Öğrencilerimiz, bir
mobilyanın tasarım sürecinden ürün ha-
line getirilmesine kadarki tüm süreçleri
hakim olarak mezun oluyorlar. Kalifiye
mezunlarımız, sektörden de çok ciddi
talep görüyor.

Bölümümüzde, başta kendi birimleri-
mizin büro ve sınıf mobilya ihtiyaçları
olmak üzere Üniversitemiz dışından
gelen siparişlerde de döner sermaye
kapsamında mobilya üretimini yapıyo-
ruz. Örnek olarak, yeni binası tamamla-
nan Aydıncık Meslek Yüksekokulumuzun
büro mobilyaları ve amfi sıraları imalatı
bölümümüzde gerçekleşti.
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, göreve geldiği 2014 yılından bu yana üni-
versiteye adeta çağ atlattı. Başarılı MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı ile Cemiyet Gazetesi olarak bir
röportaj gerçekleştirdik. Rektör Çamsarı öyle her gün ekranlara, gazetelere çıkan birisi değil.
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Mersin Yenişehir Belediyesi öncülü-
ğünde 16-17 Nisan tarihlerinde

düzenlenecek Mersin Yenişehir Avrupa
Triatlon Kupası için başvurular başladı.
Bugün açılan başvurulara Olimpiyatlarda
derece elde eden birçok başarılı triatletin
kayıt yaptığı görüldü. 

Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası
için geri sayım başladı. 2019 yılında Mersin’de
ilk kez bir triatlon yarışının düzenlenmesine
öncülük eden ve bu yıl Yenişehir Avrupa Triat-
lon Kupası ile Mersin'e uluslararası spor orga-
nizasyonu kazandıran Yenişehir Belediyesi,
spor alanındaki başarılı çalışmalarını bir üst
boyuta taşıdı. Yenişehir Belediyesinin girişimi
ile Dünya çapında başarı elde etmiş triatlon
sporcuları Mersin’de ter dökecek. 

“Triathlon.org” web sitesinde başvurular
başlar başlamaz elit erkekler kategorisinde
64, elit kadınlar kategorisinde ise 56 yabancı
sporcunun kayıt yaptığı görüldü. Üç kez Olim-
piyat madalyası sahibi olan Jonathan Brown-
lee ve Tokyo 2020 Olimpiyat Karışık Bayrak

Yarışı Şampiyonu Alex Yee de Yeni-
şehir’de yarışmak için başvuru
yaptı. 

Başkan Özyiğit,
“Heyecanlıyız, yüzlerce sporcu

bekliyoruz”

Yenişehir Belediye Başkanı Ab-
dullah Özyiğit, “Önümüzdeki ay Yeni-

şehir Avrupa Triatlon Kupası, Avrupa Triatlon
Gençler Kupası ve ulusal puanlı triatlon yarış-
larına Yenişehir’imizde ev sahipliği yapacağız.
Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası için bugün
başvurular başladı. İlk gün olmasına rağmen
yoğun bir talep olduğunu gördük. Özellikle üst
düzey sporcuların başvuru yapması bizi daha
da mutlu etti. Heyecanlıyız, yüzlerce sporcu
bekliyoruz. İnanıyoruz ki bu organizasyon Ye-
nişehir ve Mersin’in tanıtımına büyük bir
katkı sunacak. Sporun birleştirici etkisinin
yanı sıra Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası,
kentimiz için bütüncül bir kazanç anlamına da
geliyor.” dedi.
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Şener MERMER

Bugün, halkın en fazla yakındığı
ve gündemin birinci sırasını oluştu-
ran hayat pahalılığından ve piyasa-
nın istikrarsızlığından bir şeyler
yazmaya çalışacağım, dilimin dön-
düğünce. Ekonomist olmamakla bir-
likte bazı tespitleri paylaşmak için
ekonomist olmaya gerek olmadığını
düşünüyorum. Zira bizler de tüm
vatandaşlarımız gibi hayatın içinde-
yiz. Olumlu ya da olumsuz her şeyi
bizzat yaşıyor ve hissediyoruz.

Kabul edelim ki küresel bir eko-
nomik kriz yaşanıyor. Hele de bu
günlerde Rusya ve Ukrayna arasın-
daki savaş, bu krizi daha da derin-
leştiriyor. Ancak, savaş çıkmadan
zaten bizim piyasa allak bullak ol-
maya başlamıştı. Kurlarda ve enerji
fiyatlarındaki anormal artışların ar-
dından, tüm sektörlerde ikiye üçe
katlanan fiyatlar hepimizi şaşkına
çevirmişti hatırlayacaksınız. Asgari
ücrete %50, çalışan ve emekli maaş-
larına % 25-30 oranında zam yapıl-
masına rağmen, alım gücümüz kısa
sürede düştü, yılbaşı öncesindeki
alım gücümüz bile kalmadı. Avru-
pa'da ve birçok ülkede 5-10 puan
artan enflasyon bizde neden en
iyimser istatistiklerde bile % 50-
60'lara kadar yükseldi anlamak
mümkün değil.

Sanırım bizde serbest piyasa
ekonomisi yanlış anlaşılıyor ve her-
kes sattığı malı tutturabildiği en
yüksek fiyata satma hakkını ken-
dinde buluyor. Savunma hazır. Sattı-
ğım malı nasıl yerine koyacağım.
Halbuki yüksek fiyata aldığını o
oranda daha yüksek fiyata ve kârını
koyarak satacak zaten. Bu durum
bir mazeret olamaz aslında. Bir de
insanlarımızda şöyle bir algı oluş-
muş. Kur düşse de, maliyetler azalsa
da fiyatlar asla geri düşmez. Hiç de
öyle değil aslında. Gerekli kontroller
yapılıp ciddi bir denetime tabi tu-
tulsa piyasa, işin rengi değişebilir
aslında. 

Benim de yaşadığım bir durumu
örnek vermek istiyorum. Marketin
birinde 35-40 TL civarında satılan
bir malı, diğer bir markette 25 TL'lik
alışveriş yaptığınızda 19-20 TL'ye
alabiliyorsunuz. Bu da bize piyasa-
nın ne kadar kontrolden uzak ve
acımasızca oluştuğunu gösteriyor
aslında. Kısaca her iki durumda da
satıcı kazanıyor. Kaybeden ve canı
yanan hep vatandaş oluyor maale-
sef. Pandeminin başladığı günlerde
kolonyayı ve maskeyi 5-10 katına
satan zihniyetler hala piyasanın
içinde ve faaliyetlerini tam gaz sür-
dürüyorlar anlaşılan.

Sonuç olarak, ticari ahlak maale-
sef erozyona uğramış gibi görünü-
yor. Fırsatçılar her zaman olduğu
gibi servetlerine servet katarken,
kaybeden, sıkıntı çeken, bedel öde-
yen hep vatandaş oluyor. Bu işin ça-
resi öncelikle ahlaklı olmak ve
şüphesiz daha fazla üretmek. Özel-
likle de tarım ve hayvancılığın eski
günlerine dönebilmesi amacıyla ge-
reken desteğin üreticiye verilerek,
vatandaşın bu ürünlere kolayca ve
uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağ-
lamak çok önemli.

Bazı şeyler olmadan da yaşana-
bilir ama aç insan yaşayamaz. Yarın-
larda paramız olmasına rağmen aç
kalmak istemiyorsak eğer, geçmişte
kendi kendine yeten Türkiye'yi tek-
rar tesis etmemiz şart. Her türlü ta-
rıma uygun cennet gibi bir
vatanımız var şükür. Tarım ve hay-
vancılıkta dışa bağımlılığımızı sona
erdirmek, ülkemizin gelecekteki ga-
rantisi olacaktır şüphesiz…

PİYASA CAN
YAKIYOR

senermermertrt@gmail.com

Olimpiyat
şampiyonları

Mersin Yenişe-
hir’de yarış-

mak için
başvuru

yaptı

Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon
Kupası başvuruları başladı

Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle buluştu

Mersin’e görev başladığı günden
itibaren basın mensuplarıyla

yakın işbirliğini sürdürmesiyle dikkat

çeken Emniyet Müdürü Mehmet Aslan,
bir kez daha gazetecilerle Mezitli’de
bulunan Polis Maral Merkezi’nde bir

araya geldi. Emniyet Müdür Yardımcısı
Ömer Akpınar ve Trafik Şube Müdürü
Ali Karanlı’nın da katıldığı etkinlikte, ‘8
Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla
böyle bir buluşmayı gerçekleştirmek
istediklerini belirten Müdür Aslan, ka-
dına yönelik şiddetin her türlüsüne
karşı olduklarını, teşkilat olarak bu ko-
nuda üzerlerine düşen görevi en iyi şe-
kilde yerine getirmeye çalıştıklarını
vurguladı. Kadınlar Günü’ne özel bir
takım etkinlikler gerçekleştirdiklerini
dile getiren Aslan, bu kapsamda teşkilat
mensuplarının mahalle muhtarları ve
diğer sivil toplum kuruluşlarına ziyaret-
ler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gö-
reve başladığı günden bu yana
Mersin’deki basın mensuplarıyla yakın
ilişki içerisinde olduklarını kaydeden
Aslan, kamuoyunun doğru kaynaklar-
dan doğru şekilde bilgilendirilmesinin

önemine vurgu yaparak, bu çerçevede
medya ile sürekli iletişim halinde olduk-
larını belirtti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC)
Başkanı Kaya Tepe ise düzenlenen et-
kinlik ve kadına yönelik şiddete karşı
hassasiyetinden dolayı Emniyet Müdürü
Aslan’a teşekkür ederek, “Gazeteciler de
emniyet teşkilatı gibi kamu adına görev
yapmaktadır. Daha demokratik, daha
özgür bir ülkede yaşayabilmek adına ça-
lışmalar yürütüyoruz. Yeri geliyor yan
yana, omuz omuza oluyoruz. Yeri geli-
yor karşı karşıya kaldığımız durumlar
da olabiliyor. Ama tek bir amaç için hep
beraber ülke adına, insanlarımız adına
görev yapıyoruz. Bu çerçevede haber
akışının sağlıklı ve kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi bizim için çok önemli.
Bu akışın sağlanması adına verdiğiniz
destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Mersin Emniyet
Müdürü Mehmet

Aslan, kentteki ga-
zetecilerle bir

araya geldi. Karşı-
lıklı fikir alışverişi-

nin yapıldığı
toplantıda gazete-
cilerin çalışma ko-

şularında
yaşadıkları sorun-

lar ele alındı.

AHBİB olarak ekim ayında dünya
genelinde 126 ülke ve bölgeye ih-

racat yaptıklarını kaydeden Hüseyin
Arslan, en yüksek dış satım değerlerine
Irak, Lübnan ve Afganistan pazarlarında
ulaştıklarını söyledi. Türk hububat ve
bakliyat sektörünün gündemindeki en
önemli konunun Rusya ile Ukrayna ara-
sındaki çatışmalar olduğunu belirten
Arslan, en önemli ham madde kaynağı
olan iki ülke arasındaki savaşın uzun
sürmesi halinde un, yemeklik yağ ve
pastacılık ürünleri sektörlerinin olum-
suz etkileneceğine dikkati çekti. 

Türkiye’nin ekmeklik buğday ve ham
ayçiçek yağı ihtiyacını büyük ölçüde

Rusya ve Ukrayna’dan karşıladığını ifade
eden Hüseyin Arslan, “Ukrayna’da li-
manların, köprülerin ve demir yollarının
tahrip edilmesinden ve Rusya’ya yöne-
lik ekonomik yaptırımlardan en fazla
etkilenecek sektörlerin başında hubu-
bat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü
geliyor. Ham madde ithalatında yaşana-
cak sorunlar buğday unu, yemeklik yağ
ve pastacılık mamulleri üretiminde faa-
liyet gösteren firmalarımız üzerinde
olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu kri-
zin yansımalarının hem iç piyasada
hem de ihracatta derinleşmemesi için
bir an önce ateşkesin sağlanmasını te-
menni ediyoruz” dedi.

AHBİB Başkanı
Hüseyin Arslan,
Türk hububat, bakli-
yat ve yağlı tohum-
lar sektörünün şubat ayında Rusya’ya
yüzde 114 artışla 25,5 milyon dolarlık,
Ukrayna’ya yüzde 4 artışla 10,3 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini,
AHBİB olarak aynı dönemde Rusya’ya
2,6 milyon dolarlık, Ukrayna’ya 602 bin
dolarlık ihracata imza attıklarını ifade
etti. 

Orta Doğu, Afrika, Avrupa pazarla-
rında etkin olan AHBİB’in Asya ülkele-
rine yönelik ihracatında yükseliş
ivmesini şubat ayında da sürdürdüğünü

dile getiren Hüseyin Arslan, “Yılın ikinci
ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke-
ler listesinde yüzde 204 artış ve 54,6
milyon dolar değer ile Irak birinci, yüzde
819 artış ve 22,8 milyon dolar değer ile
Lübnan ikinci, yüzde 34 bin 823 artış ve
12 milyon dolar değer ile Afganistan
üçüncü sırada yer aldı. Birliğimizin
önemli ihracat artışlarına imza attığı
diğer ülkeler arasında Ürdün, Tunus,
Güney Kore, Kenya, Pakistan, Slovakya,
Kolombiya, Kamerun ve Güney Sudan da
dikkat çekti” diye konuştu. 

Rusya – Ukrayna savaşını değerlendiren AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan,

“Buğday ve ham ayçiçek yağı tedarikçilerimiz
arasındaki krizden endişeliyiz”

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla

yüzde 74 artışla 181,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

IBT Solar ve Lidya Enerji iş birliğinde, Elin
Solar, Sungrow, Prysmian, Schletter, TSE, İş
Leasing katkıları ile “Endüstriyel Çatılarda
GES Uygulamaları” semineri düzenlendi. “Çatı-
larınızı enerji santraline dönüştürün” sloganı
ile gerçekleştirilen seminerde kalite standart-
ları, finansman, tasarruf ve yatırımlar hak-
kında kentteki iş dünyasına bilgilendirme
yapıldı. Seminer’in açılış konuşmasını yapan
IBT Solar İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı
Hamza Küçükyarma, son zamanlarda elektrik
birim fiyatına gelen zamların ve enerji sektö-
ründe yaşanan gelişmelerin yenilenebilir
enerjinin önemini daha da artırdığını ifade
etti. Solar enerjinin alternatif ve tükenmeyen
bir enerji kaynağı olduğuna dikkat çeken

Hamza Küçükyarma, “Ülkemizin yüksek
güneş enerjisi potansiyeline olan inancıyla,
kurumsal deneyimlerin aktarılması ve bu po-
tansiyelin en doğru yöntemlerle değerlendiri-
lerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
çevre bırakılması adına Türkiye’nin her nok-

tasında temiz enerji kullanılması için daha çok
çalışmalıyız” dedi. 

Türkiye’nin dış ticaret açığına neden olan
sektörlerin başında enerji sektörünün geldi-
ğini ifade eden Lidya Enerji Genel Müdürü
Barış Cem Falcıoğlu ise “Ülkemiz yüksek
enerji ithalatından dolayı verdiği cari açık her
geçen gün yükseliyor. Hali hazırda üretimi ile
orantılı olarak aylık elektrik tüketimi yapan iş-
letmeler, her ay düzenli yüksek elektrik gide-
rini ödemeye devam edecek. Hem ülkemizin
hem de işletmelerimizin artan enerji maliyet-
lerini düşürmek için daha fazla zaman kaybet-
meden GES sistemi yatırımlarını gündeme
alınması gerekiyor. Günümüz piyasa koşulla-

rında yapılacak GES yatırımı 5 yıl içinde fir-
maya geri dönecek ve en az 25–30 yıl hizmet
etmeye, elektrik giderlerinizi sıfırlamaya veya
azaltmaya devam edecek. Bu noktada ekono-
mik kazançların yanında çevreye duyarlılık da
firma için son derece önemli olacaktır” diye
konuştu. 

Seminerde daha sonra İnvertör üreticisi
Sungrow’ın Türkiye Ülke Satış Müdürü Kemal
Balaban endüstriyel çatılara yönelik inverter
çözümleri, Prysmain Grup Satış Müdürü Can-
berk Belibağlı, ‘dikkat! her solar kablo aynı
değildir’, Schletter Türkiye Temsilcisi Umut
Gürsel Çatı GES’lerde konstrüksiyon sistemi,
Elin Solar İş Geliştirme Yöneticisi Melike Çetin
fotovoltaik panel seçimi, TSE Güneş Enerjisi
Laboratuvarı Bölüm Sorumlusu Gökhan Duru-
kan çatı GES’lerde performans ve kalite, İş
Leasing yetkilisi Emre Ertürk, endüstriyel çatı
GES’lerde finansal çözümler ve Lidya Enerji
Genel Müdürü Barış Cem Falcıoğlu ise GES ku-
rulum öncesi ve sonrası hizmetler konula-
rında katılımcılara sunum yaptı.

IBT Solar İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı Hamza Küçükyarma, son zamanlarda elektrik birim fiyatına gelen
zamların ve enerji sektöründe yaşanan gelişmelerin firmaların yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmesine

neden olduğunu kaydetti. Özellikle çatı tipi GES yatırımlarına ciddi bir talep olduğunu ifade eden Hamza Küçük-
yarma, firmaların yaptığı GES yatırımlarının daha yaşanabilir bir çevre yaratma hedefine katkı sağladığını belirtti. 

“Elektrik birim fiyatına gelen zamlar, yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini artırdı”
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