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R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

Şubat ayı
içerisinde

Mersin’de ve
Kocaeli’de

yaşadıkları-
mız...CEMIYET

Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

İNSAN VARSA
HERŞEY VAR

Şener MERMER

Gazeteci ve gazetecilere yapılan saldırılar protesto edildi

MERSiN BASINI TEK YUREK 

BAŞKAN SEÇER VE MERAL SEÇER
KURSİYERLERE BELGELERİNİ VERDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Seçer ve Meral Seçer,

Evimiz Atölye Projesi’ni başarıyla tamam-
layan Akdeniz ilçesi Şevket Sümer, Siteler
ve Güneş Mahallelerindeki kadınlara katı-
lım belgelerini verdi. Başkan Seçer, proje
ile kadın emeğinin ekonomik değere dön-
üştüğünü belirterek, “Her zaman kadınla-
rımızın yanında olacağız” dedi.
Sundukları katkıların bir lütuf olmadığını
da vurgulayan Başkan Seçer, “Belediye
Başkanınız olarak hepinize eşit hizmet
götürmek zorundayım” diye konuştu. 

MERSİN(Cemiyet) Devamı 4’te

Mersin'in Erdemli ilçesinde 102 yıl önce Kurtu-
luş Savaşı yıllarında köylülerin Kuva-yi Milli-

ye'ye katılmak üzere gerçekleştirdiği yürüyüş, yeniden
canlandırıldı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Mersin’i işgal-
den kurtarmak amacıyla Erdemli Güzeloluk’tan yola
çıkıp İçel Kuva-yi Milliye Fedai Müfrezeleri saflarında
savaşa katılanların anısına 102 yıl önceki "Kurtuluşa
Yürüyüş", aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinlik-
lerle yeniden canlandırıldı.

MERSİN(Cemiyet)

Köylüler 102 yıl önceki Kurtuluşa
Yürüyüşü’ü canlandırdı

Devamı 3’te 

Özgürlük mahallesi sağlık
merkezine kavuşuyor

Akdeniz Belediye Başkanı
M.Mustafa Gültak, Özgür-

lük Mahallesi’nde bulunan taziye

evinin alt katını, Aile Sağlığı Mer-
kezi olarak hizmet vermek üzere İl
Sağlık Müdürlüğüne bilabedel tah-

sis ettiklerini açık-
ladı. Başkan
Gültak, mahalle
sakinlerinin yıllar-
dır beklediği sağ-
lık hizmetini, mart
ayından itibaren
almaya başlaya-
cakları müjdesini
verdi.
MERSİN(Cemiyet)

Devamı 5’te 

Devamı 6’da

Toroslar Kariyer Merkezi,
iş arayanlara umut oluyor

Toroslar Belediyesi’nin Kariyer Merkezi,
iş arayanlar ile işveren arasında kur-

duğu köprü vazifesiyle yüzlerce vatandaşın iş
bulmasına yardımcı oluyor. Toroslar Belediye
Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın istihdamın artırıl-
masına yönelik projelerinden biri olan merkez,

hayata geçtiği
kısa bir süre
içinde 153 kişi-
nin işe yerleş-
mesini sağladı. 
MERSİN(Cemi-
yet)

Devamı 3’te …

İstasyon Mersin açıldı
Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret
Odası (ICC) ve Habitat Derneği (Habitat)
tarafından İstanbul’da faaliyete geçirilen
Facebook İstasyon’un uydu merkezlerin-
den biri olan İstasyon Mersin, düzenle-
nen törenle açıldı. 

MERSİN(Cemiyet)

SAHA İstanbul kent sanayisinin
geleceği planlanacak

Savunma Havacılık ve Uzay Kü-
melenmesi SAHA İstanbul

Mersin İrtibat Ofisleri, Mersin Tarsus
Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) bünyesinde faaliyet gösteren
Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danış-
manlık Merkezi (Atölye1886) çatısı
altında hizmete başladı. 

MERSİN(Cemiyet) Devamı 6’da

Avrupa Kalite Ödüllerinde
ARBEL’e, Kalite Marka Ödülü

Devamı 6’da 

ÇUKUROVA TARAFTARIYLA
KAZANMAK İSTİYOR 

7’de

MGC öncülüğünde kentteki birçok gazeteci da-
yanışma temelinde gazete önünde bir araya

geldi. Yaygın ve yerel basından çok sayıda gazeteci-
nin yer aldığı buluşmada, Mersin Haberci Gazetesi
İmtiyaz Sahibi İbrahim Aslan, Genel Yayın Yönet-
meni Yüksel Ekici ve gazete çalışanları ile birlik me-
sajı verildi. Saldırı nedeniyle yakalanıp ifadelerine
alınan 18 zanlı savcılık kararıyla serbest kaldı.

Mersin basını, Haberci Gazetesi’ne yönelik ger-
çekleştirilen boyalı ve yumurtalı saldırının ar-

dından gazete önünde toplanarak yaşanan saldırıyı
kınadı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya
Tepe, “Bu sadece Haberci Gazetesine değil Mersin’deki
tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere yapılmış bir
tehdit ve saldırıdır” dedi. Başkan Tepe, Ses Kocaeli in-
ternet haber sitesinin sahibi ve yazı işleri müdürü olan
Güngör Arslan’ın öldürülmesini de kınadı.

5’te

4

4

Gazeteci Arslan öldürüldü
Ses Kocaeli internet haber sitesi-

nin sahibi ve yazı işleri müdürü
olan Güngör Arslan, yayınladığı haberi
beğenmeyen kişilerce hedef seçildi.
Kendisiyle haberle ilgili konuşacağını
söyleyerek Ses Kocaeli binasına gelen
saldırgan, silahını çekerek Güngör Ars-
lan’a peş peşe ateş açtı. İsabet eden
kurşunlarla ağır yaralanan Güngör
Arslan, kaldırıldığı hastanede maalesef
kurtarılamadı. Türkiye>’de ki meslek
kuruluşları hain saldırıyı kınadı. 5’te

Başkan Tepe’ye taziye ziyaretleri
İlk olarak Mersin Valisi

Ali İhsan Su Mersin Gazete-
ciler Cemiyeti’ne gelerek
Başkan Rüstem Kaya Te-
pe'ye baş sağlığı ziyare-
tinde bulundu. Sektöre ve
gündeme dair sohbet edi-

len ziyarette Vali Su, Ha-
berci Gazetesi'ne yapılan
saldırıları da kınadı. Bu tür
saldırıların yanlışlığına
vurgu yapan Vali Su, bası-
nın her daim hür olması ge-
rektiğini ifade etti. 3’te

Mersin Emniyet Mü-
dürü Mehmet Ars-

lan, amcasını kaybeden
Başkan Kaya Tepe’ye taziye
ve başsağlığı dileklerini ile-
terek acısını paylaştığını
belirtti. MGC Başkanı Kaya
Tepe ise Müdür Arslan’a ta-
ziye ziyareti ve basına
yakın işbirliği içinde ol-
ması nedeniyle tüm mes-
lektaşları adına teşekkür
etti. 3’te

“Buyur Burdan Kaç!” oyunu Yenişehir’de sahnelendi
2’de



MERSİN(CEMİYET)
Buzlar çözülmeden önce bir kasabada

yaşanan ihtilal sonrası olaylarla başlayan
oyun, buzlar çözüldükten sonra seyirciyi
hem düşündüren hem de şaşırtan sürp-
rizlerle karşıladı. Cevat Fehmi Başkut’un
kaleminden çıkan ve Kongre ve Sergi Sa-
rayı’nda sahnelenen oyun, başarılı sahne
dekoru, kostüm tasarımı, oyunculuk ve
teknik ekibin profesyonel çalışmalarıyla
izleyicilerden tam not aldı.

“TÜM ARKADAŞLARIMIN HEYECANINI
TAŞIYORUM ÜSTÜMDE”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sos-

yal İşler Dairesi Başkanlığı Koordina-
törü Bengi İspir Özdülger, her prömi-
yerin kendileri için sanat adına bir
doğum olduğunu vurgulayarak, “O
yüzden verilen o emek, o çalışma, o di-
siplinin aslında seyirciyle buluşma anı
bu an. Öyle heyecanlı, öyle özverili,
güzel geçen bir süreçtir ki bu, seyirci-
nin tabi izledikten sonraki tepkisini
çok merak ederiz. Sanatın ve sanatçı-
nın da en büyük ödülü alkış olduğu
için o alkışı bekleriz seyirciden. Çok
heyecanlıyız gerçekten. Ben Şehir Tiyat-
rosu’ndaki tüm arkadaşlarımın, sahne
önü ve sahne gerisinde emek veren tüm
arkadaşlarımın heyecanını taşıyorum üs-
tümde. Bu anlamda bu çalışmayı seyir-
ciyle buluşturan, çok emek harcayan
Sanat Yönetmenimiz Murat Atak’a da bu-

radan teşekkür etmek isterim” dedi.

“TÜM KADRONUN 
SAHNE ÜZERİNDE

OLDUĞU, GERÇEKTEN 
DOKUNAKLI BİR ESER”

Dolu dolu geçen provalar so-
nucu seyirciyle buluştuklarını kay-
deden Özdülger, “'Buzlar
çözülmeden' bu sezon yaptığımız
prömiyerlerimizden bir tanesi. Her

ay bir prömiyer hedefiyle çıktık yola. Tüm
kadronun sahne üzerinde olduğu, gerçek-
ten dokunaklı bir eser. Mersin Büyükşehir
Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak daha
nice başarılara imza atacağımızdan emi-
niz" ifadelerini kullandı.

“NEREDEYSE BÜTÜN KADROMUZ BU
OYUNDA GÖREV ALIYOR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat
Atak ise heyecanlarının yüksek olduğunu
belirterek, şunları söyledi:

“Bugün Türk tiyatrosunun gerçekten
yapı taşlarından çok önemli bir yazarımız
Cevat Fehmi Başkut’un 'Buzlar çözülme-
den' adlı oyunuyla seyircimizin karşısına
çıkıyoruz. Tabi yaklaşık 1,5 yıl önce yeni-
den yapılandırılan Şehir Tiyatromuz, Bü-

yükşehir Belediye
Başkanımız Vahap
Seçer’in destekle-
riyle inanılmaz bir
yere geldi. O kadar
kısa bir sürede
bizim bile hayal
edemeyeceğimiz bir
yerdeyiz. Bunun için
çok mutluyuz. Nere-
deyse bütün kadro-
muz bu oyunda
görev alıyor. Kalaba-
lık bir oyun.” 

28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

MGC adına İmtiyaz Sahibi 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Editör

R.Kaya TEPE

Mehmet SELVİ

Fatma SARIKAYA
Adres: 

Üç Ocak Mahallesi Cemal Paşa 
Caddesi Kat:1 No:1 Akdeniz/MERSİN

Telefon: 0 324 337 03 03

BASKI
Tertip ve Ofset Hazırlık Baskı

Yükselişim Basın Yayın Matbaa
Gazetecilik San. Tic. Ltd. Şti. Tesisleri

Adres: Camişerif Mah. 5225 Sk.
No:3/ Zemin Kat Akdeniz/ MERSİN

Tel: 0 324 237 01 89

R.Kaya TEPE

Ali Ekber Şen, Fahriye Kutlay Şenyurt, 

Şevket Coşkun, Mehmet Selvi, 

Abdullah Biçer, Mehmet Miras, Abdi Satıroğlu,

Bekir Coşkun, Ali Kemal Köseoğlu, Veli Coşkun

YIL: 46  - SAYI: 205

YAYIN KURULU

28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

SAYFA 2

E-Mail:cukurovagazetesi@gmail.com

MERSİN(CEMİYET)
Akdeniz Belediyesinin ev sahipli-

ğinde; Hakkari Belediyesi Kültür ve
Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan Reng-i Hakkari Sanat Top-
luluğunun, 'Etnik Anadolu' adıyla sun-
duğu gösteri, Mersin Büyükşehir
Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında
gerçekleşti. Geceye Akdeniz Belediye
Başkanı Mustafa Gültak ve çok sayıda
davetli katıldı.

Geçmiş ile gelecek arasındaki bağı
güçlendirip, Türkiye’nin bütün bölge-
lerinin kültürlerini bir mozaik içeri-
sinde sahneleyerek kültür köprüsü
kurmayı amaçlayan Rengi-i Hakkari
Sanat Topluluğunun turne kapsamın-
daki 4’üncü durağı Mersin'de 65 kişi-
lik sanat grubu ile sergilediği müzik ve

dans gösterisi beğeniyle izlendi.

"HOŞGÖRÜ KENTİ 
MERSİN'DE AĞIRLAMAKTAN 

DOLAYI MUTLUYUZ"

Etkinlikte konuşan Başkan Gültak,
"Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu
farklı dil, din ve etnik kökenden insa-
nımızın barış ve kardeşlik içinde yaşa-
dığı, Türkiye’nin tüm renklerini ve
kültürlerini içinde barındıran; hoş-
görü kenti Mersin’de ağırlamaktan
mutluyuz" diye konuştu.

"AKDENİZ ARTIK İSTENMEYEN
OLAYLARA ANILMIYOR"

Akdeniz'in artık istenmeyen olay-
larla değil, festivaller ve konserlerle,
sanat, kültür ve spor ile anıldığına
vurgu yapan Gültak, "Çünkü Akdeniz
artık değişti ve bu değişim hayatın her
alanında devam ediyor. Akdeniz, daha
önce kavgalar, gürültüler, problemler,
bazı ayrımcılıklar ile anılıyordu. Artık
Akdeniz'de sadece ve sadece barış var,
huzur var; kardeşlik var" şeklinde ko-
nuştu.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu-
nun tam bir Akdeniz yansıması oldu-
ğuna dikkat çeken Gültak, "Akdeniz'de
Türk, Kürt, Alevi, Yörük, Hıristiyan
kardeşlerimiz var. Bu renkler o kadar
güzel ki, hepimiz Anadolu'nun çocuk-
larıyız. Akdeniz artık bu barış, kardeş-
lik ve muhabbetle anılmakta, hiç
kimse ayrıştırılmamakta ve giderek
kalkınmaktadır. Yaptığımız TOKİ çalış-
maları, spor tesisleri ile Akdeniz'i de-
ğiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin’de Reng-i Hakkari coşkusu 
Akdeniz Belediyesi ev sahipliğinde Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun 'Etnik Anadolu' adıyla sah-

nelediği gösteri, Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinliğe yoğun katılım olurken, Akdeniz
Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Artık Akdeniz'de sadece barış, huzur ve kardeşlik var" dedi.

MERSİN(CEMİYET)
Festival Komitesinden yapılan yazılı

açıklamada, 2002 yılından bu yana dün-
yanın saygın solist ve müzik toplulukla-
rını Mersinli sanatseverlerle buluşturan
Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin
bu yıl 20’nci yaşını kutladığı belirtildi.
Festivalin, dünyanın kültür başkentle-
rinde görülmeye alışılmış seçkin solist ve

müzik topluluklarını yeniden Mersin’e
taşıyacağı belirtilen açıklamada, 20’inci
kuruluş yılına özel bir programla 21
Mayıs-11 Haziran 2022 tarihleri ara-
sında Mersin’in açık hava konser mekan-
ları, salonları ve kültür merkezlerinde
gerçekleştirileceği kaydedildi. Festival
programının ise daha sonra duyurulacağı
ifade edildi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali
21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak
Bu yıl 20’nci kuruluş yılını kutlayan Mersin Uluslararası Müzik Fes-

tivalinin tarihi belli oldu. Festival, bu yıl ‘Müzik Birleştirir’ tema-
sıyla 21 Mayıs-11 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Toplumsal cinsiyet
duyarlılığı istiyoruz
ANKA Üreten Kadın Derneği ve Mersin Kent Konseyi işbirliğiyle hazır-
lanan “Meslek örgütlerine yönelik cinsiyetsiz meslek ve meslek odala-

rının toplumsal cinsiyet duyarlılığı” projesi atölye çalışması yapıldı.

MERSİN(CEMİYET)
Nobel Oteli’nde Mersin Gazeteciler

Cemiyeti işbirliğiyle yapılan etkinlikte 
“Cinsiyetçi Söylem Atölyesi” toplan-

tısı gerçekleşti. Etkinlikte kısa bir ko-
nuşma yapan Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, toplumsal
cinsiyet duyarlılığının önemine işaret
etti. Çok sayıda gazetecinin de katıldığı
toplantı iki oturum halinde yapıldı. İlk
oturumda tanışma ve ilk anket, empati
atölyesi, ayrıcalıklı yürüyüşü ve ça-

lışma yaşamında toplumsal cinsiyet
eşitliği konuşuldu. İkinci oturumda ise
iş yaşamında ayrımcı dil ve davranış
atölyesi, masallarda ve oyunlarda top-
lumsal cinsiyet rolleri, yaratıcı drama
atölyesi, son anket ve değerlendirme
yapıldı. 

Atölyede konuşmacı olarak Anka
Üreten Kadınlar Derneği Başkanı Dev-
rim Gündeşli, Tuna Şahin Tuğba Yörük
ve Fatma Sarıkaya yer aldılar. Etkinlik
sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrosu, 'Buzlar çözülme-
den' oyununun prömiyerini yaptı.

Şehir Tiyatrosu 'Buzlar çözülmeden'
oyununun prömiyerini yaptı

MERSİN(CEMİYET)
İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu

üyesi Pelin Sıngın’ın girişimi ve Yenişehir Be-
lediyesinin destekleriyle sahnelenen oyunun
geliri ile Kıbrıs İlkokulu öğrencileri 23
Nisan’da Anıtkabir’e giderek, Ata’nın manevi
huzuruna çıkacak. 

BAŞKAN ÖZYİĞİT “SANATLA BÖYLE GÜZEL
BİR AMACA DA HİZMET ETMİŞ OLACAĞIZ”

Yenişehir Belediye Başkanı
Abdullah Özyiğit de Yenişehir
Belediyesi Atatürk Kültür Merke-
zi’nde sahnelenen oyunu izledi.
İki perde halinde sahnelenen ko-
medi oyununun sonunda oyun-
culara ve Mersinli sanatseverlere
teşekkür eden Başkan Özyiğit,
“Bu buluşmaları tekrar edelim,
sık sık bir araya gelelim.  Bu ve-
sile ile Kıbrıs İlkokulu öğrencile-
rimizi 23 Nisan’da Anıtkabir’e
götürmüş olacağız. Sanatla böyle

güzel bir amaca da hizmet etmiş olacağız” dedi. 

ÖĞRENCİLERİMİZİ 
ANITKABİR’E GÖTÜRECEĞİZ

İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu
üyesi Pelin Sıngın ise, şunları söyledi:

“Bugün sanatın toplumun farklı farklı alan-
larına dokunuşunu bir kez daha gördük. Neydi
bu dokunuş, Akdeniz ilçesinde bulunan Kıbrıs
İlkokulundan bize, Beşiktaş’a uzanan bir sesti
bu dokunuş. İdealist bir öğretmenimizin Sayın
Ümit Gürbüz’ün fikri hür, vicdanı hür öğrenci-
ler yetiştirmek için yoluna ufacık bir ışıktı bu
dokunuş. Başkanımızın da belirttiği gibi oyu-
nun geliriyle öğrencilerimizi Anıtkabir’e götü-

receğiz. Özellikle çocukları
Atatürk ile fikren, vicdanen ve
bedenen buluşturmak görevi-
mizdir. Bu bizim için bir başlan-
gıçtır. İlk başlangıcımızı
Başkanımızla yaptık, çok çok te-
şekkür ediyorum.” 

Sevtekin Sanat Tiyatrosu
oyuncuları da oyunu Mersinli
tiyatro severlerle buluştur-
duğu için Yenişehir Belediye
Başkanı Abdullah Özyiğit’e te-
şekkür ettiler. 

“Buyur Burdan Kaç!” oyunu Yenişehir’de sahnelendi
Yenişehir Belediyesi, Sevtekin Sanat Tiyatrosu oyuncularının sahne-
lediği “Buyur Burdan Kaç!” oyununu Mersinli tiyatroseverlerle bu-
luşturdu.  Yenişehir Belediyesinin desteği ile sahnelenen oyunun

geliri ile Kıbrıs İlkokulu öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret edecek. 



Şubat ayı içerisinde Mersin’de ve
Kocaeli’de yaşadıklarımız, demokrasi
adına, basın özgürlüğü adına biz gaze-
tecileri derinden üzmüş ve endişelen-
dirmiştir.

Mersin’de Haberci Gazetesi’ne ve
Kocaeli’de, Ses Kocaeli İnternet haber
sitesinin sahibi Güngör Arslan’ a yayın-
ladıkları haberi beğenmeyen kişilerce
saldırı düzenlendi.

Ses Kocaeli İnternet sitesine gelen
saldırgan silahını çekerek Güngör Ars-
lan’a peş peşe ateş açtı.İsabet eden kur-
şunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan
kaldırıldığı hastane de hayatını kay-
betti.Haberci Gazetesine ve çalışanla-
rına yapılan saldırı belki şimdilik boya
ile sınırlı kaldı ama yapılan tehdit ve
söylemler endişe vericiydi.

Kamuoyunun haber alma hakkı için

zor şartlarda görev yapan gazeteciler,
her dönemde  baskılara, fiili veya sözlü
saldırılara hedef olmaktadırlar.

Ancak unutulmamalıdır ki, demok-
rasi farklı görüşlere tahammül etme re-
jimidir.

Basın özgürlüğünün olmadığı bir
toplumda demokrasiden söz edilemez.

Gazetelerin ve gazetecilerin hedef
gösterildiği bir ortamda toplumsal
barış sağlanamaz.Düşüncelere olan ta-
hammülsüzlük, karanlıkların aydınlık-
lara ulaşmasından korkanlar elinde
kaleminden başka bir silahı olmayan
gazetecileri tarihimizin her döneminde

tehdit etmişlerdir.
Hepimiz biliyoruz ki, basın

demokratik hayatımızın vazgeçilmez
bir unsuru, haber alma ve yayma özgür-
lüğünün en etkili aracıdır.Basın, tarafsız
ve objektif bir biçimde haber ve bilgi
akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve
doğru bilgilendirme görevi yapmakta-
dır.Önemli bir kamu hizmeti niteliğin-
deki bir görevi yerine getirmektedir.
Bilgiye, belgeye dayanan gerçekleri
gündeme getirmelidir.Aksini iddia
edenler için kanunlarımızda itiraz yön-
tem ve şekilleri açıktır.

Basına yönelik saldırılar direkt hal-

kın haber alma ve gerçekleri öğrenme
hakkına yönelik saldırılardır. Basın ve
düşünce özgürlüğünü benimsemekte
zorlanan kişiler gazeteleri ve gazeteci-
leri sürekli hedef göstermekte bu tip
saldırılarda önemli rol oynamaktadır-
lar.

Bu saldırılar, aslında ifade ve basın
özgürlüğü ile halkın gerçekleri öğrenme
hakkına yapılan saldırılardır. Gazeteci-
ler her şart ve tehditte doğruları yaz-
maktan korkmayacaklardır. 

Demokrasi ve basın özgürlüğü her
zaman galip gelecektir. 

28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ 3SAYFA 

R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı

2

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Haberci Ga-
zetesine yapılan saldırı sebebiyle Mersin’e
geldi. Başkan Durmuş, TGS Adana Temsilcisi
Salim Büyükkaya, Mersin Temsilcisi Hediye
Eroğlu ile birlikte Mersin Gazeteciler Cemi-
yeti’ni de ziyaret etti. TGS heyeti, MGC Baş-
kanı Kaya Tepe ve  yönetim kurulu üyeleri
ile bir araya geldi. Mesleki dayanışmanın
önemine vurgu yapan Durmuş, MGC yöneti-
mine gösterdikleri dayanışma-
dan ötürü teşekkür etti.

“GAZETECİLERE 
SALDIRMANIN CEZASI YOK”  

TGS Genel Başkanı Gökhan
Durmuş ziyareti sırasında gaze-
tecilere yapılan saldırıların art-
tığını ifade ederek, “Türkiye’de
gazetecilere yönelik artan bir
baskı var. Son aylarda ise bu
baskının fiziki saldırılara dön-

üştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda
iki gün art arda Mersin Haberci Gazetesine
yapılan saldırılar, arkasından Kocaeli’de
Güngör Aslan adlı gazetecinin öldürülmesi
özellikle yerel medyada beğenilmeyen ha-
berlerin bir tepkiye dönüştürülmesi,
bunun örgütlendirilmesi gibi bir
tablo görüyoruz. Gazeteciler baskı ve
saldırı altında çünkü hep cezasızlıkla
saldırganlar kurtuluyorlar. Bu ülkede
gazetecilere saldırmanın bir cezası
yok” dedi.

“FAİLLER BULUNMALI, 
GEREKLİ CEZA VERİLMELİ”

Gazetecilere yönelik saldırıların

organize edildiğini belirten Gökhan Dur-
muş, faillerin gerekli cezayı almaları için
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına çağ-
rıda bulundu: “Hem Haberci Gazetesinin
önüne gelen gençlerin hem de Güngör As-

lan’ı öldüren 20 yaşındaki gen-
cin ‘Ben senin haberini
beğenmedim o yüzden tep-
kimi gösteriyorum’un ötesinde
bir organize iler gibi gözükü-
yor. Ve buna göz yumulma-
ması gerekiyor. Buradan
Adalet ve İçişleri Bakanlıkla-
rına çağrı yapıyorum. Hızla bu
sorunları çözecek ve failleri
kurumların önüne gönderen,
gazetecilerin katledilmesinde
sorumluluğu olanların ortaya
çıkarılması ve en ağır biçimde

cezalandırılmaları gerekiyor.”

“MESLEĞİMİZİN GELECEĞİ
İÇİN DAYANIŞMA ŞART”

Gazetecilere yönelik saldırılar karşı-
sında birlik olmanın önemli olduğunu
dile getiren TGS Başkanı, şunları söyledi:
“Gazeteciler kamu işi yapıyor gazeteciye
saldırmak ve haber yapmasına engel
olmak aynı zamanda halkın haber alma
hakkına yapılan bir saldırıdır. Bu ne-

denle devletin, hükümetin bu tür saldırıları
en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor
yoksa bu saldırıların yenisi yaşanacak. Ga-
zetecilere yönelik şiddette cezasızlığa son
verilmesi gerekiyor. MGC yönetimine gös-
terdikleri dayanışma için teşekkür ediyo-
rum. Meslek olarak sessiz kaldığımız sürece
bunların ardı gelecek. Biz hem mesleğimiz
için hem de meslektaşlarımız için dayanış-
mamızı arttıracağız, birlikte tepki göstere-
ceğiz ki mesleğimizi layığıyla yapabilelim.” 

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş,
MGC’yi ziyaret etti. Yapılan ziyarette gaze-
tecilere yönelik yapılan saldırıları değer-
lendiren Durmuş, şiddette cezasızlığa son

verilmesi gerektiğini ifade etti.

İlk olarak Mersin Valisi Ali İhsan Su Mer-
sin Gazeteciler Cemiyeti’ne gelerek Başkan
Rüstem Kaya Tepe'ye baş sağlığı ziyaretinde
bulundu. Sektöre ve gündeme dair sohbet edi-
len ziyarette Vali Su, Haberci Gazetesi'ne yapı-
lan saldırıları da
kınadı. Bu tür saldırı-
ların yanlışlığına
vurgu yapan Vali Su,
basının her daim hür
olması gerektiğini
ifade etti.

Bir diğer taziye zi-
yaretinde bulunan isim
Mersin Emniyet Mü-
dürü Mehmet Arslan

oldu. MGC yönetim kurulu ile bir araya gelen
Müdür Arslan, amcasını kaybeden Başkan Kaya
Tepe’ye taziye ve başsağlığı dileklerini ileterek
acısını paylaştığını belirtti. MGC Başkanı Kaya
Tepe ise Müdür Arslan’a taziye ziyareti ve ba-

sına yakın işbirliği içinde
olması nedeniyle tüm
meslektaşları adına te-
şekkür etti.

Son derece sıcak ve sa-
mimi bir ortamda geçen
ziyaret sırasında basın
mensuplarının haber akışı
sırasında yaşanan aksak-
lıklar ve eksiklikler üze-
rinde de durularak fikir
alış verişinde bulunuldu.

Mersin’e atandığı günden
itibaren basın camiası başta
olmak üzere tüm sivil toplum
kuruluşları ve STK’lara gös-
terdiği ilgisi nedeniyle dikkat
çeken Müdür Mehmet Ars-
lan, halkın can ve mal güven-
liği için 7/24 saat büyük bir
kararlılık ve üstün bir görev
anlayışı ile çalışmalar içinde
olduklarının altını çizdi

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve
Mersin Emniyet Müdürü Meh-
met Arslan, Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe’nin
bir süre önce amcası Kemal Te-
pe’yi kaybetmesi nedeniyle ta-
ziye ziyaretinde bulundular. 

TGS Başkanından MGC’ye ziyaret

MERSİN(CEMİYET)
Kurtuluş Savaşı yıllarında Mersin’i iş-

galden kurtarmak
amacıyla Erdemli
Güzeloluk’tan yola
çıkıp İçel Kuva-yi
Milliye Fedai Müf-
rezeleri saflarında
savaşa katılanların
anısına 102 yıl ön-
ceki "Kurtuluşa
Yürüyüş", aynı köy
ve meydanda yapı-
lan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı.

Erdemli Belediyesi, Güzeloluk Muhtarlığı
ile Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliği ile
düzenlenen etkinlikte köylüler tıpkı 102 yıl
önce olduğu gibi ellerine sancak ve silahları
alıp temsili olarak yola koyuldu. Yaklaşık 4
kilometre süren yürüyüş köyün çıkışında bu-
lunan Güzeloluk Göletine kadar devam etti.
Etkinlikte yöresel oyunlar oynandı, geçmişi
yad etmek adına saygı atışı yapıldı. Etkinliğe
çevre köyden vatandaşlar da katılarak destek
verdi.

Etkinlikte konuşan Erdemli Belediye
Başkanı Mükerrem Tollu, "Bizim sorum-
luluğumuz sadece topraklarımızı savun-
maktan geçmiyor, dünyadaki tüm
mazlumların, tüm mezalim altında olan-
ların, soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın
da özgürlüğünü sağlamak gibi bir vizyon
ve misyonumuz var. Onun için ülkemizin
birlik içerisinde, beraberlik içerisinde
bizi biz yapan değerlerin etrafında top-
lanarak inşallah ülkemizi Büyük Ata-
türk'ün gösterdiği hedefe ulaştıracağız.

Hepimiz gerektiğinde Allah
göstermesin, ülkemiz sıkıntıya
düştüğünde hepimiz can ver-
meye, kan vermeye hazırız"
dedi.

Araştırmacı Tarihçi, emekli
öğretmen Ahmet Refik Erdem
ise, "Bu anlamlı günde bundan
102 yıl önce atalarımızın gös-

termiş olduğu kahramanlığı yad etmek, on-
lara minnet duygularımızı ifade etmek üzere
bu töreni tertipledik. Tarih bir milletin hafı-
zasıdır, tarihini kaybeden millet, tarihine
sahip çıkmayan millet yok olmaya mahkum-
dur. Öncelikle yerel tarihimize sahip çıkarsak,
milli tarihimize de sahip çıkmış oluruz" diye
konuştu.

Güzeloluk Muhtarı İbrahim Doğan ise 102
yıl önce gerçekleştirilen yürüyüşle ilgili bilgi-
ler vererek bu tür etkinlikleri önemsedikle-
rini kaydetti.

Köylüler 102 yıl önceki Kurtuluşa
Yürüyüşü’ü canlandırdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 102 yıl
önce Kurtuluş Savaşı yıllarında köylü-
lerin Kuva-yi Milliye'ye katılmak
üzere gerçekleştirdiği yürüyüş, köylü-
ler tarafından yeniden canlandırıldı.

Yerel Basına yüzde 71,57’lik Can Suyu
MERSİN(CEMİYET)
Basın İlan Kurumu Genel Ku-

rulu toplanarak yerel basına can
suyu olacak bir kararla gazeteleri-
mizi yaşatacağız mesajı verdi.

Türkiye Gazeteciler
Federasyonu toplantı ile
ilgili yaptığı basın açıkla-
masında şu ifadelere yer
verdi:  “BİK Genel Kuru-
lunun aralık ayı içeri-
sinde toplanıp fiili zam
kararını alması ve 1
Ocak 2022 tarihinden
itibaren geçerli olacak
tarifenin bu güne kadar
hayata geçmemesi sektö-
rümüzü olumsuz yönde
etkilemişti. Cumhurbaş-
kanlığının 12 üyeyi ata-

masının ardından bugün toplanan
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu
beklentimize yakın bir kararla
günlük fiili satış ortalaması 50
binin altında olan gazeteler için

Resmi İlan zammını 20,40 TL’den
yüzde 71,57’lik bir artışla st/cm
fiyatını 35 TL’ye çıkardı. Ayrıca
günlük fiili satış ortalaması 50 bin
ve üzeri olan gazetelerde ise 49,35

TL olan st/cm fiyatını yüzde
27,66’lık bir atışla 63 TL’ye
yükseltme kararı aldı. BİK
Genel Kurulu tarafından
kabul edilen teklif Cumhur-
başkanlığına imzaya su-
nuldu. Cumhurbaşkanının
imzasıyla 1 Mart’tan itibaren
geçerli olacağını ümit ediyo-
ruz. Yerel basına can suyu
olacak bu kararı alan tüm
genel kurul üyelerimize ve
kararın onaylanması husu-
sunda Cumhurbaşkanımıza
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

MERSİN(CEMİYET)
Toroslar Belediyesi’nin Kariyer

Merkezi, iş arayanlar ile işveren ara-
sında kurduğu köprü vazifesiyle yüz-
lerce vatandaşın iş bulmasına
yardımcı oluyor. 

Toroslar Belediye Başkanı Atsız
Afşın Yılmaz'ın istihdamın artırılma-
sına yönelik projelerinden biri olan
merkez, hayata geçtiği kısa bir süre
içinde 153 kişinin işe yerleşmesini
sağladı. 

Merkeze kayıt yaptıranlar, firma-
ların personel talepleri çerçevesinde
iş pozisyonuna yönlendirilirken, is-
tihdam edilenlerin arasında yer alan
lisans, ön lisans, ortaöğretim ve ilk-
öğretim mezunu vatandaşlar, vasıf ve
yeteneklerine göre iş başı yaptı.

“BAKLİYAT FABRİKASINDA İŞE
YERLEŞTİM. ÇOK MUTLUYUM”

Kariyer Merkezi aracılığıyla bir
bakliyat fabrikasında işe yerleşen
Hasan Turhan (42) da bu kişilerden
biri. Başkan Yılmaz’a, kendilerine
sunduğu bu imkandan dolayı teşek-
kür eden Turhan, iş arayanlar için ka-
riyer merkezini önerdi. Toroslar
Belediyesi’nin Kariyer Merkezi’nde
hem güler yüzlü bir hizmet sunuldu-
ğunu hem de merkezin iş arayanlar
için bir umut kapısı olduğunu belir-
ten Turhan, “Toroslar ilçesinde yaşı-
yorum. Toroslar Belediyemizin
Kariyer Merkezi’ne iş için başvuruda

bulundum. Merkez çalışanları sağ ol-
sunlar yardımcı oldular. Şuan bir bak-
liyat fabrikasında çalışıyorum.
Merkeze, arkadaşlarımı ve akrabala-
rımı da kaydettirdim. 8 kişi yeni işine
kavuştu. Böyle bir hizmet sunduğu
için Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a
teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Bir-
çok arkadaşımız bu merkez saye-
sinde iş buluyor. 

BAŞKAN YILMAZ: “İSTİHDAMA VE
NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINA

ÇARE OLUYORUZ”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız
Afşın Yılmaz, Kariyer Merkezi ile iş
arayanlar ile işverenleri buluştur-
maya devam ettiklerini belirterek,

şunları söyledi:
“Vatandaşlarımızın iş bulmalarına

ve işverenlerin de nitelikli eleman ih-
tiyacına çare oluyoruz. Belediyemizin
bünyesinde kurduğumuz Kariyer
Merkezimiz, seçim öncesi söz verdiği-
miz projelerimizden biri. Bu merkezi
hayata geçirmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Merkezimiz, kentimizdeki fir-
malar, sanayi kuruluşları ve
işyerlerinin insan kaynakları ile isti-
şareleri çalışmalar yürütüyor. Mer-
keze başvurunlar arasında her
sektörden işe yerleşenler var. İnsana
yapılan yatırım en önemli yatırımdır.
Çevik ve Sosyal Belediyecilik anlayı-
şıyla çalışarak, üretime ve istihdama
katkı sunmaya devam edeceğiz.” 

Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut oluyor

Başkan Tepe’ye
taziye ziyaretleri
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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin
desteklediği Mersinden Kadın Koopera-
tifi’nde inovatif bir çalışmaya imza atıldı.
Kooperatif ’in girişimiyle İtalyan Ressam
Fausto Zonaro’nun ‘Anne Sevgisi’ tablo-
sundaki papatya deseni, Çamlıyayla’da
iğne oyasıyla ilgilenen kadınlar tarafın-
dan küpe, kolye ve bileklik gibi ürünlere
işlendi. Ortaya çıkan ürünler Milli Saray-
lar’da satışa sunuldu.

“ANNE SEVGİSİ” TABLOSU 
ANADOLU’NUN GELENEKLERİYLE

HARMANLANDI

20’nci yüzyıl başlarında bir resim ya-
rışmasına katılmak üzere İtalyan Ressam

Fausto Zonaro tarafından yağlıboya kul-
lanılarak tuvale çizilen ‘Anne Sevgisi’
tablosu, Mersin’de iğne oyası işleyen ka-
dınlara ilham kaynağı oldu. Şefkat, birlik
ve sevgi temalarının ön plana çıktığı ve
İtalyan Ressam Zonaro’nun kız kardeşi
Leonia ile küçük oğlu Faustino’yu model
olarak kullandığı tablonun kol detayın-
daki papatyalar, Anadolu’nun zengin kül-
türüyle harmanlanıp yeniden vücut
buldu. Floransa’da birincilik kazanan ve
dönemin padişahı II. Abdülhamid’in ko-
leksiyonuna dahil edilmek üzere Zonaro
tarafından aynısı yapılan resim Dolma-
bahçe Sarayı’nda sergilenirken, Çamlı-
yaylalı kadınların ortaya çıkarttığı

ürünler ise Milli Saraylar’da satışa sunu-
luyor. 

TABLODAKİ PAPATYA 
NAKIŞI İĞNE OYASI İŞLEYEN 

KADINLARA UMUT OLDU

Anadolu’nun geleneksel iğne oyası
kültürünü yaşatan kadınlar, ‘Anne Sev-
gisi’ tablosundaki nakışları işlerken
mutlu olduklarını ifade etti. Anneannele-
rinden öğrendikleri iğne oyasına çocuk
yaşlarda başlayan kadınlar, duvar diple-
rinde her daim yardımlaşarak yaptıkları
iğne oyalarını kimi zaman da birbirle-
riyle yarışa dönüştürdüklerini anlattı.
90’lı yıllarda günlerce kesilen elektrik
nedeniyle işlemeleri gaz lambasının al-
tında yaptıklarını belirten kadınlar, her
nakışın kendilerine huzur verdiğini vur-
guladı. Nesiller boyu aktarılan geleneğin
gelecek nesillere de aktarılmasını iste-
yen kadınlar, Mersinden Kadın Koopera-
tifi’nin girişimiyle şu günlerde umut
buldu. Kooperatif ’in öncülüğünde satışı
yapılan ‘Anne Sevgisi’nden esinlenilen
papatya temalı ürünler bir geleneği ya-
şatırken, kadınlara da ekonomik kazanç
sağlıyor.

MERSİN’İN TANITIMINA KATKI, 
KADINLARA EKONOMİK KAZANÇ

Mersinden Kadın Kooperatifi Baş-
kanı Meral Seçer, geleneksel el işi iğne
oyalarından inovatif bir ürün elde ettik-
lerini belirterek, şunları söyledi:

“Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde ka-
dınlarımız geleneksel el işi iğne oyasını
hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem

de aile bütçesine katkı sunmak maksa-
dıyla yapmaktadırlar. Mersinden Kadın
Kooperatifi olarak, iğne oyasının tanıtıl-
ması, gelecek nesillere aktarılması ve
kadınların istihdamına katkı sunması
maksadıyla bir proje geliştirdik. Dolma-
bahçe Sarayı’nda tarihi bir tablo üze-
rinde bulunan deseni Çamlıyaylalı
kadınlarımıza işlettik ve inovatif bir
ürün elde ettik. Şu anda bu ürünler Milli
Saraylar’da satışa sunuldu. Dünyanın
dört bir tarafından gelen ziyaretçiler, bu
ürünleri görerek hem Mersin’i tanıya-
caklar hem de geleneksel el işimiz iğne
oyasını tanıyacaklar. Kooperatif olarak
bu çalışmalarımızı artırarak hem kenti-
mizin tanıtımına hem kadın istihdamına

hem de geleneksel el işimizin tanıtımına
katkı sunmayı planlıyoruz.”

Mersinden Kadın Kooperatifi’nin Ku-
rucu Ortaklarından Beyhan Gürbüz ise
iğne oyasıyla ilgili çalışmaları koordine
ettiğini belirterek, şöyle dedi:

“Milli Saraylar’la ‘ne yaparız’ diye dü-
şünürken, tablodaki papatyayı çok be-
ğendik ve ‘bunu iğne oyasıyla yapabilir
miyiz’ diye düşündük. Arkadaşlarla
‘bunu iğne oyasına bire bir nasıl yapabi-
liriz’ diye görüştüm. Daha sonra ortaya
çok güzel ürünler çıktı ve Milli Saray-
lar’la çalışmaya başladık. Kadınlar sevgi-
lerini de katarak bu ürünleri ürettiler.
Mersinden Kadın Kooperatifi bünye-
sinde çalışarak da kendilerine ekonomik
katkı sağladılar” 

“ÇOCUKLUKTAN BU YANA 
YAPTIĞIMIZ, ANNEMİZDEN BİZE

GELEN BİR İŞ”

Üretici kadınlar şunları söyledi:
Dilek Işık : “Çocukluktan bu yana

yaptığımız, annemizden bize gelen bir iş.
Ben Çamlıyayla’da doğdum büyüdüm.
Küçüklüğüm orada geçti. Hep birlikte ev-
lerde toplanıp yapmaya başlardık. Daha
sonrasında da ekonomiye katkısı olsun
diye devam ettirdik. Hala da işliyoruz,
arkadaşlarla bir arada toplanıyoruz.
Hem sosyalleşmiş oluyoruz hem de soh-
betler ediyoruz. Aile bütçemize de kat-
kıda bulunuyoruz.”

Emine Çopur: “İğne oyasını ben de
çocukluğumdan bu yana yapıyorum.
Benim çocukluğumda iğne oyasını yaptı-
ğımız zaman etrafını çevirmek için beyaz

atların kuyru-
ğunu kullanır-
lardı. Çocukken
bizi de o atların
kuyruklarını çek-
meye gönderir-
lerdi ve
toparlayıp onunla
çevirirdik. Şimdi
de misinalarla,
tellerle yapıyoruz.
Bu işi de yaptığım
için çok memnu-
num.”

Funda Kar:
Mersinden Kadın
Kooperatifi tara-
fından gelen tek-
lif üzerine
üretime başladık-
larını anlatarak,
“‘Yapabilir miyim

acaba’ derken artık ben de başladım. 1-2
derken baktım ki oluyor, Beyhan
Hanım’a götürdüm, ‘nasıl olmuş’ deyince
o da çok beğendi, hoşuna gitti. Öylece
başladık. Küpeden kendime de yaptım,
ben de takıyorum” 

Gülşen Tepebağlı : Doğma büyüme
Çamlıyaylalıyım. 2’nci sınıftan bu yana
iğne oyası yapıyorum. İşlerimiz de Dol-
mabahçe Sarayı’nda değerlendiği için
çok memnunuz. İlk söylediklerinde bir
araya gelip modeli çıkarttık. Önümüze
çok güzel bir örnek çıktı. Biz de bunu
çok beğendik ve yapmaya koyulduk. Yap-
tığımız iş beğenilince daha çok gurur
duyduk ve şu an Dolmabahçe’de sergi-
lendiği için de çok mutlu, gururluyuz.”

MERSİNDEN KADIN KOOPERATİFİ’NDEN
BİR GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ DAHA

Mersinden Kadın Kooperatifi, Dolmabahçe Sarayı’nın seçkin eserleri arasında yer alan İtalyan
Ressam Fausto Zonaro’nun ‘Anne Sevgisi’ tablosundan esinlenerek inovatif bir ürün ortaya çıkardı.
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde nesillerdir geleneksel iğne oyasıyla uğraşan kadınlar, tablodaki pa-
patya nakışını işleyerek küpe, kolye ve bileklik gibi ürünler üretti. Milli Saraylar’da satışa sunulan

el emeği göz nuru ürünler bir geleneği yaşatırken, üretici kadınlara da kazanç sağlıyor.

Başkan Seçer,
proje ile

kadın emeğinin eko-
nomik değere dönüştüğünü belirterek, “Her
zaman kadınlarımızın yanında olacağız”
dedi. Sundukları katkıların bir lütuf olmadı-
ğını da vurgulayan Başkan Seçer, “Belediye
Başkanınız olarak hepinize eşit hizmet gö-
türmek zorundayım” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı
Meral Seçer, projedeki amaçlarının kadınla-
rın evde gizli kalmış iş gücünü ekonomiye
yansıtmak olduğunu ifade ederek, “Yaptığı-
mız projenin sonuçlarını da çok iyi görüyo-
ruz. Kadınlarımız çok mutlu. Artık
ekonomiden ziyade sosyalleşmelerinin
onlar için ne kadar önemli olduğunu gör-
dük. Bunu da artırarak devam ettireceğiz”
diye konuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınla-
rın evdeki gizli iş gücünü açığa çıkaran Evi-
miz Atölye projesini sürdürmeye devam
ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdür-
lüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden

Kadın Kooperatifi’nin de paydaşı olduğu
proje kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçe-
sine bağlı Siteler, Güneş ve Şevket Sümer
Mahallelerinden kursa katılım sağlayan ka-
dınlara katılım belgeleri verildi. 

Kadınlara katılım belgelerini veren Mer-
sin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap

Seçer, “Her zaman kadınlarımızın yanında
olacağız” dedi. Mersinden Kadın Kooperatifi
Başkanı Meral Seçer de “Kadınlarımız çok
mutlu. Artık ekonomiden ziyade sosyalleş-
melerinin onlar için ne kadar önemli oldu-
ğunu gördük” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Baş-
kan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra Kadın
ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Şerife Ha-
soğlu Dokucu, Güneş Mahalle Muhtarı Nezir
Elçi, Siteler Mahalle Muhtarı Nebi Akkağıt,
Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdulbaki
Esen, kursiyer kadınlar ve çocuklar katıldı.
Başkan Seçer ve Meral Seçer, kadınların ka-

tılım belgelerini ver-
dikten sonra çocuk-
lara çoraptan yapılan

oyuncaklardan hediye etti.

“BİZİM YAPTIĞIMIZ KATKILAR 
BİR LÜTUF DEĞİL”

Başkan Seçer, vatandaşları huzurlu gö-
rünce mutlu olduklarını belirterek, “Belediye
demek,  hepiniz demek, tüm Mersinli hem-
şehrilerim demek. Belediye sizin. Belediye
devletin” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak
yaptıkları katkıların bir lütuf olmadığının al-
tını çizen Başkan Seçer, “Bu yaptığımız çalış-
malar; ihtiyaç sahibi aileler olur, Allah
vermesin hastalığı vardır, bakıma ihtiyacı
olur, geliri yetersizdir, ihtiyacı olur. Bu vatan-
daşlarımıza yaptığımız katkılar onların yasal
hakkıdır. 800 bin kilometrekare Türkiye Cum-
huriyeti Devleti topraklarındaki tüm kaynak-
lar 84 milyonun. Hepimizin. Hepinizin burada
payı var. Bizim yaptığımız katkılar bir lütuf
değil. Kimin parasını kime veriyoruz? Halkın
parasını halka veriyoruz. Hizmet, yol, sosyal
katkı olarak veriyoruz. Belediye olarak farklı
hizmet alanlarında veriyoruz. Sinekle müca-
dele ediyorsun, farklı alanlarda altyapısını ya-
pıyorsun, içme suyunu getiriyorsun, bunlar
sizlerin ödediği vergiler. Bu devletin, bu ülke-
nin kaynaklarından bize aktarılan paralarla
oluyor” ifadelerinde bulundu.

MERAL SEÇER: “KADINLARIMIZ 
ÇOK MUTLU”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı
Meral Seçer, şunları söyledi:

“Evimiz Atölye projesinde kadınların eği-
timine gönüllü hocalarımızı yollayarak ve ka-
dınların oyuncak yapımında kullandıkları
malzemelerin temininde son noktaya gelene
kadar olan süreçte yer aldık. Buradaki amacı-
mız kadınlarımızın evde gizli kalan iş gücü-
nün dışarıya ekonomik olarak yansımasıydı
ve kadınların sosyalleşmesiydi. Yaptığımız
projenin sonuçlarını da çok iyi görüyoruz. Ka-
dınlarımız çok mutlu. Artık ekonomiden zi-
yade sosyalleşmelerinin onlar için ne kadar
önemli olduğunu gördük. Bunu da artırarak
devam ettireceğiz.”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 45 yıl
önce kurulan Akdeniz ilçesine bağlı

Çay Mahallesi’nin tarihindeki en büyük yol
çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. Ma-
hallenin güney kısmında bir süredir çalış-
malarına devam eden ekipler, Çay’ın bu
kısmındaki sokakları asfalta kavuşturdu.
Mahalle sakinleri Büyükşehir’in çalışmala-
rıyla konforlu yollarla buluşmanın mutlulu-
ğunu yaşıyor.

Yaklaşık 18 bin 500 ton
asfalt serimi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım
ve Onarım Dairesi ekiplerinin yürüttüğü ça-
lışma kapsamında, Çay Mahallesi’nin güney
kısmında çalışmalar büyük oranda tamam-
landı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yol
Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Kontrol Şefi

Ali Degiş, “Güney kısmının bütün sokakları-
nın büyük oranda asfaltı tamamlanmış oldu.
Tabi asfalt dökmeden önce zemin iyileştir-
meleri de büyük oranda tamamlandı. Şu
anda Akdeniz Çay Mahallesinde güney kı-
sımda yaklaşık 18 bin 500 ton asfalt serimi
gerçekleşmiş oldu” dedi. İki noktada çalış-
maların sürdüğünü ifade eden Degiş, “Bu
yollar da tamamlandığında Çay Mahalle-
si’nin güney kısmındaki tüm sokaklardaki
asfaltı tamamlamış olacağız. Aynı zamanda
Ahmet Kaya Parkı’nın etrafında 7 bin 400
metrekare parke yol imalatı gerçekleşmiş
oldu. Yol çizgilerimiz atıldı” dedi.

“SENELERDİR BURADA BÖYLE 
HİZMET KİMSEDEN GÖRMEDİM”

Çay Mahallesi sakinlerinden Yusuf
Ardıç, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yü-

rüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını
belirterek, “Allah razı olsun. Senelerdir bu-
rada böyle bir hizmet kimsede görmedim”
dedi. 16 yıldır mahallede esnaf olduğunu
belirten Hasan Geçer, “Biterse güzel bir ça-
lışma olacak. 3 senedir mahvolduk, dük-
kana girebilirsiniz ne haldedir, perişan
olduk. İnşallah toz topraktan kurtuluruz”
diye konuştu.

“BU ÇALIŞMA SAYESİNDE 
MAHALLEMİZ DAHA DA 

GÜZELLEŞİYOR”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali De-
mirel, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmala-
rından duyduğu memnuniyeti, “Sağ olsun
Vahap Başkanımız yollarımızı çok güzel
yaptı, mükemmel bir çalışma gösterdi. Ken-
disine çok teşekkür ederiz. Yani bu çalışma

sayesinde mahallemiz daha da güzelleşiyor.
İnşallah daha güzel yerlere ulaşırız” ifadele-
rinde bulundu.

“BÖYLE BİR ASFALT, BÖYLE BİR 
TEMİZLİK GÖRMEDİK

BUGÜNE KADAR”

Çay Mahallesi’nde oturan Hıdıri Solcu
ise Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarını

“harika” olarak tanımlarken,  şunları söy-
ledi: Temizlik şahane bir şeydir. Böyle bir
asfalt görmedik, böyle bir temizlik görme-
dik bugüne kadar. Önceden vardı, bunun
gibi değildi. Yollarımız bozuktu, şahane
oldu, temiz oldu, güzel oldu. Herkes mem-
nun. Memnun olmayan bir kişi parmağını
kaldırsın. Daha ne diyebiliriz ki? Allah razı
olsun Büyükşehir’den.”

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN ÇAY’DAKİ MESAİSİ DEVAM EDİYOR
Mersin Büyükşehir ekiplerinin Akdeniz’in Çay Mahallesi’nde yürüttüğü asfalt çalışmaları tüm hı-
zıyla devam ediyor. Yol yapım ekipleri tarafından Çay Mahallesi’nin güney kısmında devam eden

çalışmalar kapsamında sokaklar büyük oranda asfaltlandı. Kalan son iki sokakta da çalışmalarını
sürdüren ekipler, mahallenin güney kısmında yaklaşık 18 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Evimiz
Atölye projesini başarıyla tamamlayan Akdeniz ilçesi Şevket Sümer, Site-

ler ve Güneş Mahallelerindeki kadınlara katılım belgelerini verdi. 

“EVİMİZ ATÖLYE PROJESİ” FARK YARATIYOR
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