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R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

Tarihten bu yana
kamu hizmeti

veren basın yayın
organları sık sık
eleştiri okları-
nın hedefi ol-

muşlardır. 
CEMIYET

Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

YAZ ZOR
GEÇECEK

Şener MERMER

Mersin Büyükşehir Be-
lediyesi ve Mersinden

Kadın Kooperatifi’nin yürüt-
tüğü “Darısekisi Örnek Köy
Projesi” kapsamında Toroslar
ilçesi Darısekisi Mahallesi’nde
bir Yörük Köyü kuruldu. Toros
Üniversitesi’nin de işbirliğiyle
Darısekisi Örnek Köy’de 24-
25 Mayıs’ta gerçekleştirilen
“Yörük Kültürü ve Gastronomi
Günleri”, Yörük kültürü ve lez-
zetlerinin tanıtıldığı dolu dolu
2 güne ev sahipliği yaptı. 5’te

Darısekisi Örnek Köy ’ünde
yörük kültürü tanıtıldı

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ne (MGC) zi-

yarette bulunarak, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe,
yönetim kurulu üyeleri ve kentteki birçok gazeteci
ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette sektörün sorun-
ları ve kentin durumu ile ilgili sohbet edildi. 3’te

Emniyet Müdürü Aslan’dan Mersin
Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

Şırnak'tan Mersin'e atanan Vali Ali Hamza
Pehlivan, valilik binasında düzenlenen kar-

şılama töreniyle görevine başladı. Mersin Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanı R. Kaya Tepe, İl protokolü,
siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileriyle bir araya gelen Mersin Valisi Ali
Hamza Pehlivan’a yeni görevinde başarılar dile-
yerek kutladı. 

Vali Pehlivan, basın mensuplarına da açıkla-
malarda bulunarak şunları söyledi:  “Mersin, Tür-
kiye'mizin inci ve öncü şehirlerinden bir tanesi.
Sadece kamu kurum ve kuruluşları değil,
STK'larla, sivil toplum teşkilatlarıyla, meslek oda-
larıyla, toplumumuzun her kesimiyle istişare ze-
minleri oluşturmak suretiyle, potansiyellerin
değerlendirilmesi hususunda iş birliği içerisinde
olacağız. Kentin ihtiyaçlarının tespiti, değerlendi-
rilmesi ve ilgili kamu ve kuruluşlarımız aracılı-
ğıyla bu ihtiyaçların projelendirilmesi, yatırıma
dönüştürülmesi için gerekli girişimlerde bulun-
masını sağlayacağız.” 3’te

Mersin’in yeni Valisi Pehlivan görevine başladı
Mersin’e atanan Ali Hamza Pehlivan, görevine "Vatandaşlarımızın derdi bizim der-

dimizdir. Vatandaşlarımızın sevinci bizim sevincimizdir. Hep birlikte onların ya-
nında, yakınında olacağız. Mersin için düşünecek, Mersin için düşleyeceğiz" dedi. 

Barış Mahallesi’nde dönüşümün temeli atıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat

Kurum, Barış Mahallesinde yapımına
başlanan TOKİ konutlarının temel atma töre-
nine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum,
“Burada yıllardır kangren haline gelmiş,
sorun olmuş mahallemizdeki dönüşümde de
yüzde 90 üzerinde anlaşma yaptık. Vatandaş-
larımızı mağdur etmedik, taşınma ve kira

yardımı yaptık. İnşallah en kısa sürede Çay
Mahallesinde olduğu gibi vatandaşlarımıza
verdiğimiz sözleri tutacağız. En kısa sürede
sosyal ve spor alanları olan projeyi tamamla-
yıp hayata geçireceğiz” diye konuştu. Akdeniz
Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise, “Mersin
için devrim niteliğinde bir tören gerçekleşti-
riyoruz” dedi. 6’da

45 Bin Yörük, Türkmen Şöleni’nde Buluştu
Kılıç Kalkandan Kaşık Oyunla-

rına, Horondan Zeybeğe. Türk kültü-
rünün en güzel unsurları 31’inci
Geleneksel Türkmen Şöleni’nde
sahne aldı. 1978 Yılından başlayan,
“Türkmen Şöleni” 31 yıldır devam

ediyor. Başbuğ Alparslan Türkeş dö-
neminde başlayan ve Başbuğ Alpars-
lan Türkeş ve MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin de sık sık geldiği
şölen, Yörüklerin büyük buluşması
olarak ifade ediliyor.

TGF: “Yeni basın yasası dayatmadır”
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne

sunulan “Basın Kanunu ve Ba-
sınla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” başlıklı yasa
teklifi Türkiye Gazeteciler Federasyonu
(TGF) Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilemez bulundu. TGF Yönetim
Kurulu adına Genel Başkan Yılmaz Ka-
raca sosyal medya ve internet medya-
sını düzenleme amacıyla TBMM’ye
verilen yasa teklifini değerlendirerek,
“Yeni yasa teklifine göre Basın özgürlü-
ğünü kısıtlayarak Basın Kartları komis-
yonunda gazetecilerin haklarını
savunan meslek örgütlerinin yok sayıl-
ması, yeni getirilen cezai hükümlerle
halkın haber alma özgürlüğüne darbe
vurulmak istenmesi Anadolu Basınını
yok etmek için atılmış bir adımdır.”
dedi.  7’de

PKK/YPG Terör örgütüne para
transferi yapan 4 Kişi yakalandı

Mersin Cumhuriyet
Başsavcısı

Tolgahan Öztoprak koordi-
nesinde Mersin Emniyet
Müdürlüğü Terörle Müca-
dele ekipleri PKK/YPG
Terör örgütüne para trans-
feri yapan kişilere yönelik
eş zamanlı operasyon ger-
çekleştirdi.

Operasyonu genişleten
Mersin Emniyet Müdürlüğü
Terörle mücadele ekipleri
Örgüt üyelerinin MASAK ra-
porlarında PKK/YPG Terör
örgütü mensuplarına yük-
sek miktarda,  Suriye ve Av-
rupa’da faaliyet gösteren
örgüt mensuplarına para
aktardığı yer aldı. 

Mersin’de Özel Hareket
timlerinin de yer aldığı
şafak operasyonunda yaka-
lanan 4 örgüt üyeleri Çıka-
rıldıkları Mahkemece
tutuklandı.

Yenişehir Belediyesi kompost
üretimi için harekete geçti

Mersin Yenişehir Be-
lediyesi, Sıfır Atık

Projesi kapsamında kom-
post üretimi yapmak ama-
cıyla ilçe genelindeki
manavlara ve manav re-
yonu bulunan marketlere

ücretsiz çöp kutuları dağıtı-
yor. Organik atıkların birik-
tirileceği 240 ve 120 litrelik
çöp kutuları Yenişehir Bele-
diyesi ekipleri tarafından
kompost üretimi için dü-
zenli olarak toplanacak. 5’te

Genel Başkan Yardımcısı
Sadir Durmaz, Başkan

Yılmaz’ı ziyaret etti

Toroslar Belediyesini ziyaret
eden MHP Yerel Yönetim-

lerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Sadir Durmaz, Yunus Emre
Kültür Merkezi’nde Belediye Baş-
kanı Atsız Afşın Yılmaz, İl ve İlçe
Teşkilat Başkanları ile belediye
meclis üyeleri ve belediye perso-
neli tarafından ağırlandı. 7’de



Halk eğitim merkezi bünyesinde
36 yıldır usta öğreticilik yapan Mü-
nire Karademir, 20 kursiyeriyle bir-
likte 6 ay emek vererek Erdemli
ilçesinde bulunan Yörük Müzesi'nde
5 bin seramik ürününden oluşan bir
sergi açtı. Karademir, serginin açılış
kurdelesini sergiyi gezmek için gelen
sanatseverlerle birlikte kesti.

Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi
veren Karademir, "20 kursiyerimle 6
ay süren bir çalışmamızın sonucunda
bu eserleri ortaya çıkardık. Çamuru

yoğuruyoruz, sonra eserlerimizi ya-
pıyoruz, fırında 1050 derecede pişi-
riyoruz, sır altı boyalarımızı
yapıyoruz ve sırlama yapıyoruz. Ol-
dukça zahmetli, emek isteyen uzun
bir süreç ama severek yapıyoruz"
dedi.

Kursa emekli öğretmen, polis ve
ev kadınlarının katıldığını ifade eden
Karademir, "Çamur, hanım kardeşle-
rimizin elinde bir ekonomiye dönü-
şüyor. Ellerine, emeklerine sağlık"
diye konuştu. 

Erdemli sahilindeki Yörük Müze-
si'nde açılan sergiyi ziyaretçiler 3
gün boyunca gezildi.

Tamer Dursun'un yazdığı, Şahdi
Özdemir'in yönettiği ve Mer-

sin Barosu üyesi avukatlarının sahne-
lediği ‘Amca size insan diyebilir
miyim? adlı tiyatro oyunu izleyenleri
hem güldürdü, hem düşündürdü. Kısa
skeçler halinde sahnelenen tiyatro
oyununda; doğaya ve toplumsal so-
runlara duyarsızlaşan insanlarımız,
kültürel yozlaşma, işsizlik, eğitim sis-
temimiz, kadına şiddet, cinsiyet eşit-
sizliği gibi toplumsal konular ironik
bir dille anlatılmaya çalışıldı.Yenişe-

hir Belediyesi Atatürk Kültür Merke-
zi’nde sahnelenen tiyatro oyununu
Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir,
yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, Ak-
deniz Belediyesi Meclis üyesi Aydın
Egin, Makine Mühendisleri Odası
Mersin Şube Başkanı İbrahim Yüce-
soy ve aileler ilgiyle izledi.Tiyatro
oyununu sahneleyen Mersin Barosu
Tiyatro Kulübü Başkanı Av. Burak Ar-
kalı ile kulüp üyelerimiz Av. Ahmet
Paket, Av. Ayşen Elvan Bilgin, Av. Bat-
tal Gazi İnci, Av. Berfin Çeri, Av. Burcu
Düzen, Av. Durul Doygun, Av. Elif Ezgi
Çakır, Av. Funda Üvek, Av. Kamil
Ekinci, Av. Kardelen Atabey, Av. Maz-
lum İbrahim Erkan, Av. Mert Cevahir

Eser, Av. Ruhat Farisoğulları, Av.
Simay Kurtoğlu, Av. Tevfik İçel, Av.
Tolga Ünlü, Av. Tülay Sevgi Can, izle-
yenlerden büyük alkış aldı.Baro Baş-

kanı Gazi Özdemir, sahnede üstün per-
formans gösteren meslektaşlarını ve
Yönetmen Şahdi Özdemir'i  tebrik
ederek teşekkür plaketi takdim etti.
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Kılıç Kalkandan Kaşık Oyunlarına, Ho-
rondan Zeybeğe. Türk kültürünün en

güzel unsurları 31’inci Geleneksel Türkmen
Şöleni’nde sahne aldı.

1978 Yılından başlayan,  “Türkmen Şö-
leni” 31 yıldır devam ediyor. Başbuğ Alpars-
lan Türkeş döneminde başlayan ve Başbuğ
Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’nin de sık sık geldiği şölen, Yörük-
lerin büyük buluşması olarak ifade ediliyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından ekiplerin
yer aldığı şölende, Yörüklerin kıl çadırları ku-
ruldu,  yayık ayran sıkma yapıldı, limonata

çeşmesi kuruldu,  45 bin kişi Er-
demli Çamlığı’nda buluştu.

Türk kültürünün en güzel unsur-
larının şölende yer aldığını vurgula-
yan Erdemli Belediye Başkanı
Mükerrem Tollu, “Pandemiden do-
layı kesintiye uğradı, bugün 31’inci-
sini yaşıyoruz Türkmen Şölenimizin.
Erdemlimizde, kültürümüzün tanı-
tılmasında, kendimizin tanıtılma-
sında, kardeşliğimizin doruğa
çıkarılmasında gerçekten çok
önemli bir faaliyeti olan Türkmen
Şölenimiz. İnşallah bunu biz Allah
nasip ederse kesintiye uğramadan,
inşallah kıyamete kadar taşıyacağız.

Çünkü kültürünü kaybeden, gele-
neklerini kaybeden, göreneklerini
kaybeden, benliğini kaybeden top-
lumların, milletlerin yaşamadığını
görüyoruz. Biz işte Türk kültürünü
en güzel şekilde geleceğe aktaraca-
ğız” diye konuştu.

Coşkulu kalabalığa hitap eden
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı Sadir Durmaz ise,
“Böylesi güzel bir memlekete ve adı
gibi ‘Erdemli’ insanlarına, milli şu-
urla yoğurulmuş, feraset sahibi Yö-

rüklere hizmetin en iyisi en güzeli layıktır.
Ne mutlu ki yaşadığı coğrafyanın kıymetini
bilen, değerlerine sahip çıkan, içinizden
çıkıp sizlere şuurla hizmet eden bir bele-
diye başkanınız var. Türkmen geleneğini ya-
şatarak, geleceğe aktarmak noktasında
önemli bir işlevi olan bu şöleni düzenleyen,
hizmetleriyle Erdemli’ye değer katan bele-
diye başkanımız Mükerrem Tollu’ya, meclis
üyelerimize, çalışma arkadaşlarına ve teşkila-
tımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gençlerden Yoğun İlgi”
Halk oyunlarından,  konserler varıncaya

kadar dolu dolu geçen şölene ise gençler

yoğun ilgi gösterdi. Şölenden duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Ece Taşar, “Pandemiden
sonra yaza çok güzel bir giriş oldu, başkanı-
mıza teşekkürler ederiz” diye konuştu.

Şölende çok eğlenip coştuğunu ifade eden
Deniz Ersoy, “Üç tane sanatçımız geldi, üç
tane de ayrı güzel sesler, Demet Akalın bizi
eğlendirdi, coşturdu” diye konuştu.

Çok eğlendiklerini ifade eden Eda Nur
Serin ve Çağatay Doğan ise “Çok eğlendik.

Coşkuluydu, çok teşekkür ederiz. Evet, çok
teşekkür ederiz” diye konuştu.

Şölenin çok güzel olduğunu ifade eden
Mehmet Can Şahin, “Çok güzel bir konser
oldu, değişik oldu Erdemli halkı için” diye ko-
nuştu.

Pandemi sürecinde şöleni özlediğini ifade
eden Adnan Kurt ise “Özlemişiz bu günleri,
çok mutluyuz” diye konuştu.

Türkmen Şölenini tekrar yapmaktan
mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Bayır, “İki yıl
yapamadığımız Türkmen Şöleni’ni tekrar
yapmış olmaktan çok mutluyuz” diye ko-
nuştu.

Gurur duyduğunu ifade eden Cennet Kaya
ise “Kendi memleketimde, kendi köyümde
böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mut-
luyum, gururluyum” diye konuştu.

Öte yandan şölen sanatçılar,  Ayşe Dinçer,
Mustafa Yıldızdoğan Demet Akalın’ın konser-
lerinin ardından sona erdi.

45 Bin Yörük, Türkmen Şöleni’nde Buluştu
Kılıç Kalkandan Kaşık Oyunlarına, Horondan Zeybeğe. Türk kültürünün en güzel unsurları 31’inci Geleneksel Türkmen Şöleni’nde

sahne aldı. 1978 Yılından başlayan,  “Türkmen Şöleni” 31 yıldır devam ediyor. Başbuğ Alparslan Türkeş döneminde başlayan ve Başbuğ
Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de sık sık geldiği şölen, Yörüklerin büyük buluşması olarak ifade ediliyor.

Haber/Elvan Konuk
Editörlüğünü Erhan Arslan’ın yaptığı Medya İçe-

riklerinde Kadın Kitabı’nda bölüm yazarları tarafın-
dan 3976 haber, 18 fotoğraf, 7 dizi bölümü, 10
dijital oyun karakteri ve bir hikaye çemberi çözüm-
lenerek kadına farklı pencerelerden bakılıyor. Kita-
bın güzel yanlarından biri de
MEÜ İletişim Fakültesi me-
zunu Mustafa Akbayır ve Gül-
ten Acar’ın öğretim üyesi
olduktan sonra eğitim aldık-
ları öğretmenleriyle aynı ça-
lışmada yer almaları.

“Birlikten kitap doğar”
sloganıyla yola çıkan yazarlar
tematik bir kitap ortaya çıka-
rırken aynı zamanda kadının
yeni toplumsal hareketlerde
yer alış şekli, haberlere yansı-
tılırken kullanılan dil, oyun ve dizilerdeki kadın ol-
gusu da incelendi. 7 aylık bir çalışma süreci sonucu
ortaya çıkan Medya İçeriklerinde Kadın’da Hacı Meh-
met Acar, Mustafa Akbayır, Selfinaz Bayrak Arar,
Berna Arslan, Erhan Arslan, Esra Dalçiçek, Tülin
Turan, Ali Asghar Tasouji, Canan Dural Tasouji, Ayla
Yunusoğlu ve Gülten Acar’ın çalışmaları yer alıyor.

“KADIN GAZETECİLERİN SESİNİ 
DUYURMAYI HEDEFLEDİM”

Dizilerde kadın olgusunu inceleyen kitabın ya-
zarlarından Öğr. Gör. Ayla Yunusoğlu, kitabın be-
şinci bölümü olan “Anne With An E” dizisini
feminist kuram bağlamında inceledi. Yazarken Mer-
sinli kadın gazetecilerin sesini duyurmayı hedefle-
diğini söyleyen Yunusoğlu, şunları söyledi: “Mart
2020 yılında da yüksek lisans tezimin konusu kap-
samında “İletişim Çalışmaları ve Kadın” kitabında
tez danışmanın Dr. Öğretim Üyesi Berna Arslan ile
“Yerel Medya ve Kadın” başlıklı 3. Bölümün konu-
sunu oluşturan “Yerel Basında Toplumsal Cinsiyet
Algısı” isimli bölümü yazdık. Yerel medya ve top-
lumsal cinsiyet çalışıyorum. Muhabir kökenli oldu-
ğum için ilk kitabımızda yerel medyada özellikle
Mersinli kadın gazetecilerin sesini duyurmak
benim için çok önemli bir hedefti. Bu hedefimi ger-
çekleştirdiğim için de çok mutluyum. İkinci kitapta
ise Netflix’te yayınlanan “Anne With An E” dizisini
feminist kuramın öğelerini çok iyi yansıtması açı-
sından çalıştım.”

Birlikten kitap doğdu
2020 yılında çıkan İletişim Çalışmaları
ve Kadın kitabının devamı niteliğinde
olan Medya İçeriklerinde Kadın kitabı
kadın olgusunu farklı iletişim pencere-
sinden ele alırken aynı zamanda ‘Birlik-
ten kitap doğar’ sloganıyla yola çıkan 11
yazarın hazırladığı 7 bölümden oluşuyor.

Türkiye’de bir ilk Mersin’den

Kukla opera Madam
Butterfly sahnede

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giacomo Puccini'nin Uzakdoğu
motifleri ile süslediği dünyaca ünlü Madama Butterfly Operası'nın,

'kukla operası' versiyonu ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. 

Japonya'nın Nagasaki ken-
tinde yaşayan genç bir

geyşanın hayatını konu alan
eser, 2 perde olarak sahnelendi.
Türkiye'nin ilk kukla operası
'Madama Butterfly Kukla Ope-
rası'nın rejisörlüğünü Melih Öz-
türk, koreografisini MDOB
Sanat Yönetmeni ve Müdür Ve-
kili Serbülent Biçer, orkestra
şefliğini Tulio Gagliardo Varas,
koro şefliğini Anıl Aydın, anlatı-
cılığını ise Yusuf Ziya Büyükas-
lan üstlendi.

Oynatıcının vücudunun ön
tarafına monte edilen, oynatıcı
ile birlikte hareket eden büyük
boy kuklalar ile gerçekleştirilen
kukla opera Türkiye ve dün-
yada bu tip kukla tekniği ve
tüm karakter ve koronun kukla
olması ile bir ilk. Bu heyecanı
sanatseverler ile paylaşan olan
Mersin DOB orkestrası, korosu
ve bale sanatçıları ile birlikte
bir ilke imza atıp, uzun süre
akıllardan çıkmayacak bir gör-
sel şov yaşattı.

Avukatlar ‘Amca Size İnsan Diyebilir
Miyim?’ tiyatro oyununu sahneledi

Mersin Barosu Tiyatro Topluğu,
‘Amca size insan diyebilir miyim?’

adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Dinleti boyunca şarkılarla öğret-
menlere eşlik eden İl Milli Eğitim

Müdürü Adem Koca, öğretmenlerin eği-
tim öğretim kadar kültür, sanat, spor
gibi sosyal etkinliklerin içinde de aktif
olarak yer almalarının kendisini mem-

nun ettiğini, böyle çalışmaların kurum
kültürü, mesleki dayanışma ve motivas-
yon açısından çok kıymetli olduğunu
ifade ederek, bu keyifli etkinlikte emeği
geçen tüm meslektaşlarına yürekten te-
şekkür etti.

Öğretmenlerden "Dizelerden
Ezgilerle" şiir ve müzik dinletisi

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenle-
nen "Dizelerden Ezgilerle" adlı etkinliğe katıldı. Toroslar İlçesine bağlı

okullarda görev yapan öğretmenlerin yer aldığı müzik ve şiir dinletisin-
den oluşan etkinlikte kulakların pası silinirken renkli anlar yaşandı.

Kadınlardan seramik sergisi
Mersin'de 36 yıllık usta öğretici,

kursiyerleriyle birlikte 5 bin eser-
den oluşan seramik sergisi açtı.



Tarihten bu yana kamu hizmeti
veren basın yayın organları sık sık
eleştiri oklarının hedefi olmuşlardır.
Son yıllarda ülkemizde bu durum çok
artmıştır.

Medya toplumun gözü, kulağı, dili-
dir. Bu kadar önemli görevleri bulu-
nan medya organlarının, ekonomik,
basın özgürlüğü, istihdam, mesleki
eğitim, hukuksal sorunlar, teknolojik
gelişmeler gibi pek çok sorunu vardır. 

Gelişen teknoloji sonrası yeni

medya doğmuş bu da haberciler için
pek çok yeni sorunu beraberinde ge-
tirmiştir.

İnternet haberciliği yeni medya-
nın en önemli koludur. İnternet haber
siteleri, sosyal medya hesapları kont-
rolsüz ve düzensiz haberciliğin mer-
kezi durumuna gelmişlerdir. Haberde
büyük bir enformasyon sorunu or-
taya çıkmıştır. Mesleği profesyonel
yapan gerçek gazeteciler bir anda
kendisini gazeteci gibi hisseden va-
tandaşlarla karşı karşıya kalmışlar-
dır.    

Daha bir yasası bile olmayan in-
ternet haberciliği, gazeteciler için
büyük sorun olmaya başlamıştır. Ga-
zeteci olduğunu iddia eden ancak
meslekle ilgisi olmayan kişilerin aç-
tığı binlerce internet haber sitesi
mesleği yozlaştırmaktadır.

Tüm bu yaşananlar sonrası med-

yada kaotik bir ortam yaşanmaya
başlandı. Bu duruma artık bir “dur”
demenin zamanı gelmişti.

Sosyal medya ve internet medya-
sını düzenlemek amacıyla TBMM’ye
“Basın Kanunu ve Basınla İlgili Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” başlıklı yasa teklifi ve-
rildi.

Yıllardır beklenen düzenleme için
önemli bir adım atılmış oldu ancak
bu önemli gelişme iyi bir hazırlık sü-
recinden geçerek yasalaşmalı, arka-
sında eksik yada yanlış uygulama
bırakmamalı. Bu sadece belli kurum-
ların bürokratlarının görüşlerinin alı-
narak yapılacağı bir çalışma olamaz.
Gazetecilik meslek örgütleri bu çalış-
malardan dışlanmamalı. Bu yasa tek-
lifi gazetecilik meslek öörgütlerinin
görüşlerine başvurularak, ortak
akılla hazırlanmalı.

”Yaptım oldu” anlayışı uygulanma-
malı. 

Yasalaşması düşünülen her bir
madde üzerinde uzlaşı sağlanmalı,
her bir madde titizlikle incelenmeli.

Yasa teklifinde yer alan, internet
haber siteleriyle ilgili resmi ilan
yayın hakkı, çalışanların basın kartı
sahibi olabilme hakkı gibi düzenle-
meler önemli gelişmeler ancak sosyal
medyada yaşanılan dezenformas-
yonla mücadele adına, internet med-
yasına ağır sansür mekanizması
kurulmak istenmesi basın özgürlüğü
adına kaygı verici. 

Yeni yasa teklifinde zor şartlar al-
tında yayınlarını sürdürmeye çalışan
Televizyon ve Radyolar için herhangi
bir düzenleme yapılmaması Ana-
dolu’da yayın yapabilmek için yıllar-
dır direnen bu kuruluşların
kapanmasına neden olacaktır. Bu

durum büyük umutlarla destek bek-
leyen Anadolu yayıncıları için tam bir
hüsrandır.

Daha bunlar gibi incelenmesi ve
düzenleme yapılması gereken on-
larca madde bulunmakta. 

Bu yasa teklifi, TBMM’de ilgili ko-
misyonlarda görüşülürken, başta
Anadolu yayıncılarının en büyük tem-
silcisi Türkiye Gazeteciler Federas-
yonu olmak üzere ilgili meslek
örgütlerinin görüş ve önerileri alın-
malı. Yıllardır beklenen bir düzen-
leme ortak akılla yapılmalı ve tüm
meslek örgütleri katkı vermeli.

“Basın Kanunu ve Basınla İlgili
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun” başlıklı yasa teklifi-
nin Demokrasimize ve basın
özgürlüğüne olumlu katkılar sunması
en büyük dileğimizdir.
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R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı

2

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı R. Kaya Tepe, Mersin Valisi

Ali Hamza Pehlivan’a yeni görevinde ba-
şarılar dileyerek kutladı. 

Şırnak'tan Mersin'e atanan Vali Ali
Hamza Pehlivan, valilik binasında dü-
zenlenen karşılama töreniyle görevine
başladı. İl protokolü, siyasi partiler ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcile-
riyle bir araya gelen Vali Pehlivan, basın
mensuplarına da açıklamalarda bu-
lundu. Şırnak’tan güzel duygularla ayrıl-

dıklarını vurgulayan Pehlivan, “Mersin,
ülkemizin ekonomisi için son derece
önemli potansiyellere sahip olan; ticare-
tiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle
ön planda olan sadece Akdeniz'in değil
güzel Türkiye'mizin inci ve öncü şehirle-
rinden bir tanesi. Bu şehrimizde sadece
kamu kurum ve kuruluşları değil,
STK'larla, sivil toplum teşkilatlarıyla,
meslek odalarıyla, toplumumuzun her
kesimiyle istişare zeminleri oluşturmak
suretiyle, potansiyellerin değerlendiril-
mesi hususunda iş birliği içerisinde ola-
cağız.” dedi.

“Mersin’in ihtiyaçları için
girişimde bulunacağız”

Kentin ihtiyaçları doğrultusunda çe-
şitli projeler ve yatırımlar için girişim-
lerde bulunacağını belirten Pehlivan,
“Elbette ki ilimiz pek çok alanda sayısız
yatırımların hayata geçtiği ve gelişmişlik
yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş
bir ilimiz. Hükümetimizin, devletimizin
her alanda altyapı, üstyapı, ticaret, sa-
nayi ve benzeri bütün alanlarda yatırım-
ları söz konusu. Bizim öncelikli

görevimiz devam eden devlet yatırımla-
rını kaldığı noktadan itibaren alıp, ha-
yata geçmesini sağlamak. Bunun
yanında da elbette ki her şehrin özellik-
leri, güzellikleri olduğu kadar münhasır
birtakım ihtiyaçları, sorunları da olabilir.
Öncelikle bunların tespiti, değerlendiril-
mesi ve ilgili kamu ve kuruluşlarımız
aracılığıyla da proje ihtiyacı varsa, proje-
lendirilmesi, yatırıma dönüştürülmesi
için de gerekli girişimlerde bulunmasını
sağlayacağız. Bunu yaparken de önce-
likle kamu kurumları olarak bir aile
mantığı içerisinde kurumsal iş birliği
içerisinde, koordinasyon içerisinde ha-
reket etmek çok önemli. Devletin bütün-
lüğünü ve bütün hizmet alanlarına yetki
ve sorumlulukları çerçevesinde birlikte
eğilmek ve çözüm üretmek olduğunu bi-
lerek hareket edeceğiz. Ve bütün arka-
daşlarımızla, bütün mesai

arkadaşlarımızla üstün bir gayret ortaya
koymaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın derdi,
bizim derdimizdir"

Kamu görevlileri olarak vatandaşlar
için bu görevi üstlendiklerini vurgulayan
Pehlivan şunları söyledi: "Vatandaşlarımı-
zın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşları-
mızın sevinci bizin sevincimizdir. Hep
birlikte onların yanında, yakınında olaca-
ğız. ve bu bağlamda elbette ki şehit ailele-
rimiz, gazilerimiz, çocuklarımız,
gençlerimiz, yetimlerimiz, engellilerimiz,
toplumda dezavantajlı olarak nitelenen
bütün kesimlerin de sosyal devlet anlayışı
gereği her zaman yanında olacağız, des-
tekçisi olacağız. İstişare mekanizmalarını
çalıştıracağız ve hem kurum kuruluşları-
mızın kapısını hem de gönlümüzün kapı-
sını vatandaşlarımıza açık tutacağız.” 

Mersin’in yeni Valisi Pehlivan görevine başladı
Mersin’e atanan Ali Hamza Pehlivan, görevine "Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşlarımızın sevinci bizim

sevincimizdir. Hep birlikte onların yanında, yakınında olacağız. Mersin için düşünecek, Mersin için düşleyeceğiz" dedi. 

Mersin İl Emniyet Müdürü
Mehmet Aslan Mersin Gaze-

teciler Cemiyeti’ne (MGC) ziyarette
bulunarak, MGC Başkanı Rüstem
Kaya Tepe, yönetim kurulu üyeleri ve
kentteki birçok gazeteci ile bir araya
geldi. Yapılan ziyarette sektörün so-
runları ve kentin durumu ile ilgili
sohbet edildi. 

Mersin’de 10 aydır görev yapan
Aslan, kenti çok sevdiğini dile getire-
rek şunları söyledi: “Burası doğası ve
insanlarıyla çok güzel bir kent. Ve bu
güzel kentteki halkın olağan hayatını

güzel bir şekilde devam ettirmeleri
için Emniyet olarak üzerimize düşen-
leri en iyi şekilde yapmanın gayreti
içerisindeyiz. İyi gittiğimizi düşünü-
yorum. Öte yandan basınla ilişkileri-
mizden oldukça memnunum. Sonuçta
Emniyet olarak en yoğun çalıştığımız
kurumlardan biri basın sektörü.
Kentteki gazetecilerle hiçbir sorun
yaşamadığımız gibi çok da yakın iliş-
kiler kurup, güzel paylaşımlar yaptık.
Umuyorum ki bu şekilde devam
eder.” Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi-
nin ardından sona erdi. 

Emniyet Müdürü Aslan
MGC’yi ziyaret etti

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan MGC’yi ziyaret ederek,
yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi.

İlk tören Çukurova Gazeteciler Cemi-
yetinde yapıldı. TGF Genel Başkanı Ka-
raca  Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin
47  Kuruluş yıl dönümünü  kutlayarak
ÇGC Başkanı Cafer Esendemir'e bir pla-
ket verdi. Daha sonra     "Zirvedekiler
ödülü" Adana Toros Gazetesi sahibi
Erden Arat adına Hüseyin Arat ve TGF
Genel Başkan vekili Cafer Esendemir ta-
rafından verildi.

Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti ve Çu-
kurova Çağdaş Gazetesinin birlikte orga-
nize ettiği yılın başarı ödülleri töreninde
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel
Başkanı Yılmaz Karaca Yılın Basın ödü-
lüne layık  görüldü. Bu yıl 27.si düzenle-
nen Belediye Başkanı, Siyasiler,
Muhtarlar, STK Başkanları ve iş insanla-
rının ödül aldığı törende TGF Genel Baş-
kanı Karaca'nın ödülünü TGF Genel
Başkan vekili Cafer Esendemir, Ceyhan
Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı
Şahin Özer ve Çukurova Çağdaş Gazetesi
yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelikten
ve Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Ceyhun Özer birlikte verdiler. TGF Genel

Başkanı Yılmaz Karaca, " Bana bu ödülü
laik görenlere teşekkür ederim. Bu ödülü
Anadolu basını için alı-
yorum “dedi.

Ödül töreninde ko-
nuşan Karaca şu görüş-
lere yer verdi: "Anadolu
basını maalesef can çe-
kiyor gazeteler kapan-
maya devam ediyor.
Anadolu basını zor bir
süreçten geçiyor. İkti-
dar partisi de muhalefet
partisi de yerel basına
sahip çıkmıyor. TGF ola-
rak bu sorunların çö-
zümü için mücadele
ediyoruz. Basının so-
runlarını çözmek için
birlik ve beraberlik içe-
risinde mücadele ede-
ceğiz.” 

TGF Genel Başkanı
Karaca’nın Adana ziya-
retine TGF Genel Baş-
kan vekili Cafer

Esendemir, TGF Genel Başkan  Yardım-
cısı Rüstem Kaya Tepe'de eşlik etti.

TGF GENEL BAŞKANI KARACA'YA ADANA'DAN  2 ÖDÜL
Çeşitli ziyaretler için Adana'ya giden TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca'ya 2 ayrı kuruluş tarafından

Anadolu Basınının sorununun çözümü  ve Basın Özgürlüğü mücadelesi nedeniyle  ödül verildi. 

Türkiye’de sayıları yalnızca 200,
Mersin’de de 8 olan dalgıç pol-

islerin Deniz Polisi Eğitim Merkezinde

sayıları arttırılmaya çalışılıyor.
Kurbağa dalgıç polisler su altındaki

zorlu görevlere hazır olabilmek için yıl

boyu her türlü iklim şartlarında 42
metre derinliklerde ceset çıkarma, de-
tektörle suç aleti arama ve kurtarma

faaliyetleri gerçekleşti-
riyor. 

Görevleri arasında
devlet büyüklerinin
geçiş güzergahlarında
dere ve menfezlerde
patlayıcı kontrolü, nar-
kotik madde, silah ve
tarihi eser kaçakçılığına
yönelik gemilerin ka-
rina ve pervane kont-
rolleriyle suya düşen
araçları çıkarma gibi
faaliyetler de bulunan
kurbağa adamlar, bu yıl
29 görevde yer aldı. 

En zor şartlar al-
tında her türlü göreve
her an hazır olan Kur-
bağa Dalgıç Adamlar
boğulma vakasında
büyük rol alıyorlar.

Polis dalgıçlar suç aletlerini tek tek buluyor
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görev yapan

deniz polisi ‘Kurbağa Adamlar’ karanlık sularda, denizlerde ve göllerde 7 gün 24 saat görev başında.
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Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(MESİAD) Başkanı Hasan Engin, yönetim

kurulu üyeleri ile birlikte 8 bin yataklı konaklama
tesislerinin, golf, sağlık, kültür ve kongre merkez-
lerinin kurulmasının planlandığı Tarsus Kıyı Ke-
simi Turizm Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.
Yatırım süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Hasan Engin, 2018 yılında yatırımcılarına
tahsis edilen ve temel atma töreni bizzat Cum-
hurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan projede
hiçbir adım atılmadığını kaydetti. Söz konusu
projenin 25 yıllık olduğunu ve ormanı, denizi,
dağları ve tüm sahalarıyla Mersin’de bir an önce
hayata geçirilmesi gereken en büyük turizm böl-
gesi projesi olduğuna dikkat çeken Engin, “Tahsis
sahibi 6 firma bölgeye yatırımlarını bir türlü baş-
latmıyor. Söz konusu firmalar, ilk başta taşkın ko-
rumalarını, yol olmadığını ve buna benzer
altyapısal sorunları bahane ederek yatırımları
gerçekleştirmediklerini söylüyorlardı.  Ancak
tüm sorunların çözüme kavuşturulmasına rağ-
men hala bir çivi bile çakılmamasını kabul etmi-
yoruz” dedi.

6’ncı bölge teşvikleri alındı
ama yatırım başlamadı

Bölgedeki tüm elektrik, arıtma, kanalizasyon,

telekomünikasyon altyapı yatırımlarının tamam-
landığını ifade eden MESİAD Başkanı Hasan
Engin, bölgeye ulaşım için yapılan 15 kilometre-
lik yolun da otoban kalitesinde yapıldığını vurgu-
ladı. Yatırımcı firmaların 6’ıncı Bölge
Teşviklerinden de faydalanmasına rağmen böl-
gede hiçbir yatırım yapmadığına dikkat çeken
Hasan Engin, “Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi
şantiye temeli 2018 yılında yapılan seçimlerden
önce atılmıştı. Bu proje bizzat Cumhurbaşkanı-
mızın projesidir. Dileriz burayı yakından inceler
ve tahsis sahiplerini buraya bir an önce gönde-
rir ve onlarda yatırımlarına başlarlar. Eğer tah-
sis sahipleri bu bölgeye gelmezlerse bu bölgeye
talipli çok. Yerli ve yabancı firmalardan buranın
isteklileri var. Yeter ki tahsis sahipleri ya yapsın
ya gelsin ya da tahsisler iptal edilsin. Mersinde
de bunu yapabilecek firmalar var. Çünkü böyle
planlaması tamamlanmış alan hiçbir yerde yok.
Biz Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, yetkilile-
rimiz, muhalefetiyle, milletvekili, valisiyle, bele-
diye başkanları, sivil toplu kuruluşlarıyla bu
projeye sahip çıkılsın istiyoruz. Bu proje Mersi-
nin kalkınmasının en büyük anahtarıdır. Bu
projeyi kamuoyuna MESİAD olarak duyuruyo-
ruz ve arkasında durmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.

“Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi’nde yatırımlar
gerçekleştirilmezse tahsisler iptal edilsin”4 yıldır çivi çakılmadı

Hürriyet gazetesi ile MIP,
Türkiye Liman İşletmeci-

leri Derneği (TÜRKLİM), Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası (MTS0),
Akdeniz Belediyesi ve Mersin
Deniz Ticaret Odası (MDTO), Derya
Grup ve Çağ Üniversitesi iş birli-
ğinde düzenlenen Hürriyet Deniz
Taşımacılığı Zirvesi, 17 Mayıs Salı
günü, Divan Otel Mersin’de iş dün-
yasının ve denizcilik sektörünün
önde gelen temsilcilerinin katılımı
ile gerçekleşti. 

Zirvenin konuşmacıları ara-
sında yer alan MIP Genel Müdürü
Johan Van Daele konuşmasında,
Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi ve

jeopolitik konum avantajı ile her
dönem ve koşulda potansiyelini
koruduğuna, birçok sektörde ol-
duğu gibi deniz taşımacılığında da
büyümesinin uzun yıllar sürece-
ğine inandıklarını vurguladı. 

MIP binlerce kişiye istih-
dam sağlayacak

Kapasite Artırımı projesi ile il-
gili bilgi veren Johan Van Daele
proje ile limanın mevcut kapasite-
sini 1 milyon TEU artıracak ve doğ-
rudan 500 kişiye, dolaylı olarak ise
5 bin kişiye istihdam imkânı sağla-
yacağını açıkladı. İki mega gemiye
aynı anda hizmet verilebilecek ve

gemilerin bekleme sürelerini opti-
mize edebileceklerini belirten
Daele, “Böylece direkt seferlerin
sayısı artacak, daha kısa transit sü-
releri ve rekabetçi navlunlarla Mer-
sin Limanı’nın Doğu Akdeniz'e
açılan stratejik konumu güçlenir-
ken Akdeniz havzasındaki diğer ül-
kelerin terminalleri ile aktarmalı
konteyner ticaretinde küresel bir
oyuncu olarak rekabet edebilecek
konumda olacağız. Mersin Limanı,
imtiyaz sözleşmesi sonunda
TCDD’ye devredileceğinden yapılan
yatırım Mersin’in kalıcı, güçlü ve
sürdürülebilir değeri olarak var ol-
maya devam edecek.” dedi.

FUAT TOSYALI AKİB’İN YENİ
KOORDİNATÖR BAŞKANI 

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta
olmak üzere Türkiye genelinde 22 bine yakın üyesiyle 8

ana sektörde yapılan üretimi uluslararası pazarlarda de-
ğerlendiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) yeni

dönem Koordinatör Başkanı, Akdeniz Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı oldu. Hizmet bayrağını devralan Fuat Tos-

yalı, “Ülkemizin güçlü yatırım, üretim ve ihracat odaklı
vizyonuyla birlikte, dış ticaret fazlası veren ülke hedefi doğ-

rultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”  dedi.

Nisan ayında 2021 Yılı
Olağan Seçimli Genel

Kurulu sürecini sonuçlandı-
ran AKİB’e bağlı 8 birliğin yö-
netim kurulu başkanları,
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gül-
le’nin de katılımı ile gerçek-
leştirilen Başkanlar Kurulu
Toplantısı'nda bir araya geldi.
Başkanlar Kurulu Toplantı-
sı'nda ADMİB Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı, AKİB
Koordinatör Başkanı seçildi.
AKİB Koordinatör Başkan Yar-
dımcılığı görevlerini ise AKA-
MİB Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Kılıçer ve ATHİB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fatih
Doğan üstlendi. 

“Türkiye’nin önü açık”

AKİB Koordinatör Başkanı
Fuat Tosyalı, bugüne kadar ver-
dikleri hizmetler için önceki
dönem başkanlarına teşekkür
ederek küresel ticaret ve teda-
rik zincirinde kırılmalara neden
olan pandeminin yıkıcı etkileri-
nin devam ettiği bir dönemde
dahi AKİB’in, Türkiye’nin üre-
tim gücünü uluslararası pazar-
larda en iyi şekilde
değerlendirdiğini vurguladı.
Dünyada değişen dengelerle
birlikte enerji ve emtia fiyatları
ile jeopolitik çatışmaların da
arttığına dikkat çeken Tosyalı,
Türkiye’nin riskleri iyi hesapla-
yarak fırsatları en iyi şekilde de-
ğerlendirmeye devam ettiğinde
önünün açık olduğunu ve ihra-
catta yeni rekorlar kırmayı sür-
düreceğini ifade etti. 

MIP, Deniz Taşımacılığı Zirvesi’nde
Türkiye Yatırımlarını Açıkladı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, Hürriyet
Deniz Taşımacılığı Zirvesi’nde ülke ekonomisine değer katacak yatırımları hakkında bilgi verdi.
Divan Otel’de düzenlenen zirvede Van Daele, MIP’nin Kapasite Artırımı Projesi ve şehrin trafik
sorununu çözecek Kapılar Projesi için 400 milyon doların üzerinde yatırım yapacağını söyledi.

Gıda fiyatlarındaki artış, yüksek
enflasyon oranları ile birlikte

iki yıldan fazla süredir üzerinde çalışı-
lan ve bir türlü Türkiye Büyük Millet
Meclisi gündemine getirilemeyen Yeni
Hal Yasası’na ilişkin çalışmalar hız-
landı. Yeni Hal Yasası ile ilgili kamuo-
yuna yansıyan bilgilere göre;
hallerdeki tekelleşmenin önüne geçe-
cek ve üretici kooperatiflerini güçlen-
direcek bazı kısıtlama tedbirlerinin
getirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin
en büyük yaş meyve sebze haline
sahip olan Mersin’deki sektör temsilci-
leri ise piyasadaki tekelleşmenin
önüne geçebilmek için Yeni Hal Yasası
ile birlikte haller dışında oluşan yaş
meyve sebze ticaretine ilişkin de bazı
tedbirlerin alınmasını istiyor. Sadece
hallerle ilgili yapılacak yasal düzenle-
melerin yaş meyve sebze sektöründe
fiyat istikrarını sağlayamayacağını

ifade eden sektör temsilcileri, ayrıca
gıda perakendecilerine getirilen vergi
indirimlerinin, tüm tarımsal emtia
üretim süreçlerine de uygulanması
çağrısı yaptı. 

Vergi indirimi hem komisyon-
cuyu hem de çiftçiyi rahatlatır

Gıda fiyatlarındaki artışın önüne
geçmek için perakende sektörüne sağ-
lanan vergi indirimlerinin hallerdeki
tüm işlemlere de uygulanması gerekti-
ğini savunan Münir Şen, “Gıda pera-
kendecilerinden alınan KDV’nin yüzde
8’den yüzde 1’e düşürüldü ancak ta-
rımsal emtialarda perakendeden ön-
ceki tüm tedarik aşamalarında yüzde
18’lik KDV alınıyor. Yüksek enflasyon
oranlarıyla mücadele için KDV’nin en
az yüzde 8’e düşürülmesi gerekiyor.
Biz üreticilerden yüzde 15 komisyon
alıyoruz. Bu oranın içerisindeki yüzde

8’i hizmet bedeli olarak alıyoruz.
Kalan yüzde 7 ise resmi kurumlar ver-
gisi olarak çiftçi ile devlet arasında
aracılık yapıyoruz. Eğer vergi indirimi
sağlanırsa çiftçilerin maliyet kalemle-
rine de olumlu yansıyacaktır.” diye ko-
nuştu.

Yeni Hal Yasası’ndan tekelleşme ile
mücadele ve vergi indirimi bekleniyor
Enflasyonla mücadele kapsamında ‘Yeni Hal Yasası’ ile ilgili hazırlıklar hızlandırı-

lırken, Mersin’deki sektör temsilcileri çiftçiler tarladan sofraya uzanan tedarik
zincirinde tekelleşmeden arındırılmış adil bir ticaret sistemi, haller dışındaki yaş

meyve sebze piyasasının denetlenmesini ve yeni vergi indirimleri bekliyor. 

MESİAD Başkanı Hasan Engin, 2018 yılında 6’ıncı bölge teşvikleri sunularak yatırımcılarına tahsis
edilen Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi Projesi’nde yatırımların bir an önce başlaması çağrı-

sında bulundu. “Ya yatırımları gerçekleştirsinler ya da tahsisleri iptal edilsin” diyen Hasan Engin,
bölgeye yatırım yapacak yerli ve yabancı birçok firmanın olduğunu kaydetti. 

Tarsus Ticaret Borsası her yıl geleneksel
olarak hazırladığı Buğday Raporunu kamuoyu
ile paylaştı. Dünyanın yeni hasat sezonunda bir
önceki yıla göre arz yönlü bir sorun yaşanma-
yacağının vurgulandığı raporda, fiyat hareketle-
rinin ise talep yönlü değişkenlik göstermesinin
beklendiği belirtildi. Dünya ülkelerinin gıda arz
güvenliğini sağlamak üzere atacağı adımların fi-
yatları daha da arttırabileceği uyarısı yapılan
raporda, yerli üretimin artırılması için buğday
üreticilerine sağlanan desteklerin sürdürülebi-
lir olarak devam etmesi ve buğday üretiminin
daha çok teşvik edilmesi çağrısı yapıldı. Rapora
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarsus Ti-
caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Kaya, dünya genelinde çok farklı ve sürekli de-
ğişkenleri olan tarımsal üretime, gıda tüketi-
mine şahit oldukları bir dönemden geçtiklerini
söyledi. Son 2 yılda yaşanan süreçlerin Tür-
kiye’nin tarımın her alanında üretimini arttır-
ması gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade eden
Murat Kaya, “Tarımsal ürünlerin girdi maliyet-
leri ile piyasa fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar,
ithal fiyatların iç piyasa fiyatlarını aştığı, tarım-
sal üretimin ve buna bağlı gıda enflasyonunun

ana gündem haline geldiği bir dönemdeyiz.
Uluslararası Hububat Konseyi (İGC) tarafından
yayınlanan son raporda; yeni sezon için dünya
buğday üretiminin, 781 milyon ton düzeyinde
gerçekleşmesini beklediği açıklandı. Dünyada
yeni hasat sezonunda, bir önceki yıla göre her
ne kadar arz yönlü bir sorun olmadığı öngö-
rülse de fiyat hareketlerinin talep yönlü değiş-
kenlik göstereceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Ukrayna’daki ekiliş aksamaları arz yönün-
den dengeleri bozabilir

Fiyat hareketliliği öngörülerindeki başlıca
nedenin ise enerji, su ve tarım-gıda alanında
arz güvenliğini sağlamak adına ülkelerin ala-
cağı yeni önlemler olduğunu ifade eden Murat
Kaya, söz konusu önlemlerin gıda fiyatlarında
belirleyici olacağını kaydetti. Başkan Kaya,
“Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın
dünya tarım ürünleri ve enerji fiyatlarını tetik-
lemesi ile birlikte esas sorulardan biri bu süre-
cin ne zaman normal seyrine dönebileceğidir.
Kanaatimiz; normalleşmenin zaman alacağıdır.
Her ne kadar dünya tarımsal üretim öngörüle-
rinde ilk tahminler iyimser bir hava gösteri-
yorsa da üretimde arz yönünden dengeleri

bozacak bu iki ülkeye ait ekiliş aksamaları ra-
porlara yansıyacaktır” diye konuştu.

“Prim destekleri son 5 yıldır 
beklentilerin uzağında”

Güncel ürün fiyatlarının Türkiye’nin liman-
larına teslim edilen ekmeklik buğdayların kali-
tesine göre işlem gördüğünü aktaran Murat
Kaya, piyasa ile ilgili şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “Her zaman dile getirdiğimiz bir konu
olarak destekleme primlerinin günün koşulla-
rına uygun iyileştirilmesini bekliyoruz. Halen
prim destekleri beklentilerimizin altında. 5 yıl-
lık prim bedelleri aynı seviyelerde gidiyor.  Bu
yıl ise beklentimiz en az ithalat fiyatı seviyeleri-
dir. Ayrıca tarım da ciddi bir üretim planlaması
yapılması gerekiyor. İthalata bağımlı olduğu-
muz ürünlerin ekim alanlarının arttırılarak it-
halat – ihracat dengesi gözetilmelidir. Bitkisel
üretim yapılmaya müsait, ekilemeyen alanları-
mızın hızla ıslah edilip, bitkisel üretim yapabi-
leceğimiz alanlara dönüştürülmelidir. Türkiye
genelinde ilk hasadın başlayacağı bölgemizde
taban fiyatların açıklanması tüm üreticilerimizi
memnun edecektir.” 

Tarsus Ticaret Borsası, 2022 yılı buğday raporunu açıkladı

Gıda arz güvenliğine yönelik atılacak
adımlar buğday fiyatlarını belirleyecek

Tarsus Ticaret Borsası tarafından açıklanan 2022 Yılı Buğday Raporu’nda yeni
hasat sezonunda bir önceki yıla göre arz yönlü bir sorun yaşanmayacağı ve fiyat ha-

reketlerinin ise talep yönlü değişkenlik göstermesinin beklendiği belirtildi. Ra-
porda yeni buğday fiyatlarına en önemliyi etkiyi ise ülkelerin gıda arz güvenliğini
sağlamak üzere atacağı adımların ve stok politikaların oluşturacağı vurgulandı.
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Toroslar’ın eteklerindeki Darısekisi
Mahallesi ekoturizme kazandırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden
Kadın Kooperatifi’nin yürüttüğü “Darısekisi
Örnek Köy Projesi” kapsamında kurulan
Yörük Köyü’nde gerçekleştirilen “Yörük Kül-
türü ve Gastronomi Günleri”nde Yörük kül-
türü ve lezzetleriyle dolu 2 gün geçirildi.

Büyükşehir’in projesi 
Toroslar’a örnek oldu

Mersin’in merkezine yaklaşık 30 kilometre
uzaklıkta yer alan ve Çamlıdere ile Dalakdere-
si’nden geçerek Gözne ve Ayvagediği Mahalle-
leri’ne uzanan yayla yolu üzerinde bulunan
Darısekisi Mahallesi, örnek köye dönüştü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden
Kadın Kooperatifi’nin yürüttüğü projeye kent-
teki birçok kurum katkı sundu. Toros Üniver-
sitesi ise bu sene 3’üncüsünü gerçekleştirdiği
Geleneksel Gastronomi Şenliği’ni Büyükşehir
Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin
öncülüğünde Yörük temasıyla Örnek Köy Darı-
sekisi’nde gerçekleştirdi. 

Başkan Seçer: “Milyonlarca 
lira yatırımın çok daha ötesinde

değer atfettiğim bir çalışma”
Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri’nin

açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi
Başkanı Meral Seçer ve Toros Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz de katıldı. Baş-
kan Seçer, “Darısekisi Örnek Köy, milyonlarca
lira yatırımın çok daha ötesinde değer atfetti-
ğim bir çalışma. Burada bütün yapılanlar, top-
yekûn bu çevrede bir kırsal kalkınmayı öne
çıkarmak, tarımın farkındalığını yaratmak,
gastronomiyi, turizmi geliştirmek için” dedi. 

Darısekisi Örnek 
Köy ziyarete açıldı

Darısekisi Örnek Köy Projesi’nin uygulan-
dığı bölgede bir Köy Meydanı kuruldu. Mey-
danın yanındaki eski ilkokul binası Üretim
Binası’na dönüştürülürken, bitişiğine Pişirim
Alanı kuruldu. Alandaki eski lojman, içeri-
sinde Yörük temalı figürlerin ve kütüphane-
nin de yer aldığı Eğitim Binası yapıldı. Üretici
stantları, Yörük çadırı, seyir terası, içecek
alanı, tıbbi aromatik bitki alanı ve nergis bah-

çesinin de yer aldığı Darısekisi Örnek
Köy’deki Ortanca Sokak ziyaretçilerin beğeni-
sini topladı. Afet mağduru ailelerin yaşadığı
13 evi onaran Büyükşehir Belediyesi, DYO
Boya’nın katkılarıyla evlerin yer aldığı sokağı
rengarenk bir hale getirdi. 

Darısekisi Örnek Köy, 2 gün süren
etkinliklere ev sahipliği yaptı
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteri-

ner Hizmetleri Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kadın ve
Aile Hizmetleri Dairesi’nin ortak çalışmasıyla
Darısekisi Örnek Köy’de 24-25 Mayıs’ta ger-
çekleştirilen Yörük Kültürü ve Gastronomi
Günleri etkinliği civar köylerden yüzlerce zi-
yaretçiyi ağırladı. İlk gün Büyükşehir’in Halk
Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve Olgun-
laşma Enstitüsü’nün Yörük Giysileri Defile-
si’yle başlayan etkinlikler, Abdullah Toroslu
ve Döndü Can’ın Mersin Efsane-Masal Anla-
tımı, Büyükşehir’in Halk Müziği Toplulu-
ğu’nun konseri, Hilmi Dulkadir ve Turan Ali
Çağlar’ın Mersin Yörükleri Söyleşisi ve Grup
Duvar’ın konseriyle devam etti. Üretici stant-
larında ise civar mahallelerdeki üreticiler yö-
reye özgü ürünlerin satışını yaptı.

Meral Seçer: “Kırsalda 
kalkınmanın temelinin buradan

başladığını düşünüyorum”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı
Meral Seçer de 2 gün boyunca etkinliklere
katılarak workshoplarda şeflere sahnede
eşlik edip plaket takdiminde bulundu. Meral
Seçer, ilk gün Darısekisi Örnek Köy Projesi
Söyleşisi’ne konuşmacı olarak da katılarak,
projenin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Koo-
peratif olarak Darısekisi Örnek Köy’ün üre-
tim ayağında çalışmalar
gerçekleştireceklerini vurgulayan Meral
Seçer, “Amacımız yörenin gelişmesine katkı
sunmak, kadınların ekonomik ve sosyal yön-
den güçlenmesi. Burası, Mersin’de bir örnek
köy rotasının başlangıcı olması noktasında
çok önemli. Kırsalda kalkınmanın temelinin
buradan başladığını düşünüyorum” dedi.

Deneyimli şefler hazırladı, Yörük
kadınlar tam not verdi

Yörük Kültürü ve Gastronomi Günle-
ri’nin ikinci günü Toros Üniversitesi’nin Gas-
tronomi ve Aşçılık bölümlerinin katkılarıyla
lezzet şölenine dönüştü. Sac tavadan topalak
çorbasına kadar Yörük kültürüne ait pek çok
lezzetin workshoplarının yapıldığı etkinlik-
lerde, Toros Üniversitesi ve Harran Üniversi-
tesi’nden uzman isimlerle Yörük kültürüne
ait lezzetler ve coğrafi işaret gibi konularda
söyleşiler gerçekleştirildi. Deneyimli şefle-
rin yaptığı Yörük kültürüne ait lezzetleri
Yörük kadınlar tadarak tam not verdi. Üni-
versite ve lise öğrencilerinin katılımıyla
Yörük yemekleri ana yemek yarışmalarının

da yapıldığı etkinlikte ziyaretçi-
lere kenger kahvesi, ayran aşı çor-
bası, firik pilavı, yayın ayran, irmik
helvası ve sıkma gibi çeşitli lezzet-
ler de ikram edildi.

Genç aşçılar Yörük 
yemekleri ile yarıştı

Yörük yemekleri ana yemek yarışma-
sında lise ve üniversite öğrencilerinin perfor-
mansları takdir topladı. Jürinin titiz
değerlendirmeleri sonucu Ergün ve Cuma bi-
rinci, Huri ve Meryem ile Zinnur ve Fevziye
ikinci, Hilal ve Işıl da üçüncü oldu. Rojda ve
Nazlı ise jüri özel ödülünü almaya hak ka-
zandı. Katılımcılara katılım belgeleri verilir-
ken, kazananlara ise ödülleri takdim edildi.
Meral Seçer, önemli olanın dereceye girmek
olmadığını belirterek, “Bu tür yarışmaların

sizlerin çalışmalarınızı teşvik edici olacağını
düşünüyorum” dedi ve birincilere madalyala-
rını taktı.

“Temamız unutulmaya yüz tutmuş
Yörük yemekleri”

Toros Üniversitesi Aşçılık Program So-
rumlusu Öğretim Görevlisi Uğurcan Metin, 3.
Geleneksel Gastronomi Festivali’ni bu yıl Da-
rısekisi Örnek Köy’de yaptıklarını belirterek,
“Temamız unutulmaya yüz tutmuş Yörük ye-
mekleri. Yörük yemeklerini ortaya çıkartmak
için birçok etkinliğimiz var. Bunlardan bir ta-

nesi yemek yarışması. Diğeri Bozyazı kavutu
yani coğrafi işaretli ürünler. Yörük çorbaları,
börekleri ve otlarıyla; soğuk çorbalar, akdarı-
lar, workshoplar ve uzmanlarla yapılan Yörük
göçüyle ve beslenmesiyle ilgili söyleşilerle
bugün güzel bir gastrofest yapıyoruz” dedi.

“Ekmeğimiz, sıkmamız, 
böreğimiz her zaman çok güzel 

ve vazgeçilmezimizdir”
Darısekisi Örnek Köy’ün Pişirim Ala-

nı’nda üretim   yapan kadınlardan Fatma Yaz,
“Yörük kültürünü böyle yaşatmak çok güzel
bir şey. Ekmeğimiz, sıkmamız, böreğimiz her
zaman çok güzel ve vazgeçilmezimizdir.
Vahap Başkan ve Meral Hanım’ın sayesinde
burayı açtık. Bize bir katkı oluyor. El birliğiyle
çalışıyoruz. Hem çalışıyoruz hem buradan
faydalanıyoruz hem de kültürümüzü yaşatı-
yoruz” diye konuştu. 

“İlk kez standa çıktım, ürünlerimi
ilk kez sergiledim”

Dalakderesi’nden gelen üretici kadınlar-
dan Sevil Keser, bölgede yetişen ada çayları,
naneler, kekikler ve bal mumundan krem-
lerle stant açtı. Keser, “Otlarla uğraşıyorum,
bitkileri seviyorum. Hobi olarak yapıyordum
ve hoşuma gidiyordu. Çaylar kurutuyordum.
Öyle başladım ve gelişti. Bizlere böyle stant
verdiler, Belediyemize teşekkür ederiz. İlk
kez standa çıktım, ürünlerimi ilk kez sergile-
dim. Ekonomik olarak da katkı oluyor” ifade-
lerine yer verdi. 

“Daha önce hiç gelmemiştim, 
her şey çok güzeldi”

Ziyaretçilerden Betül Sandaltepe ise Me-
zitli’den geldiğini belirterek, “Daha önce bu-
raya hiç gelmemiştim. Sosyal medyadan
gördüm, gelip gördük. Her şey çok güzeldi.
Börek yapanlar ilk defa geldiğimizi fark edip
ilgilendiler. Diğer köylere gittiğimizde daha
farklı ama buraya geldiğimizde o Örnek Köy
kendini belli ediyor. Bence Mersin’e güzel bir
katkısı olur. Çünkü artık insanlar hem doğaya
hem böyle yöresel yemeklere yöneliyor” dedi.

DARISEKİSİ ÖRNEK KÖY’DE 2 GÜN
BOYUNCA YÖRÜK KÜLTÜRÜ TANITILDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin yürüttüğü “Darısekisi Örnek Köy Projesi” kapsamında Toroslar il-
çesi Darısekisi Mahallesi’nde bir Yörük Köyü kuruldu. Toros Üniversitesi’nin de işbirliğiyle Darısekisi Örnek Köy’de 24-25 Mayıs’ta

gerçekleştirilen “Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri”, Yörük kültürü ve lezzetlerinin tanıtıldığı dolu dolu 2 güne ev sahipliği yaptı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah
Özyiğit’in yönetim anlayışını oluştur-

duğu 6 temel ilkeden biri olan Ekoloji ilkesi
kapsamında Yenişehir’de çalışmalar devam
ediyor. Yenişehir Belediyesi son olarak orga-
nik gübre olarak kullanılan kompost üretimi
için harekete geçti. Yenişehir Belediyesi ekip-
leri, esnafları gezerek hem Sıfır Atık Pro-
jesi’ni anlatıyor hem de organik atıkların
biriktirilmesi için manav ve manav reyonu
bulunan marketlere 240 ve 120 litrelik çöp
kutuları bırakıyor. 

Üretilen kompost Yenişehir’deki
park ve bahçelerde kullanılacak

Yenişehir Belediyesi, çöp kutularında
toplanan organik atıkları periyodik olarak

toplayarak kompost üretecek ve üre-
tilen kompostu park ve yeşil alanlar-
daki çalışmalarında kullanacak.
Sürdürülebilir enerji politikalarını
destekleyen İklim ve Enerji için Av-
rupa Belediye Başkanları Sözleş-
mesi’ni imzalayan ve ekoloji
konusunda önemli çalışmaları hayata
geçiren Yenişehir Belediye Başkanı
Abdullah Özyiğit, geri dönüşüm konu-
sunda vatandaşlarla el birliğiyle hare-
ket edilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan
Özyiğit, “ Kentimizde doğru ve etkili bir atık
yönetim sistemi sağlamak için önemli bir ça-
lışmaya daha gerçekleştirdik. Organik atık-
ları kompost haline getirerek, organik gübre
olarak kullanacağız. Bu konuda hemşehrile-

rimizle ve esnaflarımızla iş birliğiyle hareket
edeceğiz. Tabi bu iş birliğimiz sadece kom-
post üretimi için olmayacak, evsel atıkların
toplanması konusunda da hâlihazırda vatan-
daşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ortak
yaşam alanımız için el birliğiyle mücadele et-
meliyiz.” dedi.  

Yenişehir Belediyesi kompost üretimi için harekete geçti
Mersin Yenişehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında kompost üre-
timi yapmak amacıyla ilçe genelindeki manavlara ve manav reyonu bu-

lunan marketlere ücretsiz çöp kutuları dağıtıyor. Organik atıkların
biriktirileceği 240 ve 120 litrelik çöp kutuları Yenişehir Belediyesi ekip-

leri tarafından kompost üretimi için düzenli olarak toplanacak.  
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Şener MERMER

Kış bitti, bahar bitti derken bir
yaz mevsimine daha merhaba de-
menin vakti geldi. Ortalamalara ba-
karsak Mersin'de oldukça serin bir
bahar mevsimini geride bıraktık.
Ancak yakında Çukurova'nın sarı sı-
cakları Akdeniz'in tüm sahili bo-
yunca bölgeyi kuşatır, kendini
hissettirmeye başlar. Haliyle iş biti-
minde sıcaklardan kaçıp rahat bir
nefes alabilmek için, yaylaların
serin havasına atmak isteriz kendi-
mizi. Tabi ki imkanı olanlarımız. 

Akdeniz'in kavurucu sıcağından
kaçmak ister istemeye insanlar ama
bu yıl özellikle çalışan ve her gün
şehre inmek durumunda olan yay-
lacılar için hiç de kolay olmayacak
bu iniş çıkışlar. Tanıdığım ve çalışan
birçok arkadaşım bu işin maliyetini
şimdiden ince ince hesaplamaya
başladılar bile. Geçen yaz 6.50 TL
civarında satılan yakıt şimdiden 23
TL ye ulaştı bile. Daha neler göste-
recek önümüzdeki günler onu bile-
meyiz ama basit bir hesapla
ortalama yakıt maliyeti geçen yıla
göre üç kattan fazla artacak. Bu
durum şehirde çalışan ve araba-
sıyla gidip gelmek zorunda olan
yaylacıların ulaşım giderlerinin de
aynı oranda artması demek haliyle.

Mersin Yaylaları merkeze yakın
olmakla birlikte her gün yaylasına
gidip gelen birinin otomobiliyle 80
km yol kat ettiğini farz edersek
eğer, günlük yakıt tüketimi en iyim-
ser tahminle 120 TL civarında ola-
cak. Haftada 6 gün gidip gelen
birinin aylık tüketimi ise 3000 TL yi
bulabilecektir. Hal böyle iken insa-
nımız nasıl kaygılanmasın, nasıl
ince hesap yapmasın. Birde yüz-
lerce km yol yapıp memleket ziya-
reti yapmak, ya da tatile gitmek
isteyenin halini siz düşünün artık.
Bu seneye kadar böyle bir hesap
içine girmeyen vatandaş, bu gün bu
hesabı yapmak zorunda maalesef.
Tabi ki bu, vatandaşı düşündüren
ekonomik sıkıntılardan sadece biri.
Hayatın her alanında bu sıkıntı ya-
şanıyor ne yazık ki. Umarız bu sı-
kıntılar bir an önce biter ve hiç bir
vatandaşımız böyle ince hesaplar
yapmak zorunda kalmaz.

YAZ ZOR
GEÇECEK

senermermertrt@gmail.com

Törene katılan Bakan
Kurum; “Akdeniz; şehrin

merkezinde olmasına rağmen
ehil olmayan ellerde heba edil-
miş, ideolojik kaygılarla kade-
rine terk edilmişti. 2019 yerel
seçimlerinden sonra ilçemiz
ehil ellerle tanıştı. Bu tarihten
itibaren, işi bilen yöneticilerle
çehresi değişmeye başlayan Ak-
deniz modern bir kent haline
geldi” dedi.

Barış Mahallesi kentsel dö-
nüşüm alanında gerçekleşen ve
mahalle sakinlerinin de büyük
heyecanla katıldığı temel atma
törenine ayrıca; AK Parti Mer-
sin Milletvekilleri Zeynep Gül
Yılmaz, Hacı Özkan ve Ali Cum-
hur Taşkın, Akdeniz Kayma-
kamı Muhittin Pamuk, Akdeniz
Belediye Başkanı Mustafa Gül-
tak, AK Parti ve MHP İl ve ilçe
yöneticileri, Cumhur İttifakı’na
mensup belediye başkanları,
İller Bankası ile TOKİ yetkilileri
katıldı.

“Heba edilen Akdeniz'in
çehresi, ehil ellerde 
değişmeye başladı”

Temel atma ve toplu açılış
töreninde bir konuşma yapan
Çevre Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum,
“Bugün Mersin’imizde sosyal
konuttan futbol sahalarına, çok
amaçlı spor alanlarından, içme
suyu hatlarından, güneş enerjisi
santralinden yol düzenlemele-
rine ve sosyal donatılara kadar
birçok eserimizin hep birlikte
temellerini atıyor, açılışlarını
gerçekleştiriyoruz” dedi. 

“Biz Mersin’imizi, Akde-
niz’imizi bu hassasiyetle yeni-
den imar, inşa ve ihya ediyoruz”
diyen Bakan Kurum, şöyle
devam etti; “Akdeniz; şehrin

merkezinde olmasına rağmen
ehil olmayan ellerde heba edil-
miş, ideolojik kaygılarla kade-
rine terk edilmişti. Hamdolsun
2019 mahalli idareler seçimle-
rinden sonra ilçemiz ehil el-
lerle, sosyal belediyecilikle,
gönül belediyeciliğiyle tanıştı.
Bu tarihten itibaren ehil ellerde,
işi bilen yöneticilerle çehresi
değişmeye başlayan Akdeniz,
köhne bir bölgeden modern bir
kent haline geldi. Yeni yatırım-
larla ilçemizi güzelleştirmeye,
vatandaşlarımızın refahını ar-
tırmaya ve gençlerimize sağlıklı
ve yeşil bir Akdeniz bırakmaya
devam edeceğiz. Açılışlarımız
ve temel atma törenlerimiz, bu
kararlılığın göstergesidir.”

“Barış Mahallesi’nde
örnek bir yaşam alanı

yükselecek”

Bakan Kurum; Mezitli’de
262 sosyal konut, Gülnar’da
205 konut, cami ve ticaret mer-
kezi, Akdeniz’de futbol sahaları
ile çok amaçlı spor alanları ve
yol düzenlemeleri, Erdemli’de 3
kilometre uzunluğundaki Çeş-

meli kanalizasyon ikmal inşaatı
ile 130 kilowat güneş enerjisi
santralinin açılışlarını yaptıkla-
rını hatırlatarak; “Barış Mahal-
lemizde de bugün 415 konut,
50 dükkân, cami, kreş, ticaret
kültür merkezinin temelini hep
birlikte atıyoruz. Barış Mahalle-
mizin sakinleriyle de istişare
ederek altyapıdan üstyapıya
dört başı mamur bir kentsel dö-
nüşüm projesi hazırladık.” şek-
linde konuştu.

“Mersin’e 6 millet bahçesi 
projesi daha var”

Bakan Kurum; Mersin’deki
yeşil alan miktarını artıracak ve
vatandaşlara yeşil bir nefes
alanı oluşturacak toplam bü-
yüklüğü 375 bin metrekare
olan 6 millet bahçesi projeleri
daha bulunduğunu belirterek;
“Bunlardan Akdeniz Hamidiye
Mahallesi'nde yer alan Mersin
Millet Bahçesi'ni ve Mezitli Tece
Mahallesi'nde yer alan Muzaffer
Yalçıntaş Çamlık Mesire Alanı
Millet Bahçesi'ni açtık. 4 millet
bahçesinin projelendirme çalış-
malarına devam ediyoruz. Yine

bin 155 konut, 86 dükkân, 3
cami, kreş, ticaret ve kültür
merkezi, hükümet konağı, tica-
ret merkezi ve DSİ sulama in-
şaatının yapımını
sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Gültak; “Devrim 
niteliğinde projeler 
gerçekleştiriyoruz”

Barış Mahallesi’nde 415
daire ve 50 dükkândan oluşan
kentsel dönüşüm projesi ile Çay
Mahallesi’nde tamamlanan 416
toplu konut için düzenlenen
temel atma ve açılış töreninde
konuşan Akdeniz Belediye Baş-
kanı Mustafa Gültakise;“Biz
bugün burada, sadece kentsel
dönüşüm projeleri için bir
temel atma töreni yapmıyoruz”
diyen Başkan Gültak; “Bugün
burada Mersin ve Akdeniz için
devrim niteliğinde bir tören
gerçekleştiriyoruz. Çünkü Mer-
sin’in merkezinde gördüğünüz
bu alanlarda, yıllardır hiç kimse
bu projeleri başlatamadı” diye
konuştu. 

“Bu sadece başlangıç, 
startı yeni verdik”

Çay Mahallesi’nde yapılan

toplu konutların tamamlandı-
ğını, Barış Mahallesi’nde de
yeni konutların yakın tarihte
yükseleceğini kaydeden Başkan
Gültak, kentsel dönüşüme farklı
mahallelerde yaşayan birçok
vatandaştan talep geldiğine dik-
kat çekti. Başkan Gültak, sözle-
rini şöyle sürdürdü; “Bu sadece
başlangıç. Filmin sonu değil,
startı yeni verdik. Buraları
adeta mezbelelikti. Kadınları-
mızın, gençlerimizin, çocukları-
mızın ezildiği, hizmet
alamadığı, altyapısı olmayan,
her yağmurda evleri su basan
alanlardı. 

Şimdi ise devletimizin, hü-
kümetimizin, bakanlarımızın
sayesinde altyapısı olan, kreşi,
camisi, kültür merkezi, doğal
gazı olan yepyeni binalara sahip
olacağız. Biz Barış’ta şu an hak
sahiplerinin yüzde 90’ının üze-
rinde ile anlaşmış durumdayız
ki bu rakam rekordur. Çay Ma-
hallesi’nde de ön görüşmeleri-
mizde yüzde 80’ler civarında
olumlu geri dönüşler aldık. Gö-
reve geldiğimizde bu proje-
lerimizi anlattığımızda,
birileri ‘hayal’ diyordu. İşte
bugün o hayaller gerçeğe
dönüşüyor..”

Konuşmaların ardından
Çevre Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat
Kurum, Mersin Milletvekil-
leri ve Belediye Başkanları,
protokol üyeleri ile Barış
Mahallesi’nde yaşayan ço-
cukların katılımıyla; Barış
Mahallesi kentsel dönüşüm
projesi, Çay Mahallesi’nde
yapımı biten toplu konutlar
ile birlikte kentte gerçekle-
şen çeşitli altyapı yatırım-
ları ve spor tesisleri ile
işyerlerinin toplu temel
atma ve açılışı, okunan dua-
ların ardından butonlara
basılarak gerçekleşti. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürün-
leri Genel Müdürlüğünün  iki yıllık

verilerine göre, 291 deniz kaplumbağası
ölü olarak Akdeniz sahillerine vurdu. Ba-
lıkçıların, avlanırken kayalıklara takıldığı
için suda bırakmak zorunda kaldığı ağlar
deniz kaplumbağaları ve birçok canlıların
ölümlerine neden oluyor.

Uzun yıllar akıntıyla yer değiştiren ve
önüne gelen her canlıyı avlayan hayalet
ağları, Tarım ve Orman Bakanlığı Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından
toplanıyor.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakül-
tesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Deniz Ayaz
“Deniz kaplumbağaları denizin tabanında
dinlenmeyi çok seviyor. Misinalar, hayalet
ağlar yani balıkçıların denize attığı ya da
denizde kalmış ağlar tabanda birikiyor
veya kayalara takılıp kalıyor. Sonra haya-
let ağ oluyor. Deniz kaplumbağaları da
gezdikleri sırada boynuna ve arka ayağına
dolanan hayalet ağlardan nefes alamıyor
ve yüzemiyorlar. Yüzemeyince boğulup
ölüyor ve karaya vuruyorlar. Doğal yaşamı
tehdit eden bu konuda öncelikle balıkçıla-
rın duyarlı olmaları gerekiyor.” dedi.

Hayalet ağlar deniz
kaplumbağalarını 

Türkiye sahillerinde atıl olarak de-
nizde kalan hayalet ağlar, deniz kap-

lumbağalarının ve birçok deniz
canlısının ölümlerine neden oluyor.

OLDURUYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; 

“Akdeniz'in çehresi ehil
ellerde değişmeye başladı”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla,
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahalle-
si’nde başlayan kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni ile birlikte kente

kazandırılan bir dizi yatırım ve projenin temel atma töreni gerçekleşti. 

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Lojis-

tik Sektör Kurulu koordinasyonunda
‘Dünyanın Doğal Lojistik Merkezi
Türkiye’ başlığında düzenlenen Tür-
kiye İstişare Toplantısı (TÜİT) Mer-
sin'de gerçekleştirildi. Tedarik
Zincirinde Millileşme ve Transit Tica-
ret, Lojistikte Koordinasyon ve Nite-
likli Lojistik, Yeşil Dönüşüm ve
Karbon Ayak İzi başlıklarında olmak
üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiri-
len toplantıya lojistik sektöründe faa-

liyet gösteren kamu ve sivil toplum
örgütü temsilcileri, meslek örgütleri
ve iş insanları katıldı. Toplantının so-
nunda ticaret yollarının ve ulaşım
akslarının sürdürülebilir şekilde açık
kalması ve sektörde termin sürelerini
uzatan koordinasyon-iletişim sorun-
larının önüne geçilmesi için, bir an
önce ‘Tek Taşımacılık Ağı Yönetimi
Sistemi’ne geçilmesi çağrısı yapıldı.
Toplantıda ayrıca Türkiye limanla-
rında elleçlenen yük oranlarının her
geçen yıl arttığı vurgulanarak liman-

larının geri sahalarının genişletilmesi,
Çandarlı ve Filyos gibi büyümekte
olan limanlara demir yolu bağlantısı
yapılması, lojistik köylerin kurulması
ve sektördeki firmaların nitelikli per-

sonel eğitimi, yeşil dönüşüm ve tek-
noloji yatırımlarına yönlenmesini
sağlayacak yeni teşvik uygulamaları
geliştirilmesi gerekliliği üzerinde du-
ruldu.

Lojistik sektörü Mersin’de buluştu

“Sürdürülebilir ticaret yolları
için ‘Tek taşımacılık Ağı 

Yönetimi Sistemi’ne geçilmeli”
MÜSİAD tarafından ‘Dünyanın Doğal Lojistik Merkezi Türkiye’
başlığında düzenlenen Türkiye İstişare Toplantısı’nda Türki-

ye’deki ticaret yollarının ve ulaşım akslarının sürdürülebilir şe-
kilde açık kalması ve sektördeki termin sürelerini uzatan

koordinasyon-iletişim sorunlarının çözülmesi için, bir an önce
‘Tek Taşımacılık Ağı Yönetimi Sistemi’ne geçilmesi çağrısı yapıldı. 
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Toroslar Belediyesini ziyaret eden
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz,
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Bele-
diye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl ve İlçe
Teşkilat Başkanları ile belediye meclis
üyeleri ve belediye personeli tarafından

coşkuyla karşılandı. Genel Başkan Yar-
dımcısı Durmaz’ın ziyaretinden onur
duyduklarını ve güç aldıklarını belirten
Başkan Yılmaz; “Genel Başkanımız, Lide-
rimiz Devlet Bahçeli’nin emrinde, birlik
ve beraberlik içinde inşallah 2023 ve
2024’de mutlak suretle zafere ulaşaca-

ğız. Bunun için her şeye sahibiz” dedi.

Başkan Yılmaz: “Toroslarımızda
Cumhur İttifakı’nın 
Ruhunu Yaşıyoruz”

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Dur-
maz’a Toroslar Belediyesi olarak ilçede
hayata geçirdikleri eğitimden sağlığa,
spordan turizme, ulaşımdan alt yapıya
yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren
Başkan Yılmaz; “Sayın Genel Başkan Yar-
dımcımız Sadir Durmaz’ın kentimize ve
belediyemize teşrifleri bizleri son derece
mutlu etmiş ve güç vermiştir. Torosları-
mızda Cumhur İttifakı’nın, ruhunu yaşı-
yoruz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna
inanıyoruz. Bunun kazanımlarını görü-
yor, anlıyor ve anlatıyoruz” ifadelerini
kullandı.

Durmaz’dan Başkan 
Yılmaz’a teşekkür

Toroslar’ın geçmişten günümüze be-
lediyecilik anlamında çok önemli hiz-
metlerin yapıldığı ve yüz akı olmuş bir
belediye olduğunu belirten MHP Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Sadir Durmaz ise; “Genel Baş-
kanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tali-
matlarıyla belediyelerimizi ve

teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu kap-
samda Toroslar Belediyemizdeyiz. Bu
güzel buluşma ve kıymetli çalışmaları
için Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yıl-
maz’a teşekkür ederiz” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Durmaz;
“Şehre değer katan, insanların hayat
standartlarını ve refah seviyesini yüksel-
ten, kültürel hizmetler ve eserler kazan-
dıran bir belediye başkanı, yıllarca
arkasından hayırla yad edilir. Bu nedenle
belediye başkanlığı son derece zor ve bir
o kadar da onurlu, keyifli ve gurur verici
bir görevdir. MHP’li belediyelerimiz, se-
çimde taahhüt ettikleri hizmetlerin
yüzde 90’dan fazlasını 3 yıl bitmeden
gerçekleştirmiş durumdalar. Bundan
sonra da aynı kararlılıkla ve inançla çalı-
şarak şehre değer katacaklardır. Cumhur
İttifakı’nın ruhu ve gücüyle hizmetlerin
artarak devam edeceğinden kuşkumuz
yoktur” dedi.

“Bu Kutlu Yürüyüşü Asla Kesintiye
Uğratamayacaklar”

“Hepimizin ortak çalışmasıyla 2024
seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak kay-
bettiklerimizi yeniden kazanarak yolu-
muza çok daha güçlü bir şekilde devam
edeceğiz” diyen Genel Başkan Yardımcısı
Durmaz; “Altını çizmek istediğimiz bir
husus var. Hiç kimsenin 2024’ü, 2023’ün
önüne koyma hakkı, lüksü ve yetkisi yok-
tur. Önceliğimiz, Cumhuriyetimizin
100’üncü yılında yapılacak olan ve bize
göre yüzyılın seçimi olarak değerlendiri-
len 2023 seçimlerini kazasız, belasız bir
şekilde Allah’ın izniyle en güçlü bir şe-
kilde sonuçlandırmaktır. Sonrasında da
2024’e odaklanacağız. Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, yapı-

lacak olan seçimlerde Sayın Cumhurbaş-
kanımız olarak ilan ettik ve sonuna
kadar yanında olduğumuzu kamuoyuyla
paylaştık. Bu doğrultuda çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Türkiye’nin bu kutlu
yürüyüşünü ve Cumhur İttifakı gücü ile
elde ettikleri kazanımlarını kesintiye uğ-
ratmak için içeriden ve dışarıdan işbirli-
ğiyle her türlü gayrete girenleri hep
birlikte göstereceğimiz samimi bir ça-
bayla mahcup edeceğiz. Bu kutlu yürü-
yüşü asla kesintiye uğratamayacaklar”
ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı’nın 
Gücü ve İnancıyla Türk Devletleri

Teşkilatı Kuruldu”

“Rehber Kur’an, Hedef Turan” sloga-
nının bugün Türk Devletleri Teşkilatı ile
gerçek olduğuna dikkat çeken Genel Baş-
kan Yardımcısı Durmaz; “Geçmişte du-
varlara ‘Rehber Kur’an, Hedef Turan’
sloganını yazdık. Bugün o hayalimiz ger-
çek oldu. Turan ete, kemiğe büründü,
Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bunla-
rın hepsi Cumhur İttifakı’nın gücü ve
inancıyla oldu. Bu ülkenin sigortası, gü-
vencesi, son kalesi olarak gördüğümüz
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, lideri-
miz Devlet Bahçeli’nin hafızalara kazı-
dığı “Önce Ülkem ve milletim, sonra
partim ve ben’ anlayışıyla çalışmaya, bu
süreci kesintiye uğratmamaya sonuna
kadar kararlıyız. Bunun için buradayız
ve çalışacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, daha sonra eşi Mel-
tem Yılmaz ile birlikte Genel Başkan Yar-
dımcısı Sadir Durmaz’a, Toroslar Teknik
ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (TOR-
TEK) el emeği ile üretilen ürünlerden
hediye etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
Adalet ve Kalkınma Partisi ile

Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup
bir grup milletvekilinin sunduğu
“Basın Kanunu ve Basınla İlgili Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” başlıklı yasa teklifi Tür-
kiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilemez bu-
lundu. 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Yönetim Kurulu adına Genel Başkan
Yılmaz Karaca sosyal medya ve inter-
net medyasını düzenleme amacıyla
TBMM’ye verilen “Basın Kanunu ve
Basınla İlgili Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun” başlıklı
yasa teklifini değerlendirdi. Karaca ko-
nuyla ilgili şu açıklamaya yaptı: 

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİ 
YOK SAYILAMAZ

Yıllardır beklenen internet medya-
sıyla ilgili bir yasa teklifinin TBMM’ye
sunulmasını olumlu bulmakla birlikte,
teklifin gazetecilik meslek örgütlerinin
görüşlerine başvurulmadan, ortak akla
ihtiyaç duyulmadan, tepeden inmeci
bir anlayışla hazırlanmış olmasını
kabul edilebilir bulmuyoruz. 

Yasa teklifini hazırlayan ve
TBMM’ye sunan siyasi parti temsilcile-

rinin toplumun haber alma hakkına
hizmet eden internet medyasıyla ilgili
bir düzenleme hazırlığı içindeyken ga-
zetecilik meslek örgütlerini dışlamış
olması, bunun yerine ilgili kurumların
bürokratlarının görüşlerine başvur-
muş olmaları, teklif sahiplerinin Türk
basınına bakış açısını da göstermekte-
dir. 

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE
ETMEK GAZETECİLERİN HAKLARINI

GASP ETMEK OLMAMALIDIR

Yasa teklifi içinde internet haber si-
teleriyle ilgili resmi ilan yayın hakkı,
çalışanların basın kartı sahibi olabilme
hakkı gibi düzenlemeleri olumlu bul-
makla birlikte sosyal medyada yaşanı-
lan dezenformasyonla mücadele adına,
internet medyasına bir ağır sansür me-
kanizması kurulmak istendiği çok açık
bir şekilde görülmektedir. Yasa teklifi,
Türk Ceza Yasası’na ilginç bir şekilde
“halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”
şeklinde yeni bir suç tanımı ilave eder-
ken, bu suçu işleyenlere hapis cezası
getirmektedir. İnternet medyasına yö-
nelik baskıcı tedbirler arasında para
cezası, resmi ilan kesimi gibi cezalar
öngören yasa teklifi bir siyasi taraf
olan İletişim Başkanı’nı internet med-
yası üzerinde tek söz sahibi haline ge-

tirmektedir. Cevap ve düzeltme hakkı
yasa teklifiyle kötü kullanıma açık hale
getirilmekte, yayınlanan haber tü-
müyle doğru olsa bile, mahkeme kara-
rıyla cevap ve düzeltme metninin
yayınlanması zorunlu kılınmaktadır.
Oysa cevap ve düzeltme hakkı sadece
gerçeğe aykırı haberlerde kullanılması
gereken bir haktır. Ayrıca yasa da zor
şartlar altında yayınlarını sürdürmeye
çalışan Televizyon ve Radyolar için
herhangi bir düzenleme yapılmaması
bu yayın kuruluşlarının bir bir kapan-
masına neden olacaktır.

BASIN KARTLARI GERÇEK 
GAZETECİLERİN HAKKIDIR

Yasa teklifiyle basın kartları komis-
yonunun 9 üyesinden 5’inin İletişim
Başkanlığı tarafından belirlenmesi ve
meslek kuruluşlarının oluşturduğu üst
kuruluşların komisyon dışında tutul-
ması öngörülüyor. Bu da basın kartları-
nın hak edenlere değil de iktidara
yakın kişilere verileceği endişesine yol
açmaktadır. Gazeteci olmayanların,
kimlerin gazeteci olduğuna sağlıklı bir
şekilde karar vermeleri beklenemez.
Basın kartlarının iptalini kolaylaştıran
madde de gazeteciler üzerinde tehdit
oluşturabilecek ifadeler içermektedir.

Yasa teklifi Basın İlan Kurumu
Genel Kurul üye sayısını
36’dan 42’ye çıkarıyor.
Daha önce Genel Kurul’un
Basın İlan Kurumu üze-
rinde bir yük olduğunu be-
lirtip lağvedilmesi yönünde
görüş belirtmiştik. Bu gö-
rüşümüzü bir kez daha
deklare ediyoruz.  Sonuç
olarak şunu belirtmek isti-
yoruz;  İlgili meslek örgüt-
lerinin görüşü alınmadan
hazırlanan yasa teklifinin
TBMM’de ilgili komisyon-
larda görüşülürken öneri-
lerimizi sunmak ve
özgürlükleri kısıtlayan
değil de yıllardır beklenen
bir düzenlemeyi sağlayan
bir yasanın çıkmasına katkı
vermek istiyoruz.

Mersin’de kısa bir süre önce Mersin
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde
(MTOSB) antibakteriyel ahşap oyuncak
üretimine başlayan İztalya Oyuncak’ın ilk
mağazası Mezitli’de düzenlenen törenle
açıldı.  Çocuklara özel olarak çevre dostu
ve antibakteriyel malzemelerden üretilen
oyuncaklar için kentin belirli bölgelerinde
yeni mağazalarında açılması hedeflenir-
ken, ihracat için girişimler sürüyor. Töre-
nin açılış konuşmasını gerçekleştiren
İztalya Oyuncak Kurucu Ortağı Nuket Öz-
genç, bu projeyi çocukların doğaya dokun-
ması istedikleri için hayata geçirdiklerini
söyledi. Ahşap malzemeleri çocukların ke-
yifli zaman geçirmesi için yeniden tasarla-
dıklarını ifade eden Nüket Özgenç
“İztalya’yı Mersin’den Türkiye’nin dört bir
yanındaki çocuklar ile buluşacak bir
marka haline getirdik. Bundan sonraki he-
defimiz ise dünyaya bu markayı ihraç

etmek" dedi.
İztalya Oyuncak Kurucu Ortağı Sabri

Tekli ise yaptığı konuşmada “Çocuklar
bizim geleceğimiz. MTOSB’de ürettiğimiz
ahşap oyuncakların ilk mağazasının hiz-
mete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ço-
cuklarımızın çevre dostu ve antibakteriyel
ürünlerle zaman geçirmesi için dağıtım
kanallarımızı hem ulusal hem de uluslar-
arası alanda daha da güçlendireceğiz” diye
konuştu. İztalya Oyuncak ailesine başarı
dileyen eski Mersin Valisi Ali İhsan Su, ise
şöyle konuştu: “İztalya Oyuncak, Mersin
için özel bir işletme oldu. Oyuncaklar ço-
cuklarımızın gelişiminde büyük bir önem
taşıyor. Oyuncak sektöründe de çocukla-
rın sağlığını düşünerek ürün üretmek
çok önemli. Bu anlamda İztalya Oyuncak
sayesinde ahşap ve doğal oyuncakların
çocuklarımıza ulaştırılması bizleri son
derece sevindiriyor."

Çocukları sağlıklı oyuncaklarla buluşturan
İztalya, ilk mağazasını Mersin’de açtı

Çocuklara sağlıklı oyuncaklar tedarik etmek amacıyla MTOSB’de an-
tibakteriyel ahşap oyuncak üretimine başlayan İztalya, mağazalaşma
yatırımlarının ilkini gerçekleştirdi. Mezitli’de ilk mağazasını törenle

açan firma kısa bir süre içinde ihracata başlamayı hedefliyor.

TGF: “YENİ BASIN YASASI DAYATMADIR !”
TGF; “Yeni yasa teklifine göre Basın özgürlüğünü kısıtlayarak Basın Kartları ko-
misyonunda gazetecilerin haklarını savunan meslek örgütlerinin yok sayılması,
yeni getirilen cezai hükümlerle halkın haber alma özgürlüğüne darbe vurulmak

istenmesi Anadolu Basınını yok etmek için atılmış bir adımdır.” 

Genel Başkan Yardımcısı Sadir
Durmaz, Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Milliyetçi

Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ağırladı.
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