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Hep birlikte, tek
yürek olarak
”Susturma, 
korkutma,
hapsetme 

yasasına hayır” 
dediler.CEMIYET

Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

YAZ GELDİ 
MARATON 
BİTMEDİ 

Şener MERMER

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Rüstem Kaya Tepe ve Yönetim Ku-

rulu Üyeleri Vali Ali Hamza Pehlivan ve
Cumhuriyet
Başsavcısı
Tolgahan Öz-
toprak’ı ziya-
ret etti.
Yapılan ziya-
retlerde kent
gündemi, ba-
sının yaşadığı
sorunlar ve
gazeteciliğin
önemine dair
sohbet
edildi.3’te

MGC Yönetiminden Vali ve Başsavcıya ziyaret Başkan Seçer’den
tarımsal projeler
Mersin Büyükşe-

hir Belediyesi,
kent genelinde tarım
sektörünün canlanması
ve tarım arazilerinin ço-
ğalmasıyla ilgili projeler
üretiyor ve tarımsal üre-
tim yapan vatandaşlar
ile özellikle küçük aile iş-
letmelerinin rekabet gü-
cünü artırma yönünde
çalışmalar yapıyor.  4’te

Mersin Gazeteciler Cemiyeti,
Türkiye Gazeteciler Federasyonu
ve diğer basın meslek örgütleri
kamuoyunda sansür yasası ola-
rak bilinen yeni yasa teklifine ül-
kenin dört bir yanından tepki
gösterdi.  Basın meslek örgütleri
birlikte hareket ederek, iki gün
boyunca İstanbul ve Ankara’nın
yanı sıra diğer illerde de protes-
tolar yapıldı. Mersin’de de MGC
öncülüğünde bir araya gelen ga-
zeteciler yaptıkları basın açıkla-
ması ile sansür yasasının kabul
edilemez olduğunu bir kez daha
yinelediler. Yapılan eylemler
sonrası basın yasası ileri bir ta-
rihe ertelendi. 

Başkan Tepe: “Bu 
yasanın geri 

çekilmesini istiyoruz”

Konu ile ilgili kentteki gaze-
tecilerin de katılımıyla MGC top-
lantı salonunda basın açıklaması
yapıldı. Açıklamayı yapan MGC
Başkanı Rüstem Kaya Tepe, ga-

zeteciler olarak sosyal medya ve
dezenformasyon yasasına karşı
çıktıklarını söyledi. Başkan Tepe,
“Bu yasa basın ve ifade özgürlü-
ğünü tamamen yok edecek.
Çünkü dezenformasyonla müca-
dele adı altında, sadece gazeteci-
ler değil tüm sosyal medya
kullanıcıları denetim altına alı-
nacak. Haber kaynağını açıkla-
mayan gazeteciye hapis cezası
verilecek. Gazetecilik mahkûm
edilecek. Hangi haberin yalan,

hangi haberin doğru olduğuna
muğlak düzenleme doğrultu-
sunda karar verilecek.” dedi.

“Hapis cezası değil basın
özgürlüğü istiyoruz”

Basın meslek örgütleri ola-
rak basın özgürlüğünü savuna-
caklarını ifade eden Başkan Tepe
şunları söyledi:  “Muğlak tanım-
larla bir korku ortamı yaratıl-
ması basın özgürlüğü adına
doğru değil. Sosyal Medya ve De-

zenformasyon Yasa Tasarısı’na
karşı çıkan basın meslek örgüt-
leri tüm yurttaşların haberleşme
özgürlüğüne engel olacak, tu-
tuklu gazeteci sayısını artıracak
bu girişimden vazgeçilmesini is-
tiyor. Gazetecilerin katılımı ol-
madan Basın Kanunu
yapılmasını kabul etmiyor. Biz
basın meslek örgütleri olarak
sansür, hapis cezası değil de-
mokrasi ve basın özgürlüğü isti-
yoruz.”

Bakan Kasapoğlu:
Mersin bir spor kenti

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Mersin’in Silifke ilçe-
sinde Akkum Gençlik
Kampı’nın açılışını yaptı.
Açılışta konuşan Bakan Ka-
sapoğlu, Mersin’in bir spor
şehri olduğuna dikkatleri
çekerek, “Mersin gençliğiyle
dinamik bir şehir. Gençlik

merkezi ile genç ofislerle,
gençlik kamplarıyla, spor
imkanlarıyla, stadıyla, ha-
vuzuyla, basketinden, teni-
sine kadar ve yurtlarıyla
gerçekten Mersin, Gençlik
Spor Bakanlığı açısından
önemli bir şehir. Biz bu çı-
tayı daha yukarı taşıma
derdindeyiz” dedi. 5’te

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak,
yenileme çalışmaları bitmek üzere
olan Yılmaz Güney Gençlik Merkezi’ni
400-500 kapasiteli kız öğrenci yur-
duna dönüştürebileceklerini belirte-
rek; “Üniversite kazanıp kentimize
gelen kızlarımızın yurt bulamadığı
için memleketlerine geri dönmelerini
istemiyoruz” dedi. 5’te

Başkan Gültak: “Yılmaz Güney Gençlik
Merkezi kız öğrenci yurdu olacak”

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından ha-
yata geçirilen Erken Çocukluk Gelişimi Projesi
kapsamında Marmara Aile Becerileri Eğitim
Programı(MABEP)’nı tamamlayan aileler serti-
fikalarını Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah
Özyiğit’ten aldı. 6’da

Yenişehir’de sağlıklı çocuklar
için aileler eğitiliyorToroslar Belediye Başkanı Atsız

Afşın Yılmaz; Silifke Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen 49. Uluslararası Silifke
Müzik ve Folklor Festi-
vali için kentimize gelen
Moldova Milletvekili
İvanna Köksal, Moldova-
Türkiye Kardeşlik Der-
neği Genel Başkanı
Rafet Köksal ve Moldova
Gagauzya Özerk Bölgesi
Kazayak Belediye Baş-

kanı Anatoni Uzun’u Buluklu Mahal-
lesi’nde bulunan Kuvayimilliye Karar-
gâhı’nda ağırladı. 7’de

Moldova’dan Toroslar’a dostluk ziyareti

Tatilcilerin Gözdesi Karavan Park
Mersin Erdemli

Belediyesi’nin hayata
geçirmiş olduğu Er-
demli Çamlığı ve
Kumkuyu Karavan
Kamp alanı, vatan-
daşlardan büyük bir
ilgi görüyor. 4’te

Gazetecilerin gücü
yasayı erteletti

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Türkiye’deki tüm basın meslek 
örgütlerinin karşı çıktığı Basın Kanunu teklifinin görüşmeleri ertelendi.

Milyonlarca çalışanın
gözü asgari ücrete yapıla-
cak ek zamdaydı. Cumhur-

başkanı Erdoğan asgari
ücrete yapılacak olan ek
zam oranını açıkladı. 2022
yılı asgari ücrete yüzde 30
zam geldi. Yeni asgari
ücret net 5.500 TL oldu.

Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi
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Yerel basının yaşadıkları sorunları
yerinde izlemek ve meslektaşlarıyla
görüş alışverişinde bulunmak adına 1
haftalık Anadolu turu başlatan TGF
heyeti Mersin’e geldi. MGC’yi ziyaret
eden TGF Yönetimi gazetecilerin ya-
şadıkları sorunlara değindi. Yeni
basın yasası ile ilgili konuşan TGF
Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “ Geçen
hafta içerisindeki basın yasası sanki
hiç el değmemiş, üzerine internet ga-
zeteciliği eklenmiş bir durumda tek-
rar önümüze getirildi. Bu basın
yasasına üstelik bir de hiçbir yargı-
lama yapılmadan, yalan haber göster-
mesi ile ceza maddeleri konuldu. Biz
TGF olarak meslek örgütlerinin gö-

rüşlerini almadan yapılan bu yasanın
kabul edilemez olduğunu, önerileri-
mizin dikkate alınarak yeniden göz-
den geçirilmesi gerektiğini yetkili
mercilere iletiyoruz. Gezimizin en
büyük nedenlerinden biri de bu basın

yasasının üzerindeki değişikliklere il-
lerimizdeki basın gazete, televizyon,
cemiyet başkanlarımızın görüşlerini
ekleyerek önümüzdeki hafta içeri-
sinde yeni bir öneri sunmayı düşünü-
yoruz.” şeklinde konuştu.  

TGF heyeti MGC’yi ziyaret etti
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Yardımcıları Levent Altun
ve Necmi Işıksal ile birlikte teşkilat ziyaretleri kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret etti. 

10. Uluslararası Soli Güneş Festivali Ni-
lüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu,
Mezitli Kent Konseyi Halk Dansları ekibi,
Mersin Capoeira Takımı, Sokak Antren-
manları Topluluğu, Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü Jimnastik Takımı, Mezitli
Belediyesi Jimnastik Takımı, Yiğitcan Çiğa
Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, Mersin
Üniversitesi Konservatuvarı Dans Ekibi,
Tangozel Dans Akademisin gösterileri,
Grup Veba, Grup Mid'in konserleri gündüz
kuşağı etkinliklerine renk kattı.

Soli Güneş Festivali Funda Arar 
konseri ile başladı

Festivalin ilk konserini sevilen sanatçı
Funda Arar verdi. Arar, şarkılarını yağ-
mura rağmen alanı dolduran on binlerde
seyirci ile birlikte söyledi. ‘Al Sevgilim’,
‘Yak da gel’, ‘Senden Öğrendim’, ‘Benim
İçin Üzülme’, ‘Duyanlara, Duymayanlara’
gibi birbirinden güzel duygusal şarkıların
yanında oyun havaları ile de coşkuyu do-
ruğa taşıyan Arar, Mezitli’de olmaktan
mutlu olduğunu dile getirdi.

Festivalin ikinci gününde gençlerin
sevgilisi Emir Can İğrek, birbirinden güzel
şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte
söyledi. Başta Adana olmak üzere
KKTC’nin yanı sıra komşu il ve ilçelerden
de yoğun ilgi gören konserde 2 saate yakın
sahnede kalan İğrek, çoğunluğunu genç-
lerden oluşan dev koro ile seslendirdi.

Mersin caddelerinde 
yürüyen defile

Türkiye'nin en ünlü mankenleri, Yıldı-

rım Mayruk ve Barbaros Şansal'ın koleksi-
yonunda yer alan kıyafetleri TIR'ın kasa-
sında Adnan Menderes Bulvarı boyunca
Yürüyen Defile ile sergiledi. Mezitli Beledi-
yesi çalışanlarınca özel olarak hazırlanan
ve ağaç dallarıyla süslenen TIR, Babil kav-
şağından Adnan Menderes Bulvarı bo-
yunca belli noktalarda konaklayarak
mankenlerin sunumlarını yapmasını sağ-
ladı. Hilton Kavşağına kadar devam eden
Yürüyen Defilede vatandaşların yoğun ilgi-
sini gördü. 

Soli Güneş Festivali’nde 
‘Güneş’ defilesi

Festivalin son gününde Yıldırım May-
ruk Güneş Defilesi moda severler ile bu-
luştu. 3 gün boyunca on binlerce
Mersinlinin akın ettiği SoliArenada ünlü
Moda Tasarımcısı Barbaros Şansal hazırla-
dığı programla, Yıldırım Mayruk'un elbise
tasarımlarını sergiledi. Kurtuluş Savaşı
sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak
için kat ettiği yolun anlatıldığı
gecenin koreografisi ve elbise ta-
sarımları büyük beğeni kazandı.
Sahne, ışık şovları ve Barbaros
Şansal’ın sunumuyla renklenen
gecede mankenler izleyicilerin
alkışları arasında Ulusal Kurtu-
luş Savaşının süreci, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu
dönem dönem anlatan kıyafetle-
rini taşıdı. Defilenin finalinde,
tüm mankenler ellerinde ‘İstan-
bul Sözleşmesi Yaşatır’ yazılı dö-
vizlerle çıktı.

Soli Güneş Festivali
on binleri buluşturdu
10. Uluslararası Soli Güneş Festi-
vali üç gün boyunca konser, defile
ve çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. GİŞKAD’ın organizasyonunda, Res-

sam Günay Çakın’ın Resim Sergisi
MTSO Sanat Galerisi’nde açıldı. 82 ya-
şındaki Ressamın 49 yağlı boya eseri-
nin yer aldığı serginin geliri,
GİŞKAD’a bağışlanarak, ihtiyaç sahibi
kadınların işlerini geliştirebilmesi
adına kullanılacak. Sergi açılışına;
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit
İzol’un yanı sıra, Akdeniz Bölge ve
Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat
Gedik, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri
ile Meclis Üyeleri, TOBB Mersin Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla
Harp, GİŞKAD Üyeleri ve sanatsever-
ler katıldı.

Çakın: “savaş mağdurlarına 
yardım etme isteği, beni resme

yönlendirdi”

Sergi açılışında konuşan Ressam
Günay Çakın, çocukluğundan buyana

resme ilgi duyduğunu ve son 20 yıldır
profesyonel olarak resim yaptığını
söyledi. Savaşlarda eziyet çeken
kadın ve çocuklara üzülerek, ‘onlara
nasıl destek olabilirim’ düşüncesinin
onu resme yönlendirdiğini anlatan
Çakın, “Açtığım sergilerin gelirini
Mehmetçik Vakfı’na bağışladım. Bu-
rada da hayallerimi yansıtan 49 adet
resmimi sergiliyorum. Geliriyle de

GİŞKAD aracılığıyla kadınlara destek
olmak istiyorum” dedi. Resim ala-
nında eğitim almadığını dile getiren
Çakın, evini atölyeye çevirdiğini ve
eserlerini orada yaptığını söyledi.
Emekli muhasebeci ve Ressam Çakın,
bir sonraki sergisinde ise lösemili
çocuklara destek olmak istediğini be-
lirtti.

Sergi, 27 Haziran’a kadar sürdü.

GİŞKAD’tan anlamlı sergi
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, Girişimci İş Kadınları Derneği’nin (GİŞ-
KAD) ihtiyaç sahibi kadınlar yararına açtığı resim sergisine ev sahipliği yaptı. 82 yaşındaki bir

kadın ressama ait sergi, yine bir kadına dokunabilmek için sanatseverlerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sos-
yal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Yenişe-
hir Emekli Evi üyelerinden oluşan 70
kişilik ‘Gönülden Sesler Korosu’ ikinci
konserini verdi. Kongre ve Sergi Sara-
yı’nda gerçekleşen ve vatandaşların
yoğun katılım gösterdiği konserde
Emekli Evi üyeleri, üzerinde uzun bir
süredir çalıştıkları Türk Sanat Müziği
eserlerini seslendirdiler.

İkinci konser de
büyük beğeni topladı

Emekli Evi, sunduğu kültürel ve sa-
natsal faaliyetler, geziler ve farklı prog-
ramlarla emeklilerin ve yaş almışların
boş vakitlerini kaliteli etkinliklerle de-
ğerlendirdiği ikinci bir ev oldu. 25
Ekim 2021’de kurulan ve Büyükşehir
Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat
Müziği sanatçısı Zeynep Özel’in şeflik
yaptığı, saz ekibinin de çalışmalara
eşlik ettiği koro ilk konserini 17
Şubat’ta vermişti. İkinci konser için
uzunca bir süredir çalışan Emekli Evi
üyeleri, ikinci konserde de sergiledik-
leri sahne performansı ile vatandaşlar-
dan tam not aldı. Konser bitiminde
seyircilerden büyük alkış alan Gönül-
den Sesler Korosu, tezahüratlar üze-
rine kapanış parçasını 2 kez
seslendirdi.

Emekli Evi’nin ‘Gönülden Sesler
Korosu’ndan müzik dolu bir gece
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Emekli Evi üyelerinden oluşan 70
kişilik ‘Gönülden Sesler Korosu’ ikinci konserini verdi. Kongre ve Sergi Sa-
rayı’nda gerçekleşen konserde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserle-

rini seslendiren emekliler, vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi,
Odeabank sponsorluğunda sahnele-
nen çocuk tiyatro oyunu ‘Eşit Masal-
lar’a ev sahipliği yaptı. Cinsiyet eşitliği,
doğa ve çevre sevgisi temalarının iş-
lendiği tiyatro oyunu, çıktığı turne
kapsamında birçok ilde yüzlerce
çocuk ve ebeveynle buluştu. Müge Mor
Hercihan’ın uyarladığı ve Deniz Yeşil
Mavi’nin yönettiği oyun Mersin’de de
büyük ilgi gördü.

5 masal kahramanı 
bir sahnede buluşturuldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın
(İKSV) düzenlediği 25. İstanbul Ti-
yatro Şenliği kapsamında sahne alan
‘Eşit Masallar’ oyunu, İstanbul’dan
sonra Türkiye turnesine çıktı. Odea-
bank’ın şubelerinin bulunduğu illerde
perde açan oyun; Kayseri,  Konya, Ga-
ziantep, Hatay, İzmir, Muğla, Adana ve
Mersin’de seyircilerle buluştu.

Çocuklar ve ebeveynler tarafından
büyük ilgi gören ‘Eşit Masallar’ oyu-
nundaki kahramanlar arasında Sindi-
rella, Rapunzel, Pamuk Prenses ve

Yedi Cüceler,
Kırmızı Baş-
lıklı Kız ile
Kurbağa Prens
yer alıyor. 5
masal kahra-
manının bir
sahnede buluş-
tuğu oyunda,
yorumlanan
öykülerle top-
lumsal cinsiyet
eşitliği, doğa
ve çevre konu-
larına dikkat
çekildi.

‘Eşit Masallar’ çocuklarla buluştu
Çocuklara cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre sevgisi aşılamayı amaçla-
yan ‘Eşit Masallar’ tiyatro oyunu Mersin’de sahnelendi. Odeabank
sponsorluğunda çıktığı Türkiye turnesini Mersin’de sonlandıran

oyun, çocuklar ve ebeveynlerinden büyük alkış aldı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleşti-
rilen törende Doç. Dr. Onur Başar Özboz-
kurt’a “Akademik Danışmanlık” belgesini
takdim edildi.

-İçel İdman Yurdu Başkan Yardımcısı
ve Hak-İş Mersin Şube Başkanı Mehmet
Yüce, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve
Genel Sekreter Mehmet Selvi'yi ziyaret
ederek Başkan Tepe'ye adının yazılı olduğu
forma hediye etti.

-Zafer Partisi Mersin İl Başkanı Ahmet
Alaca ve il teşkilatı Mersin Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe'yi ziyaret etti.

Doç. Dr. Onur Özbozkurt,
Mersin Gazeteciler
Cemiyeti’nin Akademik
Danışmanı oldu



Türkiye Gazeteciler Federasyonu,
Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Der-
neği, DİSK Basın-İş Sendikası, Ekonomi
Muhabirleri Derneği, Ankara Gazeteci-
ler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti,
KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabir-
leri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri
Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS),
Türkiye Haber Kameramanları Derneği

başta olmak üzere, Gazetecilik meslek
örgütleri, basına ve sosyal medyaya yeni
yaptırımlar öngören kanun teklifine
karşı ülke genelinde eylemler düzenle-
diler. 

Hep birlikte, tek yürek olarak ”Sus-
turma, korkutma, hapsetme yasasına
hayır” dediler.

Gazetecilerin haklı talepleri sonra-
sında Basın Kanunu teklifinin  görüşül-
mesi ertelendi. 

Hükümetler, yerel yönetimler de-
mokrasimizin standartlarının yüksel-
mesi ve basın mensuplarımızın daha
özgür bir ortamda mesleklerini icra
edebilmeleri için yoğun çaba gösterme-
lidirler.

Medya mensupları ve yöneticileriyle
bir araya gelerek, basın özgürlüğü ko-
nusunda atılması gereken adımları de-

mokratik bir ortamda tartışmaya, ele al-
maya buna özel bir  hassasiyet göster-
meye, hak ve özgürlüklerin
geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya
çalışmalıdırlar.

Hiçbir basın mensubunun mesleki
faaliyetleri dolayısıyla baskı görmesine,
bu baskılar yoluyla basın özgürlüğünün
tehdit edilmesine müsaade edilmemeli-
dir.

Basın meslek örgütlerinin böylesi
bir durumda  birlikte hareket etmesi
mesleğimiz açısından çok önemliydi.Bu
birliktelik basının önünde duran bir çok
sorunun çözümünde de etkili olacaktır.

nun (TGF) 66. Başkanlar Konseyi
toplantısının sonuç bildirgesi de bu bir-
likteliğin önemine dikkat çekti.

nin çeşitli illerinden gelen 51 Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı 66. Başkanlar

Konseyi için Düzce'de buluştu.
Genel olarak medyanın sorunlarının

tartışıldığı toplantı sonunda 
TGF olarak sorunlarımızın birlik-be-

raberlik ile çözülebileceğinin mesajı ve-
rildi.

Basın, ifade özgürlüğü ve mesleği-
miz açısından  önem taşıyan Düzce’deki
bu  toplantı gibi çok önemli bir program
da İzmir'de gerçekleşti.

nın 45 ülkesinden 110 gazeteci İz-
mir'de buluşarak bir dizi programa ka-
tıldılar.Avrupa kıtasının en büyük basın
meslek örgütü olarak anılan Avrupa Ga-
zeteciler Federasyonu genel de yapıldı.

den 50 basın meslek örgütü temsil-
cisi ile Avrupalı gazetecilerin de katıl-
dığı "Uluslararası Yerel Medya Zirvesi"
yapıldı. Bu zirvede yerel medyanın so-
runları, güçlenmesi için yapılması gere-

kenler ve yeni medya düzeni, işin uz-
manları tarafından pek çok oturumla
detaylı bir şekilde katılımcılara anla-
tıldı.

Bu programlara paralel olarak, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve de medyanın
gelişmesi için çalışmalar yürütecek ve
gazeteciliğe gönül vermiş gençleri dün-
yadaki meslektaşlarıyla buluşturacak
büyük bir proje de böylelikle tarihi Ha-
vagazı Fabrikasında kurulan basın mer-
kezi ile hayata geçmiş oldu. 

Mesleğimiz açısından bu tip önemli
organizasyonlar yapmaya devam etme-
liyiz.Birlik beraberlik içerisinde yapaca-
ğımız böylesi programlar
demokrasimize ve basın özgürlüğüne
katkı sunacaktır. 
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R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı

2

Valilik makamında gerçekleşen ziya-
rette Başkan R. Kaya Tepe, Vali Pehli-
van’a başladığı yeni görevinin hayırlı
olmasını diledi. Başkan Tepe, MGC’nin
üye yapısı, yaptığı çalışmalar ve Mersin
basını ile ilgili bilgilendirme yaptı. 

Vali Ali Hamza Pehlivan ise Başkan R.
Kaya Tepe ve Yönetim
Kurulu Üyelerine ziya-
retlerinden dolayı te-
şekkür etti. Ziyarette
kent gündemi, basının
yaşadığı sorunlar ve
gazeteciliğin önemine
dair sohbet edildi. 

Başsavcı Öztoprak’a  
ziyaret 

MGC Başkanı R.
Kaya Tepe ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Mehmet
Miras, Abdullah Biçer,

Mehmet Selvi ve Bekir Coş-
kun Cumhuriyet Başsavcısı
Tolgahan Öztoprak’ı da zi-
yaret etti. 

Yapılan ziyarette Baş-
kan R. Kaya Tepe, MGC’nin
kuruluş tarihi, üye yapısı

ve yapılan
çalışmalarla
ilgili bilgiler
verdi. Baş-
kan Tepe,
“Mersin Gazeteciler Ce-
miyeti 1975 yılında ku-
rulmuş Mersin’in çatı
meslek örgütüdür. Kent
gazetecilerinin merkezi o
tarihten itibaren MGC ol-
muştur. Böylesine köklü
bir geçmişi olan meslek
örgütünün parçası ol-
maktan, yönetiminde bu-

lunmaktan onur duyuyoruz. Kentte mes-
leğini layığıyla yapan meslektaşlarımız
için çalışmaktan son derece memnu-
nuz.” dedi.

Başsavcı Tolgahan Öztoprak ise
nazik ziyaretlerinden dolayı MGC yöne-
timine teşekkür etti. Basının yeri ve
önemine vurgu yapan Başsavcı, Mer-
sin’deki basınla koordineli çalıştıklarını
da ifade etti.

MGC Yönetimi Vali ve
Başsavcıyı ziyaret etti

Türkiye Gazeteciler Federas-
yonu Genel Başkanı Yılmaz Ka-
raca başta olmak üzere yönetim
kurulu üyeleri ile Başkanlar Kon-
seyi üyesi Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlarının da hazır bulun-
duğu toplantıda Anadolu medya-
sının içinde bulunduğu sıkıntılar
ve çözüm önerileri ve internet
medyası yasa tasarısı tartışıldı.

TGF Düzce’den birlik
çağrısı yaptı

Düzce Gazeteciler Cemiyeti
ev sahipliğinde, Türkiye’nin 51
ilinden gelen gazeteciler cemiyet
başkan ve yöneticisinin katıldığı
66. Başkanlar Konseyinde konu-

şan Genel Başkan Yılmaz Karaca,
“Türkiye Gazeteciler Federas-
yonu Anadolu basınının sorunla-
rını çözmek için büyük bir
mücadele içinde. Bu yıl federas-
yonumuzun 25’inci kuruluş yıl-
dönümünü. 25. Yılımızı
Ankara’da düzenleyeceğimiz
büyük bir programla taçlandıra-
cağız. Federasyon olarak diğer
meslek örgütleri ile rekabet değil
birlikte hareket etmek için teşeb-
büslerde bulunduk ve son genel
kurulumuzda da böyle bir karar
aldık ancak üzülerek söylüyorum
ki Türkiye’de bulunan meslek ör-
gütlerinin büyük bir bölümü ya
kendisini siyasete vermiş, siyase-
tin arka kapısında dalavere ile
devletten koparacakları paralarla
yaptıkları projelerle devleti mil-
leti soyma peşindeler. Bu ne-
denle de doğru çalışan, düzgün
çalışan mesleğinin onurunu ve
gururunu korumak için çalışan
meslek örgütleri ile iş birliği iste-
miyorlar. Bizler birlik için çabalı-
yoruz, kendi sorumumuzdan
önce ülkemiz, bayrağımız ve Ata-
türk ilkesi daha önemli, bu ne-
denle her zaman için
sorunlarımızın yanında ülkenin
sorunu ve bayrağımız bizim için
çok önemli, birlik beraberlik ol-

ması mesleğimizin büyümesinde
en büyük neden olacaktır” dedi.

“Basına sansür uygulanmak is-
teniyor”

Genel Başkan Yılmaz Karaca
konuşmasında ‘Sosyal medyada
düzenleme ve İnternet Gazeteci-
liği’’ ile ilgili görüşlerini de açıkla-
yarak, şunları söyledi: “Ne yazık
ki yeni bir sansür uygulanmak is-
teniyor. Televizyon ve radyolar
için ayrı Yasa çıkarılırken, İnter-
net Gazeteciliği Basın Kanunu’na
adapte edilmek istenmesini, ga-
zetecilerin eleştirel yazıları so-
nucu başına geleceklerle ilgili
aba altından sopa gösterilmesini,
Devlet eliyle gazeteci olmayan-
lara onurumuz olan,
kimliğimiz Sarı Basın
Kartı’nın dağıtılmasını,
daha doğrusu meslek
örgütleri yerine kamu-
nun kimin gazeteci-
kimin değil sorusuna
karar vererek Basın
Kartı vermesini; bütün
bu kararlar alınırken
meslek örgütlerinin ve
özellikle 71 Cemiyet-
dernek ve onların 20
binin üzerinde üyesini
barındıran Türkiye’nin

en güçlü meslek örgütlenmesi
TGF’nin görüşünün dahi alınma-
masını; üstelik meslekleri gazete-
cilik olmayan amaçlarının ne
olduğunu bilmediğimiz meçhul
kişilerin muhatap alınmasını
kabul etmiyoruz. Adı sarı olan
ama rengi değiştirilen Sarı Basın
Kartı süresi dolan ve yenilenme
için yapılan başvurulara yanıt ve-
rilmezken, adı süresiz olmasına
rağmen kullanım süresi konulan
Sürekli Basın Kart’larında da ye-
nileme başvuruları aylarca ger-
çekleştirilmemektedir. Bu sorun
bir an önce halledilmelidir. Hükü-
metin basını susturma çabaları
sürerken, Anadolu’daki durum
gerçekten vahimdir.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi,
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC)  ve
Türkiye Gazeteciler Sendikası işbir-
liği  ile düzenlenen Uluslararası
Yerel Medya Zirvesi, Alsancak Tarihi

Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Zir-
vede basının genel durumu, karşı
karşıya kalınan sorunlar ile çözüm-
lere dair sunum ve paneller gerçek-
leştirildi.  R. Kaya Tepe, Tarihi

Havagazı Fabrikası’nda İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin İzmir Gaze-
teciler Cemiyeti’ne tahsis ettiği
uluslararası basın merkezinin de
açılışına da katıldı.

MGC Başkanı Tepe, Uluslararası
Yerel Medya Zirvesi'ne katıldı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali
Ali Hamza Pehlivan ve Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ı ziyaret etti.

Anadolu basını
Düzce'de buluştu

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 66. Başkanlar Konseyi toplantısı Düzce'de yapıldı. 
Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe'nin de katıldığı toplantıda Anadolu med-

yasının içinde bulunduğu sıkıntılar ve çözüm önerileri ile İnternet Medyası Yasa Tasarısı tartışıldı.
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“Tarım sadece ekonomik değil, aynı
zamanda sosyal bir sektördür”

Hem pandemi döneminde hem de şu
anda dünyanın farklı coğrafyalarında ya-
şanan çatışmalarda en büyük silahın gı-
daya erişim ve üretim olduğunu
kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Vahap Seçer, “Hükümetlerin ta-
rımı mutlaka desteklemesi gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü tarıma gereken
destek verilmezse, tarım denen arabanın
yol alması mümkün değildir. Tarım öl-
düğü takdirde yaşam biter zaten. Ne yi-
yeceğiz, ne içeceğiz? Olayın özeti
tamamen budur” dedi.

Tarımın tek başına ekonomik bir sek-
tör olmadığına, aynı zamanda sosyal bir
sektör olduğuna da dikkat çeken Başkan
Seçer, “Tarımda üretimi durma nokta-
sına getiren ve ithalata ağırlık veren ül-
kelerin, bir süre sonra gıdaya erişim
konusunda sıkıntı yaşaması kaçınılmaz-
dır. Bunun önemini fark eden Amerika
ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, bugün
nüfusun yüzde 25’i tarımda istihdam
edilmiş olup, gerekli destekler de veril-
mektedir. Bu gerçeği görmek lazım” diye
konuştu.

“Türkiye, zengin tarımsal 
olanaklara sahip bir ülke”

Tarım Kanunu’na göre Gayri Safi Milli

Hasıla’nın yüzde 1’inin tarıma ayrılması
gerektiğini,  gıda olmazsa yaşamın olma-
yacağını ve canlı hayatından bahsedile-
meyeceğini kaydeden Başkan Seçer,
“Türkiye, iklim ve tarımsal ürün çeşitli-
liği bakımından zengin bir ülke. Kadim
bir tarım kültürüne sahip olunması, Tür-
kiye’yi geleceğe de bir tarım ülkesi ola-
rak taşıyacaktır. Bölgemizden ele alırsak
dünyanın birçok yerinde eşine ender
rastlanan tarımsal özelliklere, dinamik-
lere, kriterlere sahibiz. Verimli toprakla-
rımızdan mikroklima iklimine kadar;
sebzesi, meyvesi, tarla bitkisi, bahçe bit-
kisi yetişecek türde her çeşit tarıma mü-

sait bir coğrafyada
yaşıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

“Mersin önemli
bir tarım mer-

kezi”

Yerel yönetim
olarak tarım ve
hayvancılık ala-
nında güçleri dahi-
linde önemli
projeleri hayata
geçirmeye çalıştık-
larını belirten Baş-
kan Seçer,
“Projelerimiz ke-
sinlikle günü kur-
tarmak adına değil.
Mersin tarımına katkı sunmaya çalışıyo-
ruz. Çünkü bu bölgede yetişen ürünler
dünyanın sayılı yerlerinde ancak yetişir.
Örneğin avokado her yerde yetişmiyor.
Silifke’nin çileği, Anamur’un muzu, Tar-
sus’un üzümü, Mut’un kayısısı her yerde
yetişmiyor. Böyle çok özel ürünlerimiz
var. Balandız’ın sarı buğdayı ve Gülnar’ın
nohudu gibi yerel tohumların yeniden
canlandırılması için çalışmalar yapıyo-
ruz. Farklı meyve-sebze üretimlerine,
fide fidan desteklerinden ekipman des-
teğine kadar birçok projeyi, bölgelerin
üretim özelliklerine göre hayata geçiri-

yoruz” diye konuştu.

“Tarım ve hayvancılıkta
önemli projeler üretiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarı-
mın yanında hayvancılığa da büyük des-

tek veriyor. Büyükbaş hayvan
üreticilerine yem desteğinde bulunan
Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar
422 yetiştiriciye yüzde 50 hibeli 2 bin
210 ton yem desteğinde bulundu.  

Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan-
cılığa da ellerinden gelen desteği ver-
meye çalıştıklarını ifade eden Başkan
Seçer, “Hayvancılığın geliştirilmesi bağ-
lamında çok önemli projeleri hayata ge-
çirdik. ‘Hadi Gel Köyümüze Destek
Verelim’ projemiz kapsamında 2 yıldır
çoğunluğu kadın olan 120 yetiştiricimi-

zin her birine 25’er küçükbaş hayvan
verdik. 5 yıl sonunda 300 yeni işletme
kurmayı ve yeni doğumlarla damızlık
popülasyonuna 7 bin 500 yeni hayvan
eklemeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde ken-

timizde kaz üretimini geliştirmek
amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Ka-
zanç Projesi’ ile 100 dar gelirli ye-
tiştirici aileye 100’er adet kaz ve
sezonluk yem desteği sağlıyoruz.
Bu yıl mesela 35’i kadın toplam
50 yetiştiriciye 100’er adet kaz
dağıtacağız. Ayrıca belediyemizin
de içinde olduğu 1000'er adetlik
üretim yapacağız, bu kadınlarımı-
zın yanında. Her yetiştiricimize de
600 kilogram yem desteği verece-
ğiz. Bu proje sayesinde, ilimizde
kaz üretiminin desteklenmesi ve
teşvik edilmesi amaçlanıyor. Arı
üreticileri için de ‘Bal Gibi Destek,
Her Petekte Gelecek’ sloganı ile
yola çıkan belediyemiz, 13 ilçenin
tamamındaki arı yetiştiricilerine
ekipman desteği sağlıyor. Kısa-
cası, tarım ve hayvancılık alanında
üreterek ülke olarak daha iyi nok-

talara gelineceğine inanıyorum. Üret-
mezsek tükeniriz, kaybederiz. Üretmek
zorundayız. Ben ülkem insanına inanıyo-
rum. Çünkü çalışkan, azimli ve kararlı in-
sanlarız” dedi. 

Başkan Seçer açıklamasında, “Fide,
fidan, hayvancılık desteği kapsamında
Mersinli üretici ve yetiştiricilere 2019 yı-
lında 18 milyon, 2020 yılında 25 milyon
ve 2021 yılında da 32 milyon lira olmak
üzere son 3 yılda toplam 75 milyon lira
direkt destek vermişiz. Bu rakam çok
önemli” dedi.

Pandemi dönemi sonrası insanların bir-
çok davranışı gibi tatil alışkanlıkları da de-
ğişti. Yeni gözde tatil metodu ise karavan ve
çadır turizmi. Eşsiz doğası ve konumuyla
bu tatili tercih edenlerin en çok talep ettiği
bölge ise Mersin Erdemli.

Mersin Erdemli Belediyesi başta Er-
demli Çamlığı ve Kumkuyu Karavan Kamp
alanında gelen misafirlerini özenle ağırlı-
yor. Mevcut yerler % 90 oranında dolarken,
belediye taşlık yerleri kamp alanına çevire-
rek,  misafirlerini ağırlayabileceği alanlar
oluşturuyor.

Hem çadır hem de karavan türü araçlar
için de geniş alana sahip olan bu kamp ala-
nında tatilciler, keyifli, stresten uzak, kon-
forlu aynı zamanda ekonomik bir tatilin
tadını çıkarıyor.

Mersin Erdemli’yi karavan tutkunları-
nın gözde mekânlarından biri haline geldi-
ğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı
Mükerrem Tollu, “Denizi, kumu, güneşi, ta-
rihi ve doğa güzellikleriyle birlikte dünya-
nın en güzel kentinde yaşıyoruz, burası
Erdemli. Malumunuz pandemi süreci ve

akabinde, insanlar bireysel yaşamayı tercih
ediyorlar. Bunun en güzel örneğini Erdemli
Belediyesi’nin Kumkuyu’da bulunan Kara-
van Kampı. İnsanların burada karavanla-
rıyla gelip, bireysel yaşamanın tadını
çıkarıyorlar. Erdemli Belediyesi olarak
güzel bir mekân haline getirdik burayı. Bu
güzellikten faydalanmak isteyen insanları-
mız da akın akın kampımızı tercih ediyor-
lar ve buraya geliyorlar. Burada insanlar
aileleriyle, çocuklarıyla birlikte gelip deniz
kenarında piknik yapmanın, burada denize
girmenin, aileleriyle birlikte hoşça vakit ge-
çirmenin tadına varacaklar” diye konuştu.

“Tatilciler Hizmetten Mutlu”
Alt yapı hizmetlerinden temizliğe kadar

gelen misafirlerin birçok ihtiyacı ile yakın-
dan ilgilenen Erdemli Belediyesi ise gelen
tatilcilerin yüzünü güldürüyor.  Tatilciler-

den kimi keyifle kahvesini yudumluyor,
kimi mangalını yelliyor, kimileri ise okeyini
oynuyor.

Karavan hayatı sayesinde hastalık süre-
cini daha iyi atlattığını ifade eden Bengi

Yavuz, “Ben bir hastalık geçirdim, ondan
sonra eşimle karar verdik böyle bir hayat
yaşayalım sakin diye. O kadar memnunum
ki sanki ben gerçekten dünyamı, hayatımı
yeniden yaşıyorum gibi” diye konuştu.

Karavan hayatının komşuluk ilişkilerini
daha çok artırdığını ifade eden Deniz Şen-
dağ  ise “ Karavan hayatını sevenler zaten
dost insanlar, iletişimi seven in-
sanlar. Çünkü burada duvarsız
oturuyoruz, komşumla aramda
duvar yok. Ben bir çay demledi-
ğimde komşum geliyor, birlikte
çayımızı içiyoruz, kahvemizi içi-
yoruz, duvarsız yaşam apayrı
güzel” diye konuştu.

Pandemiden dolayı karavan
hayatı ve doğaya ilginin çok art-

tığını ifade eden Mete Aybars ise “Doğayla
burada iç içesiniz. Karavandan çıktığınız
zaman ayağınız direk toprağa değiyor, o in-
sanı çok mutlu ediyor. Belediye de bize ger-
çekten çok güzel bir imkân sundu. O
doğrultuda çok rahat ediyoruz buralarda”
diye konuştu. 

Çocuklarının özgürce oynayabileceği
bir ortam için karavanı tercih ettiğini ifade
eden Şerife Aslan, “Ankara’dan geldik bu-
raya karavan için. Karavanda çocuklarımın
özgürce oynaması için geldim. Çok sıkılı-
yorlar, yani karavan benim çocuklarım için
özgür bir ortam yarattı. Ben işimi, gücümü
yaparken onlar doğal, rahatça toprakla oy-
nuyorlar, köpekleriyle oynuyorlar. Köpek-
leri gezdiriyorum, özgürce oynuyorum”
diye konuştu.

Emekli olmadan önce karavanda yaşa-
manın hep hayali olduğunu ifade eden
Yaşar Eskin, “Emekli olduktan sonra böyle
bir hayalim vardı zaten. Böyle bir yere yer-
leşmek, böyle bir yer planlıyordum. Ben ve
arkadaşlarım, diğer kampçı arkadaşlarım
için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çok mutlu-
yuz biz burda” diye konuştu.

Öte yandan Karavan Park’ı tercih etmek
isteyenler Erdemli Belediyesi ile iletişime
geçebiliyor. 

Başkan Seçer: “Tarım sadece ekonomik
değil, aynı zamanda sosyal bir sektördür”
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarım sektörünün canlanması ve tarım arazi-

lerinin çoğalmasıyla ilgili projeler üretiyor ve tarımsal üretim yapan vatandaşlar ile özel-
likle küçük aile işletmelerinin rekabet gücünü artırma yönünde çalışmalar yapıyor.  

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları
Derneği, (MESİAD) gerçekleştirdiği
basın açıklamasında 11. Kalkınma
Planı’nda yer alan Doğu Akdeniz Ana
Konteyner Limanı’nın Mersin’de ya-
pılması çağrısını yineledi. Açıklamaya
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve
MTSO Meclis Üyeleri, TMMOB İl Koor-
dinasyon Kurulu Başkanı Seyfettin
Atar, MEPİAD Başkanı Özcan De-
mir’de destek verdi. Ana Konteyner
Limanı’nın  bölge ve ülke ekonomi-
sine sunacağı katkıya dikkat çeken
MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Engin, Mersin’in Türkiye, Orta-
doğu, Asya, Avrupa üçgeni içinde yük
trafiği açısından son derece dinamik
ve stratejik bir bölgede yer aldığını
ifade etti. 10’uncu Kalkınma Planında
Ana Konteyner Limanının yeri Mersin
olduğunu ancak 11’inci Kalkınma Pla-
nında, Ana Konteyner Limanın Doğu
Akdeniz’e yapılacağının belirtildiğini
dile getiren Hasan Engin, “Ana Kon-
teyner Limanının Mersin’de yapılaca-
ğına dair 1/100 binlik planlara
işlenmişti. Ana Konteyner Limanı
arka plan sahası  endüstriyel bölge
olarak ilan edilmişti. 500 dönümlük
endüstriyel alan Mersin Serbest Böl-
gesinin genişleme alanıydı. Polipropi-
len Tesisi için endüstriyel alan ilan
edilen kısmın ÇED raporu Danıştay 6.
İdare Mahkemesi tarafından iptal
edildi. Polipropilen tesisi yapılmak is-
tenen alan Mersin Ana Konteyner Li-
manı karasal bağlantı alanıdır, yani
işaretlenen ikinci büyük limanımızın
karasal kısmıdır. Biz bu alanın bir kıs-
mını Serbest Bölge Genişleme Alanı
bir kısmını da ana konteyner limanı
alanı diye beklerken, endüstriyel
bölge için ÇED raporu alınması bu-
raya beklediğimiz limanın yapılma-
ması demekti. 10’uncu Kalkınma

Planı’nda olduğu gibi Ana Konteyner
Limanı’nın yeri Mersin’dir. MESİAD ve
Mersin olarak başka alanlara yapılma-
sını istemiyoruz” dedi. 

“Mersin Körfezi rüzgar yönü 
ve derinlik yönünden yatırıma en

uygun alandır”

Mersin Ana Konteyner Limanı’nın
Mersin’de yapılması durumunda
yapım maliyetlerinin düşük olacağına
dikkat çeken MESİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Engin, “Mersin Körfezi
rüzgar yönü ve derinlik yönünden en
uygun alandır. HUB limanı olarak hiz-
met vermek üzere yıllık 12 milyon
TEU konteyner elleçleme kapasite-
siyle 355 milyon Euro bedelle inşa
edilecek yeni konteyner limanının
Mersin dışında bir yere yapılması bu
yatırımı tehlikeye sokacaktır. Mersin;
İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu başta
olmak üzere birçok bölgemizdeki
dökme yük, tarımsal ürünler ve ma-
densel ürünlerimizin ihracatı için en
iyi lokasyonda yer almaktadır. Lojistik
sektörü açısından ülkemizin gözbe-
beği olan Mersin, kıyı özelliklerinin
yanında lojistikte bir dünya markası-
dır. Mersin Ana Konteyner Limanı’nın
yapılması demek, Mersin’ in dünyanın
liman üssü olması demektir. Batı Av-
rupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu arasın-
daki uzun ana mesafe rotaları, Doğu
Akdeniz’de seçilen proje konusu faali-
yet alanının çok yakınında geçmekte-
dir. Bu özelliği ile planlanan Mersin
Konteyner Limanı, bölge için ana
liman (Hub-port) olmaya aday niteli-
ğindedir. Ayrıca Proje, Türkiye’nin ula-
şım ağlarını Avrupa ulaştırma
ağlarına bütünleştirme çalışmala-
rında öncelikli öneme sahiptir. Otoyol,
Demiryolu ve Hava ulaşımı bakımın-
dan stratejik bir bölgede yer almakta-
dır” diye konuştu.

MESİAD: Doğu Akdeniz Ana Konteyner
Limanı Mersin’de yapılmalı

Tatilcilerin Gözdesi Karavan Park
Deniz,  kum, güneş ve doğa ile iç içe tatil geçirmek isteyenler, çadır ve karavan turizmine yöneliyor,  yüzleri gülüyor.

Tatilcilerin yoğun talep gösterdiği yerlerin başında ise mavi ile yeşilin buluştuğu Mersin Erdemli yer alıyor.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, bir dizi program çer-
çevesinde Mersin'e geldi. Kasapoğlu'nun
kentteki ilk durağı Mersin Valiliği oldu.
Mersin’de programını tamamlayan Bakan
Kasapoğlu Silifke ilçesindeki Akkum
Gençlik Kampı'nın açılışına geçti.Açılış
programına Vali Ali Hamza Pehlivan’ın
yanı sıra, Milletvekilleri Hacı Özkan ile
Zeynep Gül Yılmaz, Silifke Kaymakamı
Abdullah Aslaner, Gençlik Kampları Daire
Başkanı Oktay Mahşer, Gençlik Hizmet-
leri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Bele-
diye Başkanları, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Ökkeş Demir ve protokol üyeleri
katıldı. 

Bakan Kasapoğlu, Akkum Gençlik
kampında ilk olarak Gençlik Merkezleri
ve Yurtlardaki el sanatları ürünleri sergi-
sini ziyaret etti. Daha sonra Silifke Bele-
diyesi Halk Oyunları grubunu izleyen
Bakan Kasapoğlu, farklı şehirlerde ki
gençlik kampına canlı bağlantı yaptı. De-
nizde yelkenlilerin, katamaranların geçi-
şini ve jet-ski gösterilerini izleyen Bakan
Kasapoğlu, gençlerle buluştu. Program
milli sporcuların yüzerek Bakan Kasa-
poğlu’na bayrak teslim etmesi ve kampın
açılışıyla son buldu.

“Mersin bir spor şehri”

Mersin’de hükümet olarak yaptıkları
çalışmalara dikkat çeken Bakan Kasa-
poğlu, “Gençleriyle tüm halkıyla, kadı-
nıyla, erkeğiyle tüm Mersin’e hizmet
etmek görevimiz. Gerek sporda, gerek
gençlikte bu hizmet çıtasını yukarılarına
taşımak bizler için bir onur ve büyük bir
sorumluluktur. Rabbim bu sorumluluğu
layıkıyla yerine getirmeyi ve hizmet çıta-
mızı her geçen gün daha yukarılara yine

birlikte taşımayı nasip etsin. Mersin bir
spor şehri, biliyorsunuz Akdeniz oyunları
başarı bir şekilde gerçekleşti.  Bu vesile
ile şehrimizdeki spor yatırımlarının gel-
diği noktayı hep birlikte görüyoruz. Ama
Türkiye dinamik bir ülke, Mersin gençli-
ğiyle dinamik bir şehir ve bu nokta da
her geçen gün değişen ihtiyaçlar, gelişen
koşullar bizlere her gün çıtamızı yükselt-
meyi ve bu anlamda hizmet standartları-
mızı daha yukarı noktalara taşımayı
gerektiriyor. Gençlik merkezi ile genç
ofislerle, gençlik kamplarıyla, spor im-
kanlarıyla, stadıyla, havuzuyla, basketin-
den, tenisine kadar ve yurtlarıyla
gerçekten Mersin, Gençlik Spor Bakanlığı
açısından önemli bir şehir. Biz bu çıtayı
daha yukarı taşıma derdindeyiz. Bu çıta
için bugünkü gibi beraberlik gerektiri-
yor” dedi.

“A’dan Z’ye her şeyi 
düşünülmüş bir kamp”

Bakanlık olarak yaptıkları gençlik
kamplarının önemine dikkat çekerek, her
yıl binlerce genci bu kamplarda ağırla-
dıklarını belirten Kasapoğlu, “Doğa hari-
kası şehrimiz Mersin’de, harika bir
konumda hizmet verecek, gençlerin unu-
tamayacakları anılara ev sahipliği yapa-
cak bir tesisteyiz. Akkum Gençlik
Kampımız Mersin’e kazandırdığımız 6.
Gençlik Kampı olma özelliği taşıyor. 2
blok halinde 166 yatak kapasiteli olarak
inşa edilen eserimizde ihtiyaç duyulabile-
cek tüm imkanlar bulunuyor. Havuzuyla,
basketbol ve plaj voleybolu sahalarıyla,
sahilde iskelesiyle A’dan Z’ye her şeyi dü-
şünülmüş bir tesisi gençlerimize emanet
ediyor olmanın gururunu içindeyiz” şek-
linde konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa
Gültak; Kazanlı, Hürriyet ve Cumhuriyet
mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlere AK
Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, be-
lediye başkan yardımcıları, birim müdür-
leri ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

İlk olarak söz alan muhtarlar, mahallele-
rine yapılan hizmetler nedeniyle teşek-
kür ederek, kalan hizmetlerin de en kısa
sürede yapılmasını istedi.

“Kalan hizmetleri tamamlamak için
bütçemizi zorlayacağız”

Akdeniz’de barışı, kardeşliği ve hu-
zuru yeniden tesis ettiklerinin altını
çizen Başkan Gültak; “Akdeniz’de yaşa-
yan vatandaşlarımız arasında hiçbir
ayırım yapmadan her mahallemize ihti-
yacını duyduğu hizmet ve projeleri,
bütçemiz ve imkânlarımız oranında
sunmaya devam edeceğiz. Yaz-kış de-
meden seçildiğimiz günden beri halkı-
mızın içindeyiz. Sahadan ve
muhtarlarımızın emrinden ayrılmadım.
Ara vermeden mahallelerimizi ziyaret
ediyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz.
Böylece hem yaptığımız hizmetleri ye-
rinde inceliyor, bir yandan da söz verdiği-
miz halde yapamadıklarımızı görüyor,
nedenini anlatıyoruz. Elbette eksikleri-
mizi, yetişemediğimiz hizmetleri tamam-
lamak için de bütçemizi zorlamaya
devam edeceğiz” dedi.

“Vatandaşlarımızın 20 yıldır yaşadığı
imar sıkıntısı bitecek”

Yaklaşık 20 senedir Mersin’in imar sı-
kıntısı olduğunu ve hiç kimsenin imar
alamadığını ifade eden Başkan Gültak;
“Özellikle de Akdeniz’de bu sorun çok bü-
yüktü. Tarım görüşü gerekiyordu. Lütfi
Elvan Bakanımız ile birlikte çabalarımız
sonucunda 2021 yılında Tarım Bakanlığı
bu bölgelerin çoğunluğunun imarına izin

verdi. Büyükşehir’de; Kazanlı’yı ilgilendi-
ren 1/5000 ölçekli nazım imar planları-
nın ön görüşmeleri yapılmış, sıkıntılar
çözülmüş. Haftaya bizim bürokratlarla
toplanıyorlar. Kazanlı ve diğer bölgelerin
1/5000’liğini Temmuz ayı Meclisi’ne ye-

tiştirmeye çalışıyorlar. Ardından biz de
1/1000’lik uygulama imar planlarını ya-
pacağız. Dolayısıyla 20 yıldır Kazanlı ve
civar bölge halkı imar sıkıntısından do-

layı ruhsat alamazken, önümüzdeki sene
bu bölgelerin tamamının imar sıkıntısı
bitecek. Dolayısıyla arazileriniz daha da
değerlenecek ve kaçak yapı sorunu da or-
tadan kalkmış olacak” diye konuştu.

“Kazanlı’ya FİFA standartlarında bir
saha kazandırdık”

Başkan Gültak, belediyenin Kazanlı’ya
kazandırdığı spor tesisi hakkında da bilgi
vererek, şöyle konuştu; “FİFA standartla-
rında büyük bir saha ve tesis. Her şeyi
bitti. Burada hem Kültür Müdürlüğümüz
hem de biz, bu işi Kazanlı’daki kulüpler
ve muhtarlarımızla birlikte sürdüreceğiz.
Sahanın kullanılmasını sizler sağlayacak-
sınız. Kazanlı’da futbol çok seviliyor. Do-
layısıyla burada yaşayan sporcuların ve
sporseverlerin sahayı kullanmasını hep
birlikte sağlayacağız.” Kazanlı Spor Tesi-
sinde, amatör lig maçlarının yapılması
için başvuru yaptığını da belirten Başkan
Gültak, oluşacak hareketlilikle bölge es-
nafının kazancının artacağını söyledi. 

“Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, yurt
olarak da hizmet verecek”

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulun-
mak üzere Mersin’e gelen Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile

de konuyu görüştüğünü kayde-
den Başkan Gültak, baştan sona
yenilenen Yılmaz Güney Gençlik
Merkezi’nin, 400 ila 500 kapasi-
teli kız öğrenci yurdu olarak da
hizmet vermesi için gerekli ça-
lışmaları başlattıklarını ifade
etti. Başkan Gültak, “Üniversite
kazanıp kentimize gelen, ancak
yurt veya (kiralık) ev bulama-
yan kızlarımızın, memleketle-
rine geri dönmelerini
istemiyoruz. Bu büyük hizmeti
gençlerimize kazandıracak ol-
maktan dolayı mutluyuz” ifade-
lerini kullandı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Mersin’de
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere

Mersin’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Silifke Akkum Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. 

Toplantıda bölgede devam eden
altyapı çalışmaları ile ilgili bilgilen-
dirme yapan TÜİOSB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Gül Akyürek Balta,
bölgedeki hafriyat çalışmalarının il-
gili yönetmeliklere uygun ve yüzde
98 sıkıştırma sağlanarak devam et-
tiğini aktardı. 2021 yılı başında ya-
pılan ihale ile başlayan hafriyat
çalışmalarının bu yıl içerisinde ta-
mamlanmasını hedeflediklerini kay-
deden Gül Akyürek Balta,
“TÜİOSB’nin güçlü temeller üze-
rinde yükselmesi için toplam 300
hektarlık alanın birinci fazı olan
115 hektarlık alanda 70 sanayi par-
selinin, arazi düzenleme ve yol ça-
lışmalarının da sonuna geldik. İçme
ve kullanma suyu, kanalizasyon şe-
bekesi, atık su arıtma tesisi ve
enerji altyapısını eksiksiz olarak ha-

zırladığımız 'Türkiye’nin Yeni Nesil
Sanayi Üssü'nde dijital altyapılı, en-
düstri 4.0 felsefesiyle sürdürülebi-
lirlik hedeflerine uygun fabrikaların
inşaatlarına yakın zamanda başla-
mayı planlıyoruz. Hedefimiz 29
Ekim'de 29 fabrikamızın temelini
atmak" dedi.

Vali Pehlivan: “TÜİOSB’nin daha
da gelişmesi için katkı sunacağız”

TÜİOSB’nin güzel yatırımlara ve-
sile olacağını ifade eden Mersin Va-
lisi Ali Hamza Pehlivan, ise şunları
söyledi: “Mümkün olan en kısa sü-
rede somut adımların atılarak
zaman içerisinde TÜİOSB’nin daha
da gelişmesi noktasında da devleti-
miz adına gerekli katkıyı tüm
kurum ve kuruluşlarımızla birlikte
yapacağız.”

TÜİOSB’de 29 Ekim'de 
29 fabrikanın temelinin
atılması hedefleniyor
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi (TÜİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Mer-

sin Valisi Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında, TÜİOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve müteşeb-

bis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

“YILMAZ GÜNEY GENÇLİK MERKEZİ, KIZ
ÖĞRENCİ YURDU OLARAK DA HİZMET VERECEK”
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yenileme çalışmaları bitmek üzere olan Yılmaz Güney Gençlik Merke-

zi’ni 400-500 kapasiteli kız öğrenci yurduna dönüştürebileceklerini belirterek; “Üniversite kazanıp ken-
timize gelen kızlarımızın yurt bulamadığı için memleketlerine geri dönmelerini istemiyoruz” dedi.



Mersin Yenişehir Belediyesinin “Her
aile bir okuldur” sloganıyla Türkiye’de
bir ilke imza atarak başlattığı ve çocuk-
ların erken yaşta desteklenmesi üzerine
tasarlanan Erken Çocukluk Gelişimi
Projesi’nin bileşenlerin biri olan 0-3 yaş
MABEP aile eğitimleri devam ediyor. Ye-
nişehir Belediyesi ve Marmara Üniversi-
tesi iş birliğiyle ücretsiz verilen MABEP
eğitimleri 0-3 yaş arasındaki çocukların
sağlıklı büyüme sürecine rehberlik
etmek ve ailelerin anne ve babalık bece-
rilerini desteklemeyi amaçlıyor. 

8 hafta süren eğitimler Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi ve
MABEP Başkanı Prof. Dr. Ozana Ural ve
MABEP’te görev yapan uzman akade-
misyenler tarafından veriliyor. Eğitim-
lerle aileler erken çocukluk gelişim
dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına
yönelik oyun ve destek sistemleriyle il-
gili bilgilendirilmesi, aile olmanın önemi
ve aile olgusunun gelişim dönemlerine

etkisi konularında bilinçleniyor. 
Başkan Özyiğit, “Çocuklarımızın doğ-

duğu an itibariyle hatta anne karnında
bile eğitim sürecine cevap verdiklerini
çok iyi biliyoruz”

Eğitimlerini tamamlayan aileler ço-
cuklarıyla birlikte Yenişehir Belediye
Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret etti.
Ailelere sertifikalarını veren Başkan Öz-
yiğit, “Sizleri kutluyorum, bu işler ge-
nelde anneye mâl edilir ama babaların
da burada olması çok kıymetli. Göreve
başladıktan sonra Yenişehir Belediyesi
olarak erken çocukluk dönemi ile ilgili
bir eğitim sürecini başlattık. Marmara
Üniversitesinin bu alanda yaptığı çalış-
maları inceledik ve kendileriyle proje-
mizi paylaştık. Ve bir iş birliği protokolü
imzaladık. İşe sıfırdan başladık, çocukla-
rımızın doğduğu an itibariyle hatta anne
karnında bile eğitim sürecine cevap ver-
diklerini çok iyi biliyoruz. Bilim insan-
ları zihinsel gelişimin büyük
bölümünün, %90’a kadar 0-3 yaş ara-

sında gerçekleştiğini ifade ediyor.  Dola-
yısıyla çocuğumuza doğduğu andan iti-
baren yatırım yapmalıyız diye
düşündük. Ve projemizi hayata geçirdik.
Anne ve babalar geleceğin güzel Türki-
ye’sini oluşturmakta çok büyük rol oy-
nuyorlar.”

“Maalesef Dünya’da geride kalmamı-
zın temelinde eğitimde yaptığımız hata-
lar yatıyor.”

Bu proje ile eğitimde bir temel attık-
larını kaydeden Başkan Özyiğit,  “Yerel
yöneticiler genellikle yaptıkları işlerin
meyvesini seçildiği sürede görmek ister
ama biz bugün temelini attığımız proje-
mizin sonuçlarını 15-20 yıl sonra göre-
ceğiz. Bizim amacımız kimseye bir şey
göstermek değil, olayın özüdür. Çocuk-
larımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz
bunun cevaplarını arayarak, çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Maalesef Dünya’da

geride kalmamızın temelinde eğitimde
yaptığımız hatalar yatıyor. Bir yerden
başlamak lazım orası da temel olmalı ve
biz bu temeli de birlikte attık.” dedi.

“Bilim bu noktada bize en iyi yolu
gösteriyor, bilimden ayrılamayız.”

Projede bilimsel verilerle, bilim in-
sanları tarafından verilen eğitimin öne-
mine dikkat çeken Başkan Abdullah
Özyiğit, “Umut ediyorum ki bu proje
devam edecek ve hiçbir engel olmaz.  Bu
çocuklarımız sizin gibi eğitilmiş insanlar
tarafında yetiştirildikten sonra önleri
hep açık olacaktır.  Yeter ki o kaynaklara
müracaat edin. Çocukların nasıl yetişti-
rilmesi gerektiğini büyüklerimizden öğ-
reniyoruz ama onların bilgisi ne kadar
doğru bilmiyoruz. Bunu ancak bilim in-
sanları bilir, bilimsel veriler bunu tespit
eder. Yani çocuğumuzun hangi süreçte
hangi gıdayla beslememiz gerektiği, katı
gıdaya ne zaman geçilmesi gerektiği gibi
onlarca önemli ayrıntı var. Bilim bu nok-
tada bize en iyi yolu gösteriyor, bilimden
ayrılamayız. Bu eğitimlere katıldığınız
için sizlere teşekkür ediyorum. Yenişe-
hir Belediyesi Akademi Başkanımız Raif
Çakmak’a, Prof. Dr. Ozana Ural ve eki-
bine ve tüm çalışanlarımıza da ayrıca te-
şekkür ediyorum. Bu eğitimlerin
çocuklarımıza iyi gelmesini diliyorum.”
diye konuştu.

0-3 yaş arasında çocuğu olan ve eği-
timlerini tamamlayan aileler de proje-
nin çocuklarının gelişimleri açısından
çok önemli olduğunu ve eğitim aldıktan
sonra doğru bildikleri yanlışları fark et-
tiklerini ifade ettiler. 
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Şener MERMER

Yaz geldi çattı. Bir öğretim dö-
nemi daha sona erdi. Öğrenciler
uzun bir maratonun ardından tatile
kavuşmanın sevinciyle, karnelerini
alıp ailelerine koştular. Tabi ki
karne hediyelerini alma hayali
içinde. Kim karne hediyesini ha-
ketti, hangi aile çocuğuna nasıl bir
karne hediyesi verdi bilemeyiz
ama, şarlar değişti. Artık herşey
çok daha zor. Karne hediyesi al-
makta, iyi bir tatil yapabilmekte.
Herşeye rağmen tüm öğrencileri-
mize gönüllerince geçirecekleri
güzel bir tatil diliyorum.

Öğrencilerin birçoğu tatile gi-
rerken, hemen ardından lise me-
zunlarının kaderinin belirleneceği
YKS Maratonu başladı. İstediği üni-
versiteye girebilmek için bir yıldır
canla başla sınava hazırlanan aday-
lar için bu sınavın önemini anlat-
maya gerek yok sanırım. Onlar için
olmak ya da olmamak anlamına
gelen bir sınavdı. Tabi sınav mara-
tonlarının ardı arkası kesilmiyor.
Temmuz ayında da Üniversite haya-
lini gerçekleştirip, istediği ya da gi-
rebildiği üniversiteyi bitiren
gençlerin, kamuda iş bulabilme ha-
yaliyle girdikleri KPSS sınavıyla
devam edip gidecek bu yarış. 

Bu arada YKS Sınavı'nda bir de
rekor kırıldı. İlk defa baraj uygula-
masının olmadığı bu yıl ki sınava 3
milyon 245 bin 425 aday katıldı.
Rekor sayıda katılımın nedeni ola-
rak, baraj sisteminin olmaması ne-
deniyle her yaştan çok sayıda
vatandaşın da sınava katılması gös-
terildi. Sınav sonrası yine haberci-
ler tarafından adaylara mikrofonlar
uzatıldı. Görüşleri alınan gençlerin
açıklamaları, yine bizleri üzen ve
gelecek kaygılarını vurgulayan tür-
dendi. Yurtdışında okumak ve çalış-
mak isterim diyenlerin sayısı
maalesef yine çoğunluktaydı. Biz
her zaman olduğu gibi gençlerin
asla ümitlerini kaybetmemelerini,
hedefleri doğrultusunda, yılmadan
yola devam edip hayallerini gerçek-
leştirmelerini diliyoruz.

YAZ GELDİ
MARATON
BİTMEDİ

senermermertrt@gmail.com

Brüksel’de gerçekleşen temaslar
sonunda vakit kaybedilmeden bir
yol haritası belirlenmesi kararı
alındı. AB’nin ihracat konusunda en
çok önem verdiği konular arasında
yer alan karbon ayak izinin azaltıl-
ması noktasında bugünden neler ya-
pılması gerektiği görüşüldü.
Temaslarda sektör için önem taşı-
yan Bulgaristan sınırındaki analiz
laboratuvarının Sofya’ya taşınması
sorununun çözüldüğü de öğrenildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Kızıltan ile Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır,
kent dış ticaretinde önemli rol oyna-
yan yaş meyve sebzenin Avrupa Bir-
liği (AB) ülkelerine ihracatını
artırmak adına Brüksel’de bir dizi te-
masta bulundu. İlk olarak TOBB

Brüksel Daimi Temsilciliği Ofisi’nde
Avrupa Birliği Türkiye Cumhuriyeti
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet

Kemal Bozay ile deneyimli ekibi ve
TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk
Nuray eşliğinde istişare toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıda AB
özelinde özellikle yaş sebze ve
meyve ihracatında karşılaşılan so-
runlar dile getirilerek çözüm öne-
rileri aktarıldı. Tarım ve gıda
konusundaki üretimin AB kriterle-
rine uyumu konusunda bir dizi
projenin yürürlüğe konması ve il-
gili sektörlerin ihracatını artır-
maya yönelik yapılacak lobi
faaliyetlerinin güçlendirilmesi ko-
nusunda neler yapılabileceği ele
alındı. Toplantı sonunda Mersin
tarım üreticisi ve ihracatçısının
AB’ye ihracatının arttırılması ko-
nusunda yol haritası çalışmaları-

nın vakit kaybedilmeden
hazırlanması kararlaştırıldı. 

Mersin ve limancılık tarihine ışık tut-
mak, şehrin turizm alanındaki gelişimine
hız kazandırmak, kültürel değerlerin gün
yüzüne çıkarılmasını sağlamak gibi ortak
hedefler için Mezitli Belediyesi ile bir
araya geldiklerini belirten MIP Genel Mü-
dürü Johan Van Daele: “Soli Pompeipolis
Antik Kenti, Mersin’in adeta saklı bir hazi-
nesi niteliğindedir. Ne mutlu ki Mezitli Be-
lediyesi, Mersin Deniz Ticaret Odası ve
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası gibi kıy-
metli kurumlarımızla birlikte yapılan ça-
lışmalar neticesinde Soli Pompeipolis
Antik Kenti Mersin’in ve ülkemizin güzide
kültürel miraslarından biri olacak. MIP
olarak bu özel projenin bir parçası olmak-
tan gurur duyuyoruz.” dedi.

MIP, Soli Pompeipolis Antik Kenti’nin
önemli bir bölümünü oluşturan antik li-
manın arkeolojik kazı çalışmaları için
sponsor olarak projeye destek sunacak. 

Johan Van Daele projeye yönelik yap-
tığı değerlendirmede: “MIP olarak limanın
gelişimini Mersin’in gelişiminden ayrı tut-
muyoruz; Mersin ve Türkiye’nin ekonomik
kalkınmasına katkı sağlamak öncelikleri-
miz arasındadır. Kurumsallık ilkelerimiz
doğrultusunda hareket ediyor; Mersin ve
Mersin halkına toplumsal fayda sağlayacak
çevre, spor, kültür & sanat, eğitim alanla-
rında birbirinden değerli projelere imza
atıyoruz.”  diye konuştu.

Johan Van Daele, Mersin’in tarihi ve
kültürel zenginliğini ortaya çıkaracak bu

değeri Mersin’e kazandırmayı, böl-
gedeki turizm faaliyetlerinin cazi-
besini arttırmayı hedeflediklerini
ve projenin ülkemizde yapılmış
önemli bir arkeolojik çalışma ola-
rak literatüre gireceğini belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet
Tarhan ise projeye ilişkin şunları
söyledi: “Bakanlar Kurulu Kararı
ile gerçekleştirilen, Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü tarafından denet-
lenen kazı çalışmalarına Mersin
Uluslararası Limanı tarafından
destek sağlanacak. MIP’nin bu des-
teği, tarihi 3000 yıl öncesine daya-
nan ancak halen toprak altında
bulunan Antik Liman için ilk kay-
nak olması açsından büyük öneme
sahip. İmzalanan protokol ile kazı
süresinin daha rahat planlanması
ve bilimsel kazı çalışmalarının
desteklenebilmesi hedefleniyor.
MIP’nin sağladığı destekle, gerekli
malzeme ile ekipmanların alımı ve
kazıda çalışacak farklı uzmanlık-
lardaki personelin istihdamı gibi
ihtiyaçlar karşılanacak” ifadelerini
kullandı.

MIP’ten Antik Liman Bilimsel
Kazı Çalışmalarına Destek

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Soli Pompeipolis Antik Li-
manı’nda gerçekleştirilecek bilimsel kazı çalışmaları için Mezitli Belediyesi ile iş
birliğine imza attı. Proje protokolü düzenlenen törende MIP Genel Müdürü Johan

Van Daele ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından imzalandı.  

Mersin’den AB’ye yaş meyve sebze
ihracatını artıracak çalışmalar hızlandı

MTSO, Mersin’den AB’ye yaş meyve sebze ihraca-
tını artırmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. 

Yenişehir’de sağlıklı çocuklar için aileler eğitiliyor
Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında Marmara Aile Beceri-

leri Eğitim Programı(MABEP)’nı tamamlayan aileler sertifikalarını Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’ten aldı. 
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Mersin Gençlik Eğitim ve Kültür
Vakfı (MEGEV) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Nihat Yılmaz ile Başkan Yıl-
maz’ın eşi Meltem Yılmaz’ın da eşlik et-
tiği ziyarette; iki ülke arasındaki
dostluk bağlarının geliştirilmesinin ve
işbirliğinin önemine değinildi.

“Ortak Arzumuz, 
Birlik ve Beraberliğimizin 

İlelebet Devam Etmesi”

Başkan Yılmaz, Moldova’dan gelen
misafirlerine kent tarihini ve kültürel
mirası gün yüzüne çıkaran projelerin-
den biri olan Kuvayimilliye Karargahı’nı
tanıttı. Şehit ve gazilerin anısının bir
araya getirildiği, fotoğraflar, belgeler ve

etnografik eserlerin yer aldığı kararga-
hın Mersin için önemli bir müze oldu-
ğunu ve yeni nesle tarih bilincini
aşılamayı amaçladıklarını belirten Baş-
kan Yılmaz, misafirlerine Milli Mücadele
döneminde azim ve kararlılıkla kazanıl-
mış olan şanlı zaferi ve bu zaferin kah-
ramanlarını anlattı.

Kentin doğal güzellikleri, turizm po-
tansiyeli, sosyal ve ekonomik yapısıyla
ilgili bilgiler de veren Başkan Yılmaz;
“Moldova Milletvekili Sayın İvanna Kök-
sal, Moldova-Türkiye Kardeşlik Derneği
Genel Başkanı Sayın Rafet Köksal ve
Moldova Gagauzya Özerk Bölgesi Kaz-
ayak Belediye Başkanı Sayın Anatoni
Uzun’u ilçemizde ağırlamaktan büyük

mutluluk duyduk. Ülkeler arasında ku-
rulan gönül köprüleri, bizleri birbiri-
mize daha çok yakınlaştırıyor. Ortak
arzumuz birlik ve beraberliğimizin ile-
lebet devam etmesi. İnşallah yapılan bu
ziyaret, kardeşlik ilişkilerimizin daha da
gelişmesine vesile olur” diye konuştu.

“Moldova Milletvekili 
İvanna Köksal, Başkan Yılmaz’a

Teşekkür Etti”

Kendilerini Toroslar’da ağırlayan
Başkan Yılmaz’a misafirperverliği için
teşekkür eden Moldova Milletvekili
İvanna Köksal ise bir arada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir,
kırmızı mercimekte tamamlanmak üzere olan
hasat sezonuna ilişkin önemli değerlendirme-
lerde bulundu. Kırmızı mercimek alanlarındaki
rekolte tahmini amacıyla her yıl incelemelerde

bulundukları bilgisini veren Abdullah Özdemir, bu
yılki sezonda hem ekim alanlarında hem de verim
oranlarında ciddi artışların olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin bakliyat üretimi ve ihracatında kır-
mızı mercimeğin ayrı bir önemi olduğunu vurgu-
layan Özdemir; “Türkiye bakliyat üretiminin

yüzde 22’sini ve ihracatının
yüzde 37’sini kırmızı merci-
mek oluşturmaktadır. Nitekim
Birleşmiş Milletler Tarım ve
Gıda Örgütü tarafından yayın-
lanan son verilere göre ülke-
miz, dünya kırmızı mercimek
üretiminde dördüncü, ihraca-
tında ise üçüncü sırada yer al-
maktadır. 2017 yılında kırmızı
mercimekte üretim hacmi 400
bin ton ile son 10 yılın en yük-
sek seviyesindeydi. Özellikle
geride bıraktığımız yıl yaşa-
nan kuraklık ve olumsuz iklim
koşulları nedeniyle dünya ge-
nelinde olduğu gibi üretim
hacmi geriledi ve ülkemizde
228 bin tona düştü. Geçen yıl

dekar başına 88 kg olan mahsul verimi
bu yıl 130-150 kg seviyesinde bulunu-
yor. Bu yıl hem verimin fazla olması hem
de hava şartlarının olumlu yönde seyret-
mesi nedeniyle kırmızı mercimek üretim
rakamlarında artış olmasını bekliyoruz. TÜİK tah-
minlerine göre kırmızı mercimekte üretimin
geçen yıla kıyasla yüzde 75 artarak yeniden 2017
yılı seviyesi olan 400 bin tona ulaşması bekleni-
yor” dedi.

Geçen yıldan 
devreden

stok bulunmuyor
Hem pandemi süreci hem de geride kalan yıl

rekoltenin düşük olması nedeniyle Türkiye’de bir
önceki yıldan devreden fazla stok bulunmadığına
da dikkat çeken Abdullah Özdemir, bu yıl öncelikli
hedefin ilk etapta iç piyasa talebinin karşılanması,
ikinci aşamada ise ithal ürünler yerine yerli mah-
sullerin ihracat pazarlarına gönderilmesi oldu-
ğunu belirtti. Özdemir; “Ekim alanları, alınan
verim ve bunun sonucunda rekoltede yakalanan
bu ivmenin artarak devam etmesi sektör olarak
en büyük arzumuzdur. Bu bağlamda Devletimiz-

den beklentimiz gen merkezi Türkiye olan kırmızı
mercimekte bir sonraki ekim sezonu için uygula-
nacak politikaların, teşviklerin, desteklerin ve bu
doğrultuda yapılacak çalışmaların sektörümüz ile
koordinasyon içerisinde şimdiden belirlenerek
üreticilerimizin daha fazla üretime özendirilmesi-
dir” diye konuştu.

“Üretim desteklenmeye
devam edilmeli”

Tarım ve gıda sektörünün öneminin çok daha
iyi anlaşıldığı bu dönemde kendi kendine yeterli-
lik hedefi doğrultusunda kırmızı mercimekte ge-
leneksel ekim alanlarının yanında nadas
alanlarının ve atıl arazilerin kullanımının sağlan-
masının ve verimi artıracak çalışmaların kilit rol
oynadığına dikkat çeken Başkan Özdemir; “Böy-
lece yerli mahsuller ile hem iç tüketimin karşılan-
ması hem de mevcut ihraç pazarlarının korunarak
yeni pazarlara ulaşılması mümkün olacaktır” şek-
linde konuştu.

Kırmızı mercimek üretiminde 
5 yıllık gerileme dönemi son buluyor
Türkiye’de kırmızı mercimek üretiminde 2017 yılında başlayan gerileme döneminin bu
yılki olumlu iklim koşulları nedeniyle bittiğine dikkat çeken Ulusal Baklagil Konseyi ve
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, bu yılki hasat çalış-
malarında 2017 yılı seviyesi olan 400 bin tonun geçilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali için
kentimize gelen Moldova Milletvekili İvanna Köksal, Moldova-Türkiye Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Rafet Köksal ve Moldova Gagauzya

Özerk Bölgesi Kazayak Belediye Başkanı Anatoni Uzun’u Buluklu Mahallesi’nde bulunan Kuvayimilliye Karargâhı’nda ağırladı.

MOLDOVA’DAN TOROSLAR’A DOSTLUK ZİYARETİ

VERİMDER Anadolu buluşmaları Mersin’de toplandı
VERİMDER tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları Mersin toplantısında; Türkiye’deki mevcut yapıların yüzde 70’nin yalıtımlı olmadığına dik-
kat çekilerek uzun vadeli enerji planlamaları, yalıtımlı binalara vergi indirimi ve finansa erişim konularının daha da iyileştirilmesi çağrısı yapıldı.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği,
(VERİMDER) enerjiyi verimli kullanma
konusunda farkındalık yaratmak ama-

cıyla Anadolu Buluşmaları toplantıları-
nın 22’incisini Mersin’de gerçekleştirdi.
Konutlardaki enerji verimliliğini artır-

ması için hayata geçirilen düzenlemele-
rin masaya yatırıldığı toplantıda, enerji
verimliliğine ilişkin uzun vadeli planla-

malar yapılması, yeşil konut projeleri-
nin önünü açacak uygulamalar gelişti-
rilmesi, yerel yönetimlerin yasal açıdan
enerji verimliliğinde daha önemli mis-
yonlar üstlenmesinin sağlanması,
enerji verimliliğini artıran binalara yö-
nelik yeni vergi indirimleri Paris İklim
Antlaşmasını destekleyecek yeni stra-
tejiler oluşturulması çağrısı yapıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren VERİMDER İcra Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji ma-
liyetlerinin yıl başından itibaren 2.5 ka-
tına çıktığına dikkat çekti. 

Enerji verimliğinin artırılması için
uzun vadeli enerji planlarına ihtiyaç ol-
duğunu kaydeden Mersin Ticaret ve Sa-
nayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Kızıltan, konutlarda ol-
duğu kadar sanayi tesislerindeki enerji
verimlilik oranlarını artıracak düzenle-
melere ihtiyaç olduğunu aktardı. 

Yenişehir Belediye Başkanı Abdul-
lah Özyiğit ise yeşil konut projelerinin
önünü açmak için yürüttükleri çalışma-

lardan bahsederek sürdürülebilir
enerji kaynağı üreten yeşil bina proje-
lerinin sayısının artması için yükselen
maliyetlerin paylaşılması konusunda
yeni adımlar atılması gerektiğini ifade
etti. 

Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Seçer ise enerji verimliliğini
artırmak için yeni yasal düzenlemelere
ihtiyaç olduğunu ve denetleme meka-
nizmalarının daha fazla güçlendiril-
mesi gerektiğini aktardı. 

Enerji maliyetlerinin dışında tedari-
kinin de her geçen gün zorlaştığına dik-
kat çeken VERİMDER Yönetim Kurulu
Başkanı Çağdaş Korkmaz, önümüzdeki
süreçte dünyayı enerji alanında önemli
problemler beklediğini söyledi. 

Yurt dışında konutların enerji ve-
rimliliklerini artıracak yatırımların ar-
tırılması için hayata geçirdiği
projelerden bahseden Dünya Gazetesi
Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise
yalıtım projelerine hibe desteği veril-
mesi gerektiğini vurguladı.

400 bin ton hasat hedefleniyor
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