
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nce düzenle-
nen “Yeni basın kanunu’ çalıştayı son

derece verimli geçti. Yeni kanu-
nun tartışıldığı çalıştaya katılan
gazeteciler, boş zamanlarında
sportif etkinliklere katıldı. Et-
kinlikte Bartın’da yaşanan ve
maden kazasında yaşamını yiti-
ren işçiler anısına da şiir dinle-
tisi yapıldı. 3’te
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BAŞKAN’DAN..

Ekim ayı Cemiyet
tüzel kişiliğimiz
ve üyelerimiz 
açısından ol-

dukça hareketli
ve verimli

geçti. 
CEMIYET

Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

KÖMÜR KARASI
BİR GÜN

Şener MERMER

Yazısı Sayfa 2’de

28 Ekim 1923,
Çankaya Köşkü...

Baha Sadık
AKINER

SEÇER: DÜRÜST BELEDİYE
BAŞKANI, ÖNCE KAMU

YARARINI DÜŞÜNÜR
Mersin Büyükşehir Belediye

Başkanı Vahap Seçer, gö-
reve geldiğinden bu yana hizmet
anlamında başından beri siyasi
kimliğini bir tarafa bıraktığını
ifade etti. Seçer, “Biz halkın takdi-
riyle bu koltuklarda oturuyoruz.
Hepimiz bir iradeyi yansıtıyoruz.
Ben Mersin’in iradesini yansıtıyo-
rum. İşte demokrasi böyle bir şey”
diye konuştu. 4’te

Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Mersin’de

Cumhuriyet
Bayramı coşkuyla
kutlandı. Cumhuri-
yet Meydanında ya-
pılan törende
resmigeçidin yanı
sıra halk oyunları,
jandarma komando-
ların silahlı hareket
gösterisi yapıldı, öğ-
renciler Cumhuriyet
konulu şiirler
okudu. 3’te

Mersin Gazeteciler Cemiyeti(MGC) ile Batı Trakya Gazete-
ciler Derneği(BATGAD) arasında mesleki ilişkilerin geliş-

tirilmesi için “Kardeş Cemiyet” protokolü imzalandı.

İki cemiyet arasındaki etkinlik kapsa-
mında Tekirdağ’dan Batı Trakya Gaze-

teciler Derneği üyesi yaklaşık 50 gazeteci 2
gün süreyle Mersin’e geldi. Konuk gazeteci-
ler ilk olarak Çukurova Havaalanı’nda ince-
lemelerde bulundu. Ardından Tarsus’a
geçilerek tarihi ve turistik mekanlar gezildi.
MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, BATGAD
Başkanı Necmi Işıksal ile her iki yönetim-
den gazetecilerin bulunduğu bir heyet Vali
Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret
etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti binasında
da ağırlanan konuklar, Atatürk Parkı’ndan
bindikleri gezi teknesi ile Mersin Uluslar-
arası Liman İşletmeciliği(MIP)’ye inceleme

gezisine katıldı.
Son olarak Mersin ve Trakyalı gazeteci-

ler restoranda düzenlenen “Kardeş Cemi-
yet” protokolünün imza törenine katıldı.
Gecede konuşan her iki cemiyet başkanı
Mersin Ticaret Sanayi Odası ile Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi Odaları’nın daha önce kar-
deş oda protokolü imzaladığını, bu işbirliği-
nin de basın dernekleri arasında hayata
geçirilmesi fikrinden yola çıkarak ‘Kardeş
Cemiyet’ protokolünün imzalandığını dile
getirdi. Konuşmaların ardından ‘Kardeş Ce-
miyet’ protokolü MGC Başkanı Rüstem Kaya
Tepe ile BATGAD Başkanı Necmi Işıksal ara-
sında imzalanarak yürürlüğe girdi. 5’te

ÇAY MAHALLESİ SAKİNLERİ ÇEKİLEN
KURALARLA YENİ EVLERİNE KAVUŞTU
Akdeniz Belediye Başkanı M. Mus-

tafa Gültak’ın; Ankara ve Bakanlık-
lar nezdindeki yoğun girişimleri sonucu
Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı yerinde

kentsel dönüşüm projesi kapsamında Çay
Mahallesi’nde yapımı biten konutlara yer-
leşecek hak sahibi vatandaşlar için noter
huzurunda kura çekimi yapıldı. 6’da

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Bri-
eflyart İstanbul iş birliğiyle dü-

zenlenen “Kültürel Aktarımlar”  sergisi
Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Ga-
lerisi’nde kapılarını açtı. Açılışa Mersin Va-
lisi Ali Hamza Pehlivan ve Yenişehir
Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de ka-
tıldı. 2’de

“Kültürel Aktarımlar” sergisi Yenişehir’de açıldı

Toroslar’da Ceza
konserine binlerce

kişi akın etti

Toroslar Belediyesinin 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı

kutlama etkinlikleri, ünlü rap sanat-
çısı Ceza’nın sahne aldığı açık hava
konseri ile taçlandı. Çağdaşkent Ma-
hallesi’nde bulunan Toroslar Cum-
huriyet Meydanı’nda gerçekleşen
konserde Ceza, sevilen şarkılarını
Mersinliler için söylerken, gençler ve
vatandaşlar da sanatçının tüm şarkı-
larına hep bir ağızdan eşlik ederek,
doyasıya eğlendi. 7’de

MGC’DEN BASIN ÇALIŞTAYI



Yenişehir Belediyesinin 2020 yılı-
nın Kasım ayında açılışını yaptığı
Ahmet Yeşil Sanat Galerisi birbirinden
önemli sergilere ev sahipliği yapmaya
devam ediyor.  Galerinin 11’inci ser-
gisi olan “Kültürel Aktarımlar” sergisi
Ahmet Yeşil, Ali Atmaca, Bubi, Hora-
san, Hüsamettin Koçan, Meriç Hızal,
Onay Akbaş, Şenol Yorozlu’nun eserle-
rini sanatseverlerle buluşturacak.
Serginin açılışına Mersin Valisi Ali
Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehli-
van, Yenişehir Kaymakamı Nevzat
Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı
Abdullah Özyiğit, Gazeteci-Yazar
Abbas Güçlü, Ressam Ahmet Yeşil,
küratör Nilgün Yüksel ve çok sayıda
sanatsever katıldı. 

Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sanatla il-
gilenmek insana değer katar”

Sergi açılışında konuşma yapan
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan sa-
natın, kültürün ayrılmaz bir parçası
olduğunu ifade ederek “Sanat, kültü-
rümüzün çok önemli ve ayrılmaz bir
parçası. Sanatla ilgilenmek, sanata
yakın durmak, hangi mesleği yapıyor
olursanız olun size değer katar, hayata
lezzet katar. Kültürel Aktarımlar, bu
serginin teması ve önemli de bir me-
sajı var. Tabi sanatçılarımız içinde bu-
lunduğumuz kültürel yaşamdan,
geçmişten bugüne esinlenirken bir
yandan da kendilerinden de değer ka-

tarak bundan sonraki sürece katkı
sağlamaya, eserleriyle kültüre zen-
ginlik katmaya çalışırlar. Mersin
Yenişehir Belediye Başkanı Abdul-
lah Özyiğit ve ekibi başta olmak
üzere emeği olan herkese teşekkür
ediyorum. Serginin hayırlı ve

uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde
konuştu.

Başkan Özyiğit: “Sanat insanı
ve bakış açısını geliştirir”

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı
Abdullah Özyiğit ise açmış oldukları
Mersin Yenişehir Belediyesi Ahmet
Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Bele-
diyesi Sanat Galerisi’nin sık sık önemli
sergilere ev sahipliği yaptığını ifade
etti. Başkan Özyiğit Yenişehir halkının
sanatsever olduğunu vurgulayarak 

“İstanbul’da sanat yapmak kolay
ama bunu Anadolu’da yapmak gereki-

yor. Yenişe-
hir Atatürk
Kültür Mer-
kezi’miz gibi
bir alana ev
sahipliği ya-
pıyoruz. Bu-

rada sanatsever bir halk var. “ dedi.
Başkan Özyiğit sanatın insanın bakış
açısını değiştirip geliştirdiğinden de
bahsederek sözlerini şöyle sür-
dürdü:“Burada yaptığımız işleri siz sa-
natseverler ile ortaklaştıralım,
geliştirelim Anadolu’ya da açılmış ola-
lım. Bu sergimizin işbirliği konusunda
Brieflyart İstanbul’dan büyük bir des-
tek aldık. Kent olarak şanslıyız çünkü
Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan sa-
natı çok seven ve de destekleyen biri.
Çalışmalarımıza Mersin Yenişehir Be-
lediyesi olarak devam edeceğiz. Sanat
insanı ve bakış açısını geliştirir. Pers-
pektifimizi açar sanatla her şeyi daha
gerçekçi görürüz. Sergimize göstermiş
olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür
ediyorum.”

Küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in
üstlendiği “Kültürel Aktarımlar” ser-
gisi 30 Kasım tarihine kadar ziyaretçi-
lerini ağırlamaya devam
edecek.Yenişehir Belediyesi Atatürk
Kültür Merkezi’nde sergi kapsamında
“Kültürel Aktarımlar Sanat Söyleşileri”
de düzenlendi. Konuşmacılar Küratör
Nilgün Yüksel, Ressam Ahmet Yeşil ve
Mustafa Horasan sanatseverler ile
söyleşi gerçekleştirdi. 

CNR Holding kuruluşların-
dan Pozitif Fuarcılık tarafın-
dan; Mersin Valiliği, Mersin
Büyükşehir Belediyesi, Mersin
İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Mersin Yenişehir Belediyesi,
Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası iş birliği ve KOSGEB
desteği ile düzenlenen ve yak-
laşık 100 kitapevinin katıldığı
Mersin CNR Kitap Fuarı 7’nci
kez açıldı. Akdeniz Bölgesi’nin
en önemli kültürel etkinlikle-
rinden biri olan kitap fuarı, 30
Ekime kadar kitapseverleri
ağırlayacak. CNR Mersin Kitap
Fuarı’nın açılışında konuşan
Mersin Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Gülcan Kış,
okuma alışkanlığının artması
için fuarların önemli olduğuna
vurgu yaptı. Kültürlü insanla-
rın sayısının artmasıyla, o top-
lumun da ona paralel olarak
gelişeceğini vurgulayan Gül-

can Kış, “Fuarlar bilginin ko-
runması, yaşatılması ve yayıl-
ması demektir. Bu nedenle
kitap fuarlarımızın sürekliliği-
nin sağlanması, etkinliğinin
artırılması kentimiz için çok
önemlidir. Mersin’in her an-
lamda gelişmesi biraz da buna
bağlıdır” dedi. 

Mersin Valisi Ali Hamza
Pehlivan ise valilik olarak geç-
miş dönemde yürüttükleri
kampanyalar hakkında bilgi
vererek “Yol Arkadaşınız
Kitap Olsun” isimli kampanya
ile seyahat eden kişilere kitap
dağıtarak kitap okumaya teş-
vik etmeye çalıştıklarını kay-
deden Pehlivan, “Burada bir
diğer mesaj hayat yolunda da
arkadaşlarının kitap olmasını
sağlamaktı” dedi. Mersin’de
de benzer çalışmalar yapmak
istediklerini kaydeden Pehli-
van, kitap okudukça hayata

ayrı bir lezzet
katılacağını be-
lirtip, “Yol arka-
daşınız kitap
olsun” dedi.

VEFAT- BAŞSAĞLIĞI
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Osmanlı İmparatorluğu'nda, İkinci Meşruti-
yetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Sa-
vaşı başladı. 1914'te başlayan Birinci Dünya
Savaşı'na dünyanın belli başlı devletleri katıldı.
Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte
olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre
biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yu-
nanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından payla-
şıldı…

Anadolu işgal altındaydı…
Ulusuna inanan, milletine güvenen Mustafa

Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi.
Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Mus-
tafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da
Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi
gücü kurtaracaktır." diyordu…

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus tem-
silcileri –milletvekilleri, 23 Nisan 1920 günü
Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı.
Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti.
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük
Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı baş-
lattı…

Bir millet, Atasının önderliğinde dirili-
yordu... 

Efeler, dadaşlar, seğmenler bulundukları
yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan
düzenli ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupı-
nar'da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan
kurtarıldı…

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen
düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzala-
nan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet
doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi
henüz belirlenmemişti…

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağus-
tos 1923'te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim
1923'te, Ankara, Başkent oldu. ATATÜRK; düş-
manın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenme-
sinden sonra, uzun zamandan beridir
tasarladığı Cumhuriyetin ilanı üzerinde hazır-
lıklar yapmaya başladı…

28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını
Çankaya'da yemeğe çağırdı…

HHHHH

28 Ekim 1923, Çankaya Köşkü… 
Soğuk bir Ankara akşamı… 
Çankaya'daki akşam yemeğine, Latife

Hanım da katıldı. Son derece heyecanlıydı La-
tife Hanım. İçi içine sığmıyordu. Çünkü o akşam
yemeğinin, gündemini biliyordu. Sevgili Paşa'sı;
niyetlerini önce eşine, heyecan ve içtenlikle an-
latmıştı. Latife Hanım, bu sebeple birkaç kez
mutfağa inmiş; yemeklerin o akşam yaşanacak
olayların şanına yaraşır olmasına özen göster-
mişti...

Mustafa Kemâl arkadaşlarına; yemekten
sonra, Anayasanın bazı maddeleri üzerinde ça-
lışacağını bildirmiş, yeni başkan adayı olduğu
söylenen İsmet Paşa'yı da, bu çalışmaya davet
etmişti…

İsmet Paşa bu daveti bekliyordu. Sofrada
seçim heyecanı, yeni seçilenler, bu kez Meclise
giremeyenler hakkında konuşmalar sürüp gi-
derken, Mustafa Kemâl bıçağını eline aldı. Doğ-
ruldu! Derin bir nefes aldıktan sonra, hafifçe
tabağına vurarak:

"Efendiler!" dedi... 
Salondaki sesler bir bıçak gibi kesildi. Mus-

tafa Kemâl; heyecanı yüzüne yansımış, kaşları
çatılmış, ama gözlerinde güleç bir ifade ile ar-
kadaşlarına bakıyordu. Çıt çıkmıyordu yemek
salonunda. Bütün gözler üzerindeydi...

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilân edece-
ğiz!"

Tek tek herkesin yüzüne bakarak durumu
kontrol ediyordu. Sofradakiler, yıldırım çarp-
mış gibi kalakalmıştı. Neden sonra; beyinle-
rinde şok yaratan bu haberi alkışlamak,
birilerinin aklına geldi ve yemek odası, bir
anda sanki patladı. Mustafa Kemâl, uygun bir
süre bekledikten sonra, açıklamasını sürdürdü:

"Türkiye Devleti'nin hükümet şekli, Cumhu-
riyet'tir... Bunu; Anayasa'mıza, yarınki Meclis
toplantısında koyduracağız. Hazırlıklarımızı,
bir kez daha gözden geçirmemiz lazım..."

Gerçekten de iki arkadaş; bütün gece süren
çalışmalarını, sabah ezanları okunurken bitire-
bildiler. İsmet Paşa; o gece, Mustafa Kemâl'in
ısrarıyla Çankaya Köşkü'nde kaldı. Sadece bir-
kaç saat uyuyabildiler. Doğan güneş, Türk âle-
mine doğdu o sabah… 

Bir daha hiç sönmemecesine…
Ve sönmeyecek...

28 Ekim 1923,
Çankaya Köşkü...

Baha Sadık AKINER

Cemiyetimizin 

üyelerinden meslektaşımız

Ahmet YİĞİT'in babası

Mahmut YİĞİT 
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine ve sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Gazeteci 

Kıymet GÖKÇE’nin ağabeyi

Mustafa GÖKÇE 
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 

ailesine başsağlığı dileriz.

VEFAT- BAŞSAĞLIĞI

MERSİN GAZETECİLER
CEMİYETİ YÖNETİM KURULU

MERSİN GAZETECİLER
CEMİYETİ YÖNETİM KURULU

VEFAT- BAŞSAĞLIĞI
Cemiyetimizin üyelerinden

Aziz AVCI’nın babası 

Ekrem AVCI
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Kendisine Allah’tan 

rahmet sevenlerine

başsağlığı dileriz.

MERSİN GAZETECİLER
CEMİYETİ YÖNETİM KURULU

CNR Mersin Kitap Fuarı,
7’nci kez kapılarını açtı

Ulu Önder

Mustafa Kemal

Atatürk

önderliğinde,

kahraman Türk

Milletinin bizlere

kazandırdığı

cumhuriyetin

99.yıldönümü

kutlu olsun.

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu

Başkan Tepe’den
29 Ekim mesajı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC)
Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Cumhu-
riyetin büyük bedeller ödenerek ka-

zanılmış bir istiklal mücadelesi
olduğunu vurgulayarak,  “Cumhuri-
yet, Türk halkının esarete boyun eğ-

meyerek işgalcilerle yaptığı
mücadele bu halkın eşsiz gücünü ve

bağımsızlığa olan inancının en
büyük kanıtıdır.” dedi.

MGC Başkanı R. Kaya Tepe 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir mesaj
yayımladı. Mesajında Türk halkı ile Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün kahramanlıklarına
ve cumhuriyetin önemine vurgu yapan
Başkan Tepe, şu ifadeleri kullandı: “ Ana-
dolu’nun her köşesinde büyük bir yokluk
ve savaşla boğuşan Türk halkı; tüm zorluk-
lara rağmen mücadeleyi elden bırakmaya-
rak, büyük bir kahramanlık destanına imza
atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün önder-
liğinde Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet’in ilanı
ile taçlandırılmıştır. Türk halkının esarete
boyun eğmeyerek işgalcilerle yaptığı mü-
cadele bu halkın eşsiz gücünü ve bağımsız-
lığa olan inancının en büyük kanıtıdır.
İstiklal mücadelesini nice fedakarlıkla yü-
rüten bu halkın hak ettiği idare biçimine
kavuşması çağdaş medeniyetler seviyesine
yürürken atılan en büyük adım olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı, kah-
ramanlık destanlarıyla ölümsüzleşen istik-
lal mücadelesinin taçlandığı 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı'mızı 99. yılında gu-
rurla kutluyorum. Tüm bu mücadele ve
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti yolunda başta
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere emek veren
tüm kahramanları saygıyla anıyor, kurduk-
ları cumhuriyetin koruyucusu olacağımızı
temin ediyoruz.”

“Kültürel Aktarımlar”  
sergisi Yenişehir’de açıldı
Mersin Yenişehir Belediyesi ve Brieflyart İstanbul iş birliğiyle düzenlenen “Kültürel Aktarım-
lar”  sergisi Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Açılışa Mersin

Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katıldı. 



Ekim ayı Cemiyet tüzel kişiliğimiz ve
üyelerimiz açısından oldukça hareketli ve
verimli geçti. 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti(MGC) ile Batı
Trakya Gazeteciler Derneği(BATGAD) arasında
mesleki ilişkilerin geliştirilmesi için “Kardeş
Cemiyet” protokolü imzaladık.

Tekirdağ’dan Batı Trakya Gazeteciler Der-
neği üyesi yaklaşık 50 gazeteci 2 gün süreyle
Mersin’e geldi. Dernek Başkanı Necmi Işıksal
başkanlığında kente gelen gazeteciler ile bir

dizi etkinlikte beraber olduk.
Adana,Mersin ve Tekirdağ gazetecileri ola-

rak yapımı devam eden Çukurova Havaala-
nı’nda incelemelerde bulunarak havaalanı
yapımını üstlenen Tekirdağ merkezli Kozuva
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Kozuva, tarafından inşaatın son durumu
hakkında bilgi aldık.

Çukurova Havalimanı Türkiye'nin 4. bü-
yüğü,kargo taşımacılığında da Türkiye'nin 2.
büyük havalimanı oluyor.12 yıldan beri kana-
yan bir yara ama açıldıktan sonra bölgemize
büyük değer katacaktır. 

Konuk gazetecilerle daha sonra Tarsus’a
geçerek tarihi ve turistik mekanları gezdik.
MGC ve BATGAD  yönetim kurulları olarak
Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan’ı maka-
mında ziyaret ederek, protokol imza töreni-
mize davet ettik. Vali Pehlivan'da , iki kentin
gazetecileri arasında kurulan işbirliğinin son
derece önemli olduğuna işaret ederek kenttin
genel durumu hakkında bilgiler verdi.

Konuk gazeteciler daha sonra Mersin Gaze-
teciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek kendilerine
Mersin’in meşhur tantunisi ve cezeryesi ikram
edildi.Mersin’de bulunan konuk gazeteciler
Atatürk Parkı’ndan bindikleri gezi teknesi ile
Mersin Uluslararası Limanı'nı denizden ince-
leme fırsatı buldular.

Mersin ve Trakyalı gazeteciler daha sonra
“Kardeş Cemiyet” protokolü imza törenine ka-
tılarak bu kardeşliğe şahitlik ettiler.

HHHH

Kamuoyunda dezenformasyon yasası ola-
rak nitelenen yeni basın kanunu tüm eleştiri-
lere rağmen Mecliste görüşülerek yasalaştı.Asıl
eleştiri konusu olan ve değişmesi istenen mad-
deler ne yazık ki değişmedi. 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetim ku-
rulu olarak gazetecileri bilgilendirmek amacı
ile Silifke’de bulunan Gençlik Spor İl Müdür-
lüğü Akkum Gençlik Kampında “Yeni Basın Ka-
nunu’ çalıştayı gerçekleştirdik. Yaklaşık 100
gazeteci aileleri ile beraber kampa katıldılar.

Son derece verimli geçen bir çalıştay son-
rası yeni kanun gazeteciler arasında tartışıla-
rak değerlendirildi. 

Çalıştay haricinde deniz ve havuz keyfi ya-
şayan gazeteciler voleybol, basketbol, masa te-
nisi ve ayak tenisi oynayarak stres attılar.

Kampın gece programında Bartın’da yaşa-
nan maden faciasında yaşamını yitiren 41 ma-
denci unutulmadı.Gazeteciler yakılan kamp
ateşi etrafında toplanarak, şiir dinletisi ile ha-
yatını kaybeden madencileri andılar.

HHHH

Bu sene Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık.
Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100.yılı.

29 Ekim 1923'te Büyük Türk milleti  hürri-
yetinden ve onurundan taviz vermeden tüm
dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını,
kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil
olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir.

29 Ekim, asil Türk Milletinin şahlanışı ol-
muştur.

Cumhuriyet, Türk halkının esarete boyun

eğmeyerek işgalcilerle yaptığı mücadele ve
büyük Türk milletinin eşsiz gücü ve bağımsız-
lığa olan inancının en büyük kanıtıdır.

Anadolu’nun her köşesinde büyük bir yok-
luk ve savaşla boğuşan bu cesur halk; tüm zor-
luklara rağmen mücadeleyi elden
bırakmayarak, büyük bir kahramanlık desta-
nına imza atmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde
Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet’in ilanı ile taçlan-
dırılmıştır. Türk halkının esarete boyun eğme-
yerek işgalcilerle yaptığı mücadele bu halkın
eşsiz gücünü ve bağımsızlığa olan inancının en
büyük kanıtıdır.

Tüm bu mücadele ve çağdaş Türkiye Cum-
huriyeti yolunda başta Cumhuriyet'in kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
emek veren tüm kahramanları saygıyla anıyo-
ruz.
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R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı

2

Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları, Mersin Valisi Ali Hamza Pehli-
van'ın sabah saat 9.30’da Kültür Merkezi Şeref
Salonunda tebrikleri kabulüyle başladı. Akde-
niz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral
Fuat Gedik ve Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, siyasi
partiler, askeri erkan ve sivil toplum örgütleri-
nin temsilcilerinin katıldığı törende Vali Pehli-
van, tek tek tebrikleri kabul etti. Tebrik
töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet
Meydanında devam etti. Buradaki törene va-
tandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende Vali
Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer ile
birlikte cipe binerek meydandaki öğrenciler ve
halkın bayramını kutladı, ardından saygı duru-
şunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

“Cumhuriyet kolay kazanılmadı”
Törende konuşan Vali Pehlivan, Türk mille-

tinin cansiparene bir mücadele vererek Ana-
dolu'yu düşmanlardan temizlediğini
söyleyerek, "Hemen akabinde bir çınar olan
devletimiz, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni-
den yeşeriyor, yeniden dal budak oluyor ve ye-
niden semaya doğru yükselmeye başlıyor. Evet
geçen yıllar içerisinde türlü zorluklar yaşadık.
Ama çok şükür bugün ülkemiz Türkiye coğraf-
yasında ve bütün dünya ölçeğinde huzurun,

güvenin ve umudun adı olmuştur. Sevgili genç-
ler, çok çalışacağız. Çünkü Cumhuriyet kolay
kazanılmadı. Bu ülkenin temelleri kolay atıl-
madı. Bugünler vesilesiyle Kurtuluş Savaşı yılla-
rını öncesiyle birlikte hatırlıyoruz. Cennet
misali bir ülkemiz var. Ülkemizi çok seviyoruz.
Canımızı verecek kadar çok seviyoruz. Biz bir-
likte güçlüyüz. Birbirimize kenetlendiğimiz sü-
rece güçlüyüz. Omuz omuza verdiğimiz sürece
güçlüyüz. Dayanışma halinde olduğumuz sürece
güçlüyüz. Bunu bugünler elbette ki kuvvetlendi-
riyor. Cumhuriyetimizi ayakta tutmak, bayrağı-
mızı en yukarılarda nazlı nazlı dalgalandırmaya
devam ettirmek, ezanımızı susturmamak, birli-

ğimizi, beraberliğimizi daim kılmak için bugün
vesilesiyle Mersin'in Cumhuriyet Meydanı'ndan
hep birlikte bir kere daha söz veriyoruz. Devle-
timizin, milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'mi-
zin ilelebet payidar kalması için hep birlikte
çalışacağız. Bu duygularla bir kere daha Cumhu-
riyetimizin 99. yılını en içten dileklerimle kutlu-
yorum.” dedi.

Vali Pehlivan'ın konuşmasının ardından öğ-
rencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gös-
terileri ile devam eden tören, resmigeçitle sona
erdi. Özellikle kutlama programı çerçevesinde
jandarma komandoların yaptığı silahlı hareket
gösterisi ile zeybek oyunu büyük beğeni aldı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin
“Yeni Basın Kanunu’ Çalıştayı, Silifke’de
bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü
Akkum Gençlik Kampında gerçekleşti.
Çalıştay, Cuma günü yaklaşık 100 gaze-

tecinin kampa katılmasıyla başladı. Cu-
martesi günü sabah saatlerinden
itibaren deniz ve havuz keyfi yaşayan
gazeteciler voleybol, basketbol, masa te-
nisi ve ayak tenisi oynayarak stres attı.

YENİ KANUN TARTIŞILDI
Çalıştay’da Cumartesi günü

TBMM’den geçen kamuoyunda dezen-
formasyon yasası olarak nitelenen yeni
basın kanunu tartışıldı. MGC Başkanı

Rüstem Kaya Tepe, yeni kanunla ilgili
değerlendirmelerde bulundu. Tepe,   ka-
nunun, “Basın özgürlüğünü sağlamak ve
bu özgürlüğün kullanımı ile basın kart-
larına ilişkin usul ve esasları belirle-

mek” olarak
nitelendirildiğini
hatırlattı. Ancak,
ilgili kanunun
basın özgürlüğü
açısından da
ciddi kaygılar do-
ğurduğuna  dik-
kat çekti. Başkan
Tepe, internet
haber sitelerine
yönelik düzenle-
meyle ilgili yö-
netmenliğin de 6
ay içinde Basın
İlan Kurumu ta-

rafından hazırlanacağını sözlerine ek-
ledi. Çalıştay, ilgili kanun konusunda
gazetecilerin sorduğu sorular ve düşün-
celerini açıklamalarıyla son buldu.

BAŞKANDAN KAMPA ZİYARET 

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Akkum
Gençlik Kampında ki çalıştaya katılan
gazeteciler daha sonra düzenlenen plaj
voleybol maçında boy gösterdi. Silif-

ke’de bir programa
katılan Akdeniz Be-
lediye Başkanı
M.Mustafa Gültak
ile Başkan Yardım-
cısı Onur Gümüştok
da, dönüşte kampa uğradı. Başkan Gül-
tak ve yardımcısı Gümüştok, büyük çe-
kişmeye sahne olan voleybol maçını bir
süre izledikten sonra kamptan ayrıldı.

MÜDÜR DEMİR ZİYARET ETTİ

Gençlik Spor İl müdürü Ökkeş Demir
de kampı ziyaret ederek, gazetecilerle
bir süre görüştü. Başkan Tepe, tesisleri
kendilerine açan Müdür Demir’e teşek-
kür etti. İl Müdürü Demir, kamuoyunu
aydınlatma anlamında önemli bir görev
üstlenen gazetecilere her zaman kapıla-
rının açık olduğunu söyledi. Müdür
Demir, kent genelindeki spor tesisleri
ve devam eden yatırımlar konusunda da
bilgiler verdi. Müdür Demir, akşam ye-
meğini gazetecilerle birlikte yedi.

MADEN İŞÇİLERİ ANILDI

Kampın gece programında Bartın’da
yaşanan maden faciasında yaşamını yi-
tiren  41 madenci anıldı. Gazeteciler ya-
kılan kamp ateşi etrafında toplanarak,
şiir dinletisi ile madencileri andılar.

MGC’DEN BASIN ÇALIŞTAYI
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nce düzenlenen “Yeni basın kanunu’ çalıştayı son

derece verimli geçti. Yeni kanunun tartışıldığı çalıştaya katılan gazeteciler,
boş zamanlarında sportif etkinliklere katıldı. Etkinlikte Bartın’da yaşanan ve

maden kazasında yaşamını yitiren işçiler anısına da şiir dinletisi yapıldı.

Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Mersin’de Cumhuriyet Bayramı
coşkuyla kutlandı Özellikle kut-

lama programı çerçevesinde jan-
darma komandoların yaptığı

silahlı hareket gösterisi ile zey-
bek oyunu büyük beğeni aldı. 
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Türkiye’nin 10’uncu Kalkınma Pla-
nı’nda Mersin’e yapılacağı duyurulan,
daha sonra 11’inci Kalkınma Planı’nda
ismi Doğu Akdeniz olarak değiştirilen
ana konteyner limanı için Adana’nın
Yumurtalık ilçesinde ÇED toplantıları
yapılmasının ardından Mersin İş Dün-
yası birlikte hareket etme kararı aldı.
Ankara’ya çıkarma yapmaya hazırlanan
Mersin İş Dünyası temsilcileri hazırla-
dıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a sunacak. Konuyla ilgili basın
toplantısı düzenleyen Mersin Sanayici-
leri ve İş İnsanları Derneği Başkanı
Hasan Engin, kentteki tüm sivil ve si-

yasi kurumların söz konusu karara
karşı olduğunu ve söz konusu yatırımın
boşa düşürülmeye çalışıldığını söyledi.
Açıklamaya Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Kızıltan, Mersin Perakendeci İş
İnsanları Derneği Başkanı Özcan Demir,
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı R.
Kaya Tepe, Uluslararsı Nakliyeciler
Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Rıd-

van Arıç ve pek çok sivil toplum kuru-
luşu temsilcisi de destek verdi. 

“Ulaştırma Altyapı Bakanımızdan
açıklama bekliyoruz”

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Engin, Mersin Ana Konteyner Li-
manı’ nın etüt, proje ve ÇED çalışmala-
rının 10’uncu 5 yıllık kalkınma
planından önce tamamlandığını ak-
tardı. 1/100 binlik planlara Ana Kon-
teyner Limanı’nın Mersin’e yapılacağı
işlendiğini anımsatan Hasan Engin,
“10’uncu Kalkınma Planı’nda olduğu
gibi Ana Konteyner Limanı’nın yeri
Mersin’dir. Ancak 11. Kalkınma Pla-
nı’nda ‘Doğu Akdeniz Ana Konteyner
Limanı’ ifadesi kullanıldı. Durum üze-
rine TBMM’ de açıklama yapan Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ana
Konteyner Limanı’nın Mersin’den
başka yere yapılmayacağını ifade etti.
Fuat Oktay’ın sözü devlet sözüdür.
Konu ile ilgili Ulaştırma Altyapı Bakanı-
mızdan açıklama bekliyoruz” dedi. 

“Mersin Ana Konteyner Limanı için
yatırımcıya imkan sağlanmalı”

Mersin Körfezi rüzgar yönü ve de-
rinlik yönünden ana konteyner limanı
için en uygun alan olduğunu vurgula-
yan Hasan Engin, hem yabancı uzman-
ların hem de akademisyenlerin yaptığı
çalışmaların bunu desteklediğini ifade
etti. Engin, “HUB limanı olarak hizmet
vermek üzere yıllık 12 milyon TEU
konteyner elleçleme kapasitesiyle 355
milyon Euro bedelle inşa edilecek yeni
konteyner limanının Mersin dışında bir

yere yapılması bu yatırımı tehlikeye so-
kacaktır. Mersin; İç Anadolu, Güney
Doğu Anadolu başta olmak üzere bir-
çok bölgemizdeki dökme yük, tarımsal
ürünler ve madensel ürünlerimizin ih-
racatı için en iyi lokasyonda yer almak-
tadır. Yıllık 8 bin geminin yanaşması
beklenen ve 400 hektarlık deniz ala-
nına inşa edilecek olan Mersin Ana
Konteyner Limanı’nın yapılmasıyla
kentimiz; Avrupa, Orta Doğu, Uzak
Doğu ve Orta Asya’nın liman merkezi
olacaktır. Hükümetimiz, tıpkı Filyos ve
Çandarlı limanlarını yaptığı gibi Mersin
Ana Konteyner Limanı’ nın yapımına
başlamalı ya da yatırımcıların yapma-
sına imkan sağlamalıdır” diye konuştu.

“Yatırımcı bulma konusunda 
Mersin’e çifte standart 

uygulanmamalı”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Kızıltan ise şunları söyledi: “Ana kon-
teyner limanımız Mersin’den alınıp
Adana’ya götürülmüş değildir. Yaptığı-
mız temaslarda devletin bu yatırımı ya-
pacak gücünün olmadığı, bunun özel
teşebbüs girişimleriyle yapılması ge-
rektiği yönünde dönütler alıyoruz.
Ancak biliyoruz ki başka birçok böl-
gede hükümetimiz yatırımcıları hızlı
bir şekilde buluyor, getiriyor, yaptırtı-
yor. Mersin Ana Konteyner Limanı’nda
da hükümetin çifte standart yapma-
ması gerekiyor.” 

“Söz konusu bölge 
imar planında acilen tekrar liman

statüsüne çevrilmeli”

Önceki dönemde Mersin Ana Kon-
teyner Limanı’nın kurulacağı alanın po-
lipropilen tesisi için endüstri bölgesi

ilan edildiğini anımsatan Ayhan Kızıl-
tan, şöyle devam etti: “Mersin Ana Kon-
teyner Limanı’nın önünü açmak için
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı bir an önce söz konusu böl-
genin endüstri bölgesinden önceki yıl-
larda olduğu gibi liman statüsüne
çevirmesi gerekiyor. Bakanlığın söz
konusu adımı atması için sürecin en
yakın takipçisi olacağız. Mersin Ana
Konteyner Limanı için yatırımcı arayı-
şımız da hızla devam ediyor. Ayrıca
özel sektörün yanında yerel kamu ku-
rumlarını da bu alanda harekete geçi-
recek bir adım atılabilir. Örneğin
Avrupa’nın en büyük limanlarından
biri olan Trieste Limanı’nı sahibi bele-
diyedir. Gerekli mevzuatlar hazırla-
nırsa Mersin Ana Konteyner Limanı’nı
belediyelerimiz hızlı bir şekilde hayata
geçirilebilir” şeklinde konuştu.

Mersin’e yapılacağı açıklanmasına karşın Adana’da ÇED toplantıları düzenlenen ana kontey-
ner limanı için harekete geçen Mersin İş Dünyası, Ankara’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 

Mersin, Ana Konteyner Limanı için Ankara’ya çıkarma yapacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer,
göreve geldiğinden bu yana hizmet anlamında başın-
dan beri siyasi kimliğini bir tarafa bıraktığını ifade
etti. Seçer, “Biz halkın takdiriyle bu koltuklarda oturu-
yoruz. Hepimiz bir iradeyi yansıtıyoruz. Ben Mersin’in
iradesini yansıtıyorum. İşte demokrasi böyle bir şey”
diye konuştu.

Seçer: “Hiçbir kamu bankasından 
borçlanamadım”

Mersin’e 1.9 milyon yerli nüfus için, merkezi hü-
kümetten gelen bütçeyle, sığınmacılardan kaynaklı
toplam 2.3 milyon nüfusa hizmet götürdüklerini ha-
tırlatan Başkan Seçer, hizmet yapmak için İller Ban-
kası gibi kamu bankalarından kredi alamadığını
anımsattı. 

Bu söylemlerinin şikayet değil, tenkit olduğunun
altını çizen Başkan Seçer, “Merkezi yönetimin idare-
sindeki bütün kurumların 2019’dan beri verdiği
hibe, kredi, karşılıksız kredinin %95’ten fazlası
Cumhur İttifakı’nın belediyelerine gitmiştir. Ben 3,5

yıllık sürem içerisinde hiçbir kamu bankasından
borçlanamadım” dedi.

“Belediye’yi güçlü ve disiplinli 
bir mali yapıya kavuşturduk”

Aldıkları önlem ve izledikleri ekonomik politika
sayesinde Büyükşehir Belediyesi’ni çok güçlü ve disip-
linli bir mali yapıya kavuşturduklarını belirten Başkan
Seçer, geçmiş dönemden kalan yarım işleri de kısa sü-
rede bitirdiklerini ve benzer işleri çok daha ucuza
yaptıklarının vurgusunu yaptı.

Geriden gelen 400 milyon dolarlık borcu, gö-
revde oldukları süre içinde 100 milyon dolara indir-
diklerini söyleyen Başkan Seçer, o zaman 400
milyon dolar olan bütçenin ise şu anda 800 milyon
dolara çıkacağını söyledi.

Belediye Başkanlığı’nın çok dikkat edilmesi gere-
ken bir görev olduğunu söyleyen Başkan Seçer, tüm
mücadelesinin vatandaşın hakkını korumak oldu-
ğunu belirterek, “İşin içine rant, para,  arsa, avanta
girdiği zaman, senin yaptığın işte hayır olmaz. Ben

Sosyal Demokrat bir belediye başkanıyım, sermaye
düşmanı da değilim. Ama bu demek değildir ki,
kamu malı kapanın elinde kalsın. Özellikle imar de-
ğişikliği veya imar açma gibi konularda dürüst bir
belediye başkanı, buradan elde edilecek rantın bir
kişinin cebine girmesine müsaade etmez, kamunun
yararını da düşünür” diye konuştu.  

Mersin'in; Çukurova Bölgesel Havaalanı, Akdeniz
Sahil Yolu, Pamukluk Barajı gibi yıllardır bitirileme-
yen ve artık bir an önce bitirilmesi gereken önemli
merkezi hükümet yatırımları olduğuna dikkat çeken
Başkan Seçer, ilgili kişi veya kurumların öncelikle bu
sorunları ortadan kaldırması gerektiğini belirtti. 

Belediye’nin eylem ve işlemlerine karşı yargı yo-
lunun her zaman açık olduğunu hatırlatan Başkan
Seçer, “Ama iktidar da, kurumları bir sopa gibi kulla-
namaz. Bunun adı da demokrasi olmaz. Biz işimize
bakıyoruz, hizmet yapıyoruz ve yapmaya da devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SEÇER: DÜRÜST BELEDİYE BAŞKANI,
ÖNCE KAMU YARARINI DÜŞÜNÜR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tara-
fından kentin farklı noktalarında
hizmet veren bütçe dostu ‘Mahalle Mut-
fağı’ uygulaması, Mersin ve Tarsus Üni-

versiteleri’nde eğitim-öğretim gören
öğrencilerin, sağlıklı ve ucuz fiyata bes-
lenmelerini sağlıyor. Mersin Üniversi-
tesi Çiftlikköy Kampüsü girişinde ve
Tarsus Üniversitesi içerisinde hizmet

veren Mahalle Mut-
fağı’ndan faydalanan
öğrenciler, 3 çeşit
yemeği 3,5 liraya al-
manın keyfini yaşı-
yor. 

Yaşar: “Gençleri-
mizin yemek bütçe-
sine katkı
sunuyoruz”

Uygulamanın
amacının, gençlerin
yemek bütçelerine

katkı sunmak olduğunu belirten Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal
Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar,
“Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir ya-
nından, ilimize üniversite eğitimi al-
maya gelen öğrencilerimize sağlıklı ve
ucuz yemek ulaştırıyoruz. Mahalle Mut-
fağımız hafta içi her gün ve Cumartesi
günleri hizmet veriyor. Burada amacı-
mız, Başkanımızın da her zaman belirt-
tiği gibi, üniversiteli gençlerimizin
yemek için ayırdıkları bütçeye katkı
sunmak, kaliteli ve ucuz yemeğe erişim-
lerini kolay bir şekilde sağlamak” dedi. 

Çamaşır Kafe ile hayat daha kolay
Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci

dostu hizmetlerinden birisi de ‘Çamaşır
Kafe.’ Yeni eğitim öğretim yılında da

Üniversite Caddesi’nde ve Tarsus’ta
olmak üzere 2 adet Çamaşır Kafe ile
hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bu
hizmeti ile hem öğrencilerin, hem de ai-
lelerin bütçesine katkı sağlamış oluyor.

Hafta içi 08.00 - 17.00, Cumartesi
günü ise 09.00 - 17.00 saatleri arasında
hizmet sunan Çamaşır Kafeler; ferah
ortamı ile wi-fi, ücretsiz çay ikramı ve
mini kütüphane hizmeti de veriyor.

Piyasada 80 ile 120 lira aralığında
yıkanan çamaşırlar, Çamaşır Kafe’de üc-
retsiz bir şekilde yıkanıp kurutuluyor.
Çamaşır deterjanı için de herhangi bir
ücret ödemeyen öğrenciler, yıkanan ve
kurutulan kıyafetlerini ütüleme imka-
nına da sahip.  Okul ve yurda yakın lo-
kasyonuyla ulaşım sorunu da

yaşatmayan Çamaşır Kafe, öğrencilerin
bütçelerinde ve zamanlarında büyük
tasarruf sağlıyor.

Dönmezler: “Sıcak bir ev ortamında
çamaşırlarını yıkıyorlar”

Çamaşır Kafe uygulamasından öğ-
rencilerin büyük memnuniyet duyduk-
larını ve bu uygulamanın bütçelerine
önemli ölçüde katkı sağladığını belirten
Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hiz-
metler Şube Müdürü Suzan Dönmezler,
“Öğrencilerimiz kitap okuyup, kahvele-
rini ve çaylarını içtikleri sıcak bir ev or-
tamında, çamaşırlarını da yıkıyorlar. Bu
hizmetten; öğrenci belgeleri ile müra-
caat edip, kayıtları yapıldıktan sonra
haftada 3 kez yararlanabiliyorlar” ifade-
lerini kullandı.
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HAVAALANINDA İNCELEME

İki cemiyet arasındaki et-
kinlik kapsamında Tekir-
dağ’dan Batı Trakya Gazeteciler
Derneği üyesi yaklaşık 50 gaze-
teci 2 gün süreyle Mersin’e
geldi. Dernek Başkanı Necmi
Işıksal başkanlığında kente
gelen gazeteciler ilk olarak ya-
pımı devam eden Çukurova Ha-
vaalanı’nda incelemelerde
bulundu. 

“ŞUBAT AYINDA AÇILACAK” 

Mersin ve Adanalı gazeteci-
lerin de büyük ilgi gösterdiği
gezide havaalanı yapımını üst-
lenen Tekirdağ merkezli Ko-
zuva Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Ko-
zuva, tarafından inşaatın son
durumu hakkında bilgiler ve-
rildi. Kozuva, havalimanının
Türkiye'nin 4. büyüğü olacağını
belirterek, "Çukurova Havali-
manı açıldıktan sonra bölgeye
değer katan bir havalimanı ola-
cak. Çukurova Havalimanı Tür-
kiye'nin 4. büyük havalimanı
oluyor. Kargoda da Türkiye'nin
2. büyük havalimanı oluyor. 3
etapta yapılması gereken bir
havalimanıydı. 1. etabımız 7
milyon yolcuya kadar 60 bin
metrekareydi. 2. etap havalima-
nımız 7 milyon ile 9 milyon yol-
cuya ulaştığı zaman 85 bin
metrekareye çıkıyorduk. 3. eta-
bımızda 9 milyondan sonra 107
bin metrekareye çıkıyorduk.
Burası ilk açıldığı zaman 5-5,5
milyon bir yolcusu olacaktı. Biz
dedik ki etap etap yapmayalım,
12 yıldan beri kanayan bir yara
var, yapmışken hepsini bir anda
yapalım. Şu an 3 etabı bir arada
yapıyoruz. Şu anda yüzde 82
seviyesinde tamamlandı. 23
Şubat 2023’te açılış düşünüyo-
ruz” dedi.

VALİ PEHLİVAN’A ZİYARET

Konuk gazeteciler daha
sonra Tarsus’a geçerek tarihi ve

turistik mekanları gezerken,
MGC Başkanı Rüstem Kaya
Tepe, BATGAD Başkanı Necmi
Işıksal ile her iki yönetimden
gazetecilerin bulunduğu bir
heyet Vali Ali Hamza Pehlivan’ı
makamında ziyaret etti. Vali
Pehlivan, iki kentin gazetecileri
arasında kurulan işbirliğinin
son derece önemli olduğuna
işaret ederek kenttin genel du-
rumu hakkında bilgiler verdi.

MGC’Yİ ZİYARET 

Konuk gazeteciler daha
sonra Mersin Gazeteciler Cemi-
yeti’ni ziyaret etti. Cemiyet bi-
nasında bir süre ağırlanan
konuk gazetecilere, Mersin’in
meşhur tantunisi ikram edildi.

LİMANI TEKNE GEZİSİ 
İLE İNCELEDİLER

Mersin’de bulunan konuk
gazeteciler Atatürk Parkı’ndan
bindikleri gezi teknesi ile Mer-
sin Uluslararası Liman İşletme-
ciliği(MIP)’ye inceleme gezisine
katıldı. Mersin’i denizden ince-
leme imkanı bulan gazeteciler
Türkiye’nin en önemli limanları
arasında bulunan Mersin Lima-
nı’nı yakından inceleme imkanı
buldu. MIP Basın ve Halkla İliş-
kiler Müdürü Sevda Onbaşlı ta-
rafından kapasitesi ve genel
bilgiler verildi.

KARDEŞ PROTOKÜLÜ 
İMZALANDI

Mersin ve Trakyalı gazeteci-
ler daha sonra bir restoranda
düzenlenen “Kardeş Cemiyet”
protokolünün imza törenine
katıldı. Düzenlenen yemekli et-
kinliğe Vali Ali Hamza Pehliva-
noğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Ayhan Kızıltan,
Meclis Başkanı Hamit İzol, Ko-
zuva Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Ko-
zuva, MGC Başkanı Rüstem
Kaya Tepe, BATGAD Başkanı
Necmi Işıksal,cemiyetlerin yö-

netim kurulları ile çok sayıda
basın mensubu katıldı. Gecede
konuşan her iki cemiyet baş-
kanı Mersin Ticaret Sanayi
Odası ile Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odaları’nın daha önce
kardeş oda protokolü imzaladı-
ğını, bu işbirliğinin de basın
dernekleri arasında hayata ge-
çirilmesi fikrinden yola çıkarak
‘Kardeş Cemiyet’ protokolünün
imzalandığını dile getirdi. Et-
kinlikte konuşan Vali Pehlivan
ise iki güzide kenttin basın
mensupları arasında ki sıcak iş-
birliğinin önemine işaret etti.
Vali Pehlivan, konuk gazeteci-
lere Mersin’in tarihi, turistik ve
ekonomik durumu hakkında
bilgiler verdi. Etkinlikte daha
sonra iki cemiyet arasındaki
‘Kardeş Cemiyet’ protokolü
MGC Başkanı Rüstem Kaya
Tepe ile BATGAD Başkanı
Necmi Işıksal arasında imzala-
narak yürürlüğe girdi.

PLAKETLER SUNULDU

Düzenlenen etkinlikte her
iki başkan tarafından Vali Ali
Hamza Pehlivan’a teşekkür pla-
keti sunuldu. Vali Pehlivan ise
Çukurova Havaalanı Projesi’nin
yapımını üslenen Kozova Şir-
ketler Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva’ya
MGC’nin plaketini sundu. BAT-
GAD Başkanı Necmi Işıksal ise
MTSO Başkanı Kızıltan ile Mec-
lis Başkanı İzol’a plaket takdi-
minde bulundu.  Her iki
cemiyet başkanı da birbirlerine
plaket sunumunda bulundu.
BATGAD Başkanı Işıksal ise
MGC Başkanı Tepe’ye, Tekirdağ
da köylü kadınlar tarafından
yapılan el dokuması bir kilim
hediye etti.

Son derece sıcak ve samimi
bir ortamda geçen etkinlikten
sonra konuk gazeteciler kent-
ten ayrıldı.
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MGC ile BATGAD KARDEŞ CEMİYET OLDU
Mersin Gazeteciler Cemiyeti(MGC) ile Batı Trakya Gazeteciler Derneği(BATGAD) ara-

sında mesleki ilişkilerin geliştirilmesi için “Kardeş Cemiyet” protokolü imzalandı.



Akdeniz Belediye Başkanı M. Mus-
tafa Gültak’ın; Ankara ve Bakanlıklar
nezdindeki yoğun girişimleri sonucu
Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı ye-
rinde kentsel dönüşüm projesi kapsa-
mında Çay Mahallesi’nde yapımı biten
konutlara yerleşecek hak sahibi vatan-
daşlar için noter huzurunda kura çe-
kimi yapıldı.

Akdeniz Belediyesi merkez bina
önünde düzenlenen törene; Çevre Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardım-
cısı Mücahit Demirtaş, Mersin
Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve
Hacı Özkan, Vali Ali Hamza Pehlivan, Ak-
deniz Kaymakamı Zeyit Şener, AK Parti
İl Başkanı Cesim Ercik ve İlçe Başkanı
Emin Genç, Akdeniz Belediye Başkanı M.
Mustafa Gültak, TOKİ bürokratları,
Noter yetkilileri, muhtarlar ve Çay Ma-
hallesi sakinleri katıldı. Bölgede, toplam
13 dönüm üzerinde inşa edilen projede,
20 blokta yükselen 416 modern konut,
44 işyeri, park ve çocuk oyun alanları,
spor sahaları ve cami yer alıyor.

Gültak; “Akdeniz, Türkiye’nin de en
önemli ilçelerinden biri”

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mus-
tafa Gültak, törende yaptığı konuşmada,
“Seçildiğimizde halkımıza bir söz ver-
dik; ‘Akdeniz’de yaşanan insanlık dra-
mını sonlandıracağız’ dedik. Ve bu
anlamda en önemli projelerden birini
şu anda hayata geçiriyoruz. Akdeniz,
sadece Mersin’in değil, Türkiye’nin de
en önemli ilçelerinden biri; limanı, ser-
best bölgesi, organize sanayi bölgesi ile
ülkemiz ekonomisine can katan bir ilçe
olmakla birlikte, dezavantajlı vatandaş-
larımızın en çok yaşadığı bir ilçe duru-

mundaydı. Ama birazdan kurasını çeke-
ceğimiz Çay Mahallesi konutları ve şu
anda hızla ilerleyen Barış Mahallesin-
deki konutlarla, Akdeniz’de çok ciddi
bir fiziki değişim başladı. Bizlere bu
gücü sağlayan, destek verip her zaman
yanımızda olan Dünya Lideri Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın
Murat Kurum, Değerli Bakanlarımıza,
Milletvekillerimize ve TOKİ yetkilile-
rine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Akdeniz’de bir değişim, 
bir devrim var”

Bugün Çay Mahallesi’nde, üst yapı-
sından altyapısına, doğalgazından çevre
düzenine kadar her yönüyle modern ve
güvenli binaların yükseldiğini belirten

Başkan Gültak, “Bugün çok gururluyuz.
Çünkü Mersin’de yaklaşık 20 yıldır bu
manada bir kentsel dönüşüm yapılma-
mış.  Ne ilginçtir ki geçmişte bu beledi-
yeyi yönetenler, devlet Akdeniz’de
kentsel dönüşüm projeleri yapmak iste-
diğinde mahkemelere başvurup yürüt-
meyi durdurma davası açmışlar. Fakat
bugün geldiğimiz noktada, devletin
sunduğu tüm imkânları, Çay Mahal-
lesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza sun-
muş olduk.

Bu projeleri anlattığımda ‘hayal’ di-
yorlardı. Hayal etmeden hiçbir şey ol-
muyor. Bugün ise bu projelerimizi
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.
Vatandaşlarımız, ‘babanın oğluna suna-
mayacağı’ şartlarda ev sahibi olacak. O
nedenle bugün Akdeniz’de bir değişim

var, bir devrim var. Yapımı tamam-
lanan 416 konutun bir bölümü için,
bugün noter huzurunda yapılacak
kura çekimiyle hak sahiplerine tes-
lim edilecek. Hemen ertesinde de
ikinci etap çalışmalarını da başla-
tıp diğer konutlarımıza da hak sa-
hiplerine vereceğiz. Sayın
Bakanımızla görüştüm, hızla bu
bölgede projelerimiz devam ede-
cek” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Demirtaş; “Ak-
deniz, Mersin’in yıldızı olacak”

Çevre Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakan Yardımcısı Mücahit
Demirtaş da konuşmasında, Çay
Mahallesi’nde çok özgün bir proje-
nin ortaya çıkarıldığını ifade ede-
rek; “Sadece Mersin için değil,

TOKİ de burada gerçekten çok daha
özgün bir proje çıkarıp pilot bölge ola-
rak, çok daha kaliteli malzemelerle, 100
metrekare 2+1 veya 3+1 değil, daha
ferah daireler, bir ailenin ortak yaşam
alanlarının da içinde bulunduğu bir kon-
sept almış olacaksınız. Tamamen kendi-
niz, aileniz, çocuklarınız, torunlarınızın
da yaşayabileceği, konforlu bir hayat
sürebileceği bir ortama kavuşmuş olu-
yorsunuz. Sayın Bakanımızın talimatla-
rıyla Akdeniz ilçemiz, Mersin’in yıldızı
oluncaya dek projelerimiz devam ede-
cek” dedi.

Konutlar için kura çekimleri noter
huzurunda gerçekleşti

Protokol üyelerinin konuşmasının
ardından TOKİ tarafından Akdeniz ilçe-
sine bağlı Çay Mahallesi’nde yapımı ta-
mamlanan 416 modern ve güvenli
konutun 182’si için hak sahibi vatandaş-
lar arasından, protokol üyelerinin de ka-
tılımıyla, noter huzurunda kura
çekimleri yapıldı.

Duygularını paylaşan Çay Mahallesi
sakinleri de böylesi güzel, modern, gü-
venli ve her yönüyle eksiksiz konut sa-
hibi oldukları için mutluluklarını dile
getirdi, projenin hayata geçmesinde
büyük emek veren Akdeniz Belediye
Başkanı Gültak’a, Çevre Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum ve TOKİ yetkililerine
teşekkür ettiler. Öte yandan, kalan ko-
nutların teslimi için de mahalle sakinleri
ile ikili görüşmelerin devam ettiği öğre-
nildi.
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Şener MERMER

14 Ekim saat 18:15 civarı. Ay-
dınlık başlayan günün kömür ka-
rası olduğu o an. 41 canımıza mal
olan Amasra' da ki kömür madeni
faciasıyla sarsıldık, üzüldük, kahrol-
duk. Yüreğimize ateş düştü. Daha
Soma'nın acısı gündemdeyken yeni
bir felaket daha yaşadık. Türki-
ye'nin kaderi mi bu can kayıpları?
Bu acıları daha ne kadar yaşayaca-
ğız. Bu kazaları önceden önlem alıp
engellemek bu kadar zor mu? Çıka-
rılan kömür oranına göre en fazla
can kaybı yaşayan ülkelerin ba-
şında geliyoruz ne yazık ki. 2008 yı-
lında yapılan bir araştırmaya göre
100 milyon ton kömür çıkarmak
için meydana gelen can kaybı
Çin'de 127, ABD'de 6 iken bizde
neden bu sayı 722. Ve hâlâ düzelen
bir şey yok. Demek ki bir şeyleri
eksik ya da yanlış yapıyoruz. Adım
başı "Tedbir Felaketi Önler" ya da
"Önce İş Güvenliği" yazısı asmakla
bu iş olmuyor. Umarız bu son olur.
Tedbir bizden takdir Allah'tan.
Buna inanan bir toplumuz. Hiç ol-
mazsa bundan sonra yetkililer ge-
rekli önlemleri alır da bir daha bu
acıları yaşamayız. Bu faciada can
veren kardeşlerimize Allah'tan
rahmet, ailelerine başsağlığı ve
sabır diliyor, acılarını yürekten
paylaşıyoruz. 

Bu felaketin en üzücü ve can
yakan tarafı da şu: Bu kazadan sağ
salim kurtulan ya da yaralı olan
kardeşlerimizin, bir müddet sonra
yine aynı ocağa benzer şartlarla
dönüp tekrar çalışmak zorunda ka-
lacak olmaları. Madene girerken ve-
dalaşmaları bu yüzden. Bir maden
işçisinin, "Dönüşümüzün garantisi
yok" demesi bu yüzden. Bir oğlunu
kaybetmiş, öbür evladı ölüm kalım
mücadelesi veren bir annenin
"Oğlum aynı vardiyada çalışmayın
dedim, beni dinlemediler" diye fer-
yat etmesi bu yüzden. İş buldum,
evime ekmek götüreceğim diye se-
vinip, yerin yüzlerce metre altında
rızkını arayan gençlerin, çoluk
çocuk sahibi fedakar babaların
sonu bu olmamalı. İnsanımızın ha-
yatı alınmayan tedbirlerle bu kadar
riske atılmamalı. 21.Yüz yılda dün-
yada ölüm vakalarının neredeyse
sıfıra yaklaştığı madencilik sektö-
ründe, bu ve benzer acıları ülke ola-
rak biz de artık yaşamak
istemiyoruz.

KÖMÜR KARASI
BİR GÜN

senermermertrt@gmail.com

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Kızıltan, 1 Eylül’de yapılan
54,8’lik zamla birlikte ticari elektrik
birim fiyatını geçen sanayi elektrik ta-
rifesinin üretim için tehlike arz etti-
ğine dikkat çekti. “Üretimde girdi
maliyetleri artıyor müdahale edil-
meli” diyen
Ayhan Kızıltan,
sanayi elektrik
tarifesinin ilk
kez ticari elek-
trik tarife
birim fiyatları-
nın üzerine çık-
tığını kaydetti.
Sanayi üreti-
minde tehlike
çanlarının çal-
dığını ifade
eden Başkan
Kızıltan, “Böyle
devam ederse
sanayicilerin
sanayici tanı-
mından çıkmak
isteyecekler.
Sanayicinin üretimin önemli girdi ka-
lemleri arasında yer alan elektriği
uygun maliyetle temin edebilmesi ge-
rekiyor” dedi. 

Üreten cezalandırılır 
konuma gelmiştir

Sanayicilerin enerji maliyetleri ne-
deniyle zor bir durumda kaldığını
ifade eden Ayhan Kızıltan, “Eskiden
üreticileri sanayici olmaları için teş-
vik ederdik. Çünkü sanayi elektriği ti-
cari elektrikten %25-30 daha ucuzdu.
Sanayi elektriğinin avantajı vardı. Bu
uygun fiyat üretime destek veriyordu.
Üreticiyi destekleyen bir mekanizma

vardı. Ama gelinen son noktada, yeni
zamla birlikte üretici gerçekten çok
zor durumda kaldı. Üretimin zaten
zor olduğu, riskli olduğu bir ekono-
mide bu uygulama kabul edilemez”
diye konuştu.

Enerji en önemli üretim maliyet
kalemlerinden birisi olduğunu anım-

satan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan,
üretenlerin cezalandırılır konuma
geldiğini ifade ederek şöyle devam
etti: “Bu şekilde nasıl üreten bir ülke
olabiliriz?  1 Eylül itibariyle ticaretha-
nelerde 30 kwh altı tüketim 2.36 TL,
30 kwh üstü ise 3.27 TL iken; sanayi
elektrik tarifesi kwh 4.04 TL’dir. Sa-
nayi elektriği tarifesi birim kilovat fi-
yatı ticari elektrik birim fiyatını
geçmiştir. Bu % 54,8 zam kabul edilir
bir şey değildir. Mersin Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak bu konuyu acilen
gündemimize aldık. Bu konuda sana-
yiciyi destekleyen tedbirlerin alın-
ması talep etmekteyiz.”

“Sanayi elektrik tarifesi üretim
için tehlike arz ediyor”

ÇAY MAHALLESİ SAKİNLERİ ÇEKİLEN
KURALARLA YENİ EVLERİNE KAVUŞTU

TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 416 dairenin
182’si için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Törende duayen ihracatçı, inovatif ürün ve
genç ihracatçı ödülleri de sahiplerini buldu. Tö-
renin açılış konuşmasını yapan ASHİB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyıl-
maz, ASHİB olarak sürdürülebilir ihracat artışı
için Adana’da üç önemli projenin hayata geçi-
rilmesini sağladıklarını kaydetti. Türkiye’nin 1
milyar doları aşan su ürünleri ihracatında
yüzde 30’luk artış sağlayacak Balıkçılık ve Su
Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi pro-
jesi hakkında davetlileri bilgilendiren Ali Can
Yamanyılmaz, Türkiye’de bir ilk olan tarla ba-
lıkçılığı projesini de Adana’nın Karataş İlçe-
sinde 6 bin 500 dönüm alanda
konumlandırdıklarını anlattı. 

Adana İli Duayen İhracatçı Ödülü, Öz Zirve
Bağırsak Canlı Hayvan Ürünleri firmasının
temsilcisi Hüsamettin Şahin’e; Adana İli İnova-
tif Ürün İhracatçısı Ödülü Biyolojik Tarım Da-
nışmanlık firmasının temsilcisi Lerzan
Erkılıç’a; Adana İli Genç İhracatçı Ödülü Rimaş
Deri, Gıda ve Hayvancılık firmasının temsilcisi
Maruf Şahin’e verildi. ASHİB 2021 Yılı İhracat
Ödülü alan Adanalı firmalar ise şöyle sıralandı;
Ak Yem, Pilyem, SCN Nakliyat, Taşar Tavukçu-
luk, Şahin Tavukçuluk, Gülperi Tavukçuluk,
Güler Bağırsak, Pakyürek Dış Ticaret, Sasu Su
ve Tarım Ürünleri, Fazilet Kuyucu, Civkur Gıda,
Hamer Bağıksak, Elif Gıda, İsmail Kurtkara ve
Gülkar Tarım ve Hayvancılık. 

ASHİB, hayvansal gıda ihracatında
Adana’nın devlerini ödüllendirdi

Türkiye’nin 2021 yılındaki 3,4 milyar dolar su ürünleri ve hayvansal
mamuller ihracatına 524,8 milyon dolarlık destek veren Akdeniz Su
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Adana

ilinden en fazla ihracat gerçekleştiren 15 üyesini ödüllendirdi.



Binlerce kişinin akın ettiği konserde
unutulmaz gece yaşandı. Sanatçıyı dinle-
mek isteyenler, adeta Mersin’i salladı.

Yoğun ilgi ve sevgi gösterileri ara-
sında karşılanan Toroslar Belediye Baş-
kanı Atsız Afşın Yılmaz, Cumhuriyet
coşkusuna ortak olan tüm hemşehrile-
rine teşekkür ederek; “Hep birlikte Tür-
kiye’yiz diyen herkes benim özbeöz
kardeşimdir” dedi.

Toroslar Belediyesinin 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutlama etkinlikleri,
ünlü rap sanatçısı Ceza’nın sahne aldığı
açık hava konseri ile taçlandı. Çağdaş-
kent Mahallesi’nde bulunan Toroslar
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen
konserde Ceza, sevilen şarkılarını Mer-
sinliler için söylerken, gençler ve vatan-
daşlar da sanatçının tüm şarkılarına hep
bir ağızdan eşlik ederek, doyasıya eğ-
lendi.

BAŞKAN YILMAZ; “BİZ HEP 
BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ”

Alkışlarla sahneye davet edilen Baş-
kan Yılmaz, tüm hemşehrilerinin Cum-
huriyet Bayramı’nı kutladı.

“Cumhuriyetimizin 99. yılını coşkuyla

ve gururla kutluyoruz” diyen Başkan Yıl-
maz, gençleri çok sevdiğini ifade ederek;
“Aynı şehri paylaştığımız, aynı göğe bak-
tığımız ve bugün bu meydanı hep bera-
ber doldurduğumuz, benim gençliğim ve
geleceğimiz olduğunuz için siz-
leri çok seviyorum. Cumhuriyet
Bayramımız kutlu olsun. Bundan
tam 100 yıl önce İngilizler, Fran-
sızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar ar-
kalarında Amerika ile ülkemizi
işgal ettiler. Benim dedelerim,
sizlerin dedeleri Anadolu’nun
her yerinde vatan savunması
yaptılar. Ve bu zaferin üzerine
Cumhuriyetimizi kurduk” diye
konuştu.

“Bugün yine aynı şey olsa biz
de dedelerimiz gibi aynı bilinçle,
aynı heyecanla vatan savunması
yapar mıyız?” diyerek alandaki tüm
gençlere ve vatandaşlara seslenen Baş-
kan Yılmaz, tüm katılımcıların “Evet” ce-
vabı karşısında mutlu olduklarını
kaydederek; “Yaparız çünkü biz birlikte
Türkiye’yiz. Farklılıklarımız olabilir.
Farklı memleketlerden olabiliriz. Farklı
inanabilir ve farklı yaşayabiliriz. Ancak

güçlü Türkiye’de yaşama, bir ve beraber
olma irademiz var. Hep birlikte Türki-
ye’yiz diyen herkes benim özbeöz karde-
şimdir” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, ellerinde Türk bay-
raklarıyla alanı dolduran binlerce vatan-
daş ile birlikte Mersin’den, Toroslar’dan
tüm dünyaya; “Hep birlikte Türkiye’yiz”

diye seslenerek, birlik ve beraberliğin en
güzel mesajını da verdi.

Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ar-
dından sahneye çıkan Ceza, söylediği
birbirinden güzel şarkılarıyla geceye
renk kattı.

KONSERDE, MİLLİ DUYGULAR
DORUKLARA ÇIKTI

Cumhuriyetimizin 99. yıl
coşkusunun doruklara çıktığı

Toroslar’da, İzmir Marşı’nı elinde
Türk bayrağı ile 7’den 70’e herkesle bir-
likte söyleyen Başkan Yılmaz, bu coşkuya
ortak olan hemşehrilerine teşekkür etti.
Başkan Yılmaz, Toroslar’a, Mersinlilere
eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatan ünlü rap
sanatçısı Ceza’ya da teşekkür ederek,
çiçek ve plaket takdim etti.

Ünlü sanatçı Ceza da kendilerini Mer-
sin’de hayranlarıyla buluşturan Başkan
Yılmaz’a teşekkürlerini ileterek, konseri
büyük bir coşkuyla tamamladıklarını

söyledi.

“DÜNYA BOCCE ŞAMPİYONASI’NDA
MİLLİ TAKIMIMIZI HEP BİRLİKTE

DESTEKLEYELİM”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın
Yılmaz, dünyada ilk kez Toroslar’da yapı-
lacak olan Dünya Erkekler ve Kadınlar
Bocce (Raffa) Şampiyonası ile Dünya Er-
kekler Bocce (Volo) Şampiyonası’na tüm
Mersinlileri davet etti.

1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında
Halkkent Mahallesi’nde bulunan Toros-
lar Bocce Salonu’nda gerçekleşecek şam-
piyonaya milli takımımızın güçlü bir
şekilde hazır olduğunu kaydeden Başkan
Yılmaz; “Milli takımımız, şampiyonada
bayrağımızı dalgalandıracak. Hep bir-
likte destekleyelim. Şampiyonaya hepi-
nizi bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Fede-
rasyonu ile Uluslararası Bocce Konfede-
rasyonu (CBI) Başkanı ve Bayburt
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu
Türkmen de bocce sporuna sunduğu
desteklerinden dolayı Toroslar Belediye
Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür
etti.

Federasyon Başkanı Türkmen; “To-
roslar’da Dünya Bocce Şampiyonası ya-
pılacak. Herkesi şampiyonaya ve milli
takımımızı desteklemeye davet ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Konseri, havai fişek gös-
terileriyle son buldu.
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Çukurova Kalkınma Ajansı, 2024-
2028 Yılı Çukurova Bölge Planı hazır-
lık çalışmaları kapsamında ikinci ça-
lıştayını Mersin’de düzenledi.
Küresel rekabet, sanayi üretimi,
iklim değişikliğine uyum, çevre, sür-

dürülebilir kırsal kalkınma, sosyal
uyum ve turizm gibi konular 4 tema-
tik masanın kurulduğu çalıştayda ka-
tılımcılar kent sorunlarına ilişkin
sorun ve çözüm önerilerini görüştü.
Toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Çukurova Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat
Duran, bölge planı kapsamında mali
destek programı ve hibe programları
uygulayacaklarını belirtti. Gelinen
noktada öngörü bölgesel gelişme
planı hazırladıklarını ve bakanlığa
sunulmadan önce son hazırlıkları
yaptıklarını kaydeden Ahmet Rifat
Duran, “Ekim ayının sonunda tüm ça-
lışmalarımızı bakanlığa arz edeceğiz.
Yıl bitmeden de planımızın Cumhur-
başkanlığı onayını tamamlamayı he-
defliyoruz. ÇKA olarak kuruluş
tarihimizden bugüne kadar 25’ten
fazla mali destek programı uygula-
dık. Bugüne kadar 1.3 milyar TL hibe
kullandırdık. Toplam yatırım mikta-

rımız da 2 milyar TL’nin üzerine çıktı.
Desteklerimiz sayesinde Mersin’deki
önemli turizm destinasyonlarını tu-
rizm sektörüne kazandırken, sanayi
üretimine önemli katkılar sağladık.
Son olarak Anamur’dan Ceyhan’a

kadar tüm sahil alanlarını  ilk defa
bölge planı içerisinde analiz etme ve
mekânsal planlama faaliyetini yürü-
tüyoruz. Bu sayede Çukurova’nın kı-
yıları ilk defa bir stratejik planda yer

alacak” dedi.

“Tarım ve turizmde değerlendiril-
mesi gereken potansiyelimiz var”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan
ise Çukurova Bölge Planı’nın Mersin’in
geleceği için hem kamu kurumlarına
hem de iş dünyasına önemli bir pers-
pektif sağlayacağını kaydetti. Vali Peh-
livan, “ÇKA tüm plan hazırlık
çalışmalarını ilgili kurumların işbirliği
ile hayata geçiriyor. Bu yöntem doğru
projelerin hayata geçmesi için çok de-
ğerli. Kentimizde tarımdan turizme
kadar değerlendirilmesi gereken
önemli potansiyeller var. Tarım, hay-
vancılık, limancılık faaliyetleri başta
olmak üzere kentimizin birçok değeri
Türkiye ortalamasının üzerinde seyre-
diyor. En önemli amacımız kentimizin
mevcut düzeyinin daha üst noktalara
çıkarılması. Bunun içinde farklı pers-
pektiflere ihtiyacımız var. Bölge planı
ile birlikte ortaya çıkacak planı ilimiz
ölçeğinde değerlendireceğiz, tüm
adımlarımızı bu plana göre şekil vere-
ceğiz” diye konuştu.

Çukurova’nın kıyıları ilk kez planlama faaliyeti içinde yer alıyor

ÇKA’nın 4 yıllık bölge planı ile
Çukurova’nın kıyıları geliştirilecek 

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, 2024- 2028 Yılı Çukurova Bölge Planı kapsamında Türkiye’de ilk
kez Anamur’dan Ceyhana kadar olan kıyı şeridinin bir plan dahilinde ele alınacağını kaydetti. Duran, Çuku-

rova’nın kıyılarını analiz ederek iş dünyasına ışık tutacak mekânsal bir plan hazırladıklarını aktardı. 

TOROSLAR’DA CEZA KONSERİNE BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ
Toroslar Belediyesi, Cumhuriyetin 99. yılı kutlamaları kapsa-

mında ünlü rap sanatçısı Ceza’yı Mersinlilerle buluşturdu.
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