
Türkiye yaş meyve sebze sektörünün
2021 yılı ihracatının yüzde 45 des-

tek sunan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhra-
catçıları Birliği, en çok ihracat yapan 30
üyesini ödüllendirdi. Törende sektörün 6
duayen ismine de onur ödülü sunuldu. 2’de

CMYK CMYK

CMYK CMYK

CEMIYET
31 TEMMUZ 2022 PAZAR YIL: 46 SAYI: 210

R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

Yeşil,
Bir renk,
Taze,  diri 

anlamında da
kullanılır.CEMIYET

Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

Temmuz
böyle geçti

Şener MERMER

Yazısı Sayfa 5’te

Emekleriniz boşa
çıkmasın Mersin’in

kahramanları

Bekir COŞKUN

Yazısı Sayfa 2’de

Kıbrıs Barış
Harekâtı

Baha Sadık
AKINER

Mersin Büyükşe-
hir Belediyesi;

son 3 yıllık süreçte
temel belediyecilik hiz-
metlerinin yanı sıra,
sosyal belediyeciliğin
gerektirdiği hizmetleri
de yoğun olarak yerine
getiriyor. İhtiyaç sahibi
her vatandaşın hemen
her konuda yanında ol-
maya özen gösteren
Büyükşehir Belediyesi;
gerçekleştirdiği sosyal
yardımlar ve hayata ge-

çirdiği sosyal proje-
lerle, vatandaşların ya-
şadığı sıkıntıları en aza
indiriyor. Mersin Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Seçer’in
‘Mersinli her bir yurt-
taşımızın hayatına do-
kunacak
hizmetlerimizle sözü-
müzü tutuyoruz’ söyle-
mini ilke edinen
Büyükşehir, bu hizmet-
lerini arttırarak devam
ettiriyor. 4’te

MTOSB Model Fabrika’da sanayiciler
ile bir araya gelen Mersin Valisi Ali Hamza
Pehlivan’a, Mersin Tarsus Organize Sanayi
Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli,
MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Başkan Ve-
kili Veysel Memiş, Yönetim Kurulu Üyeleri
Seyfetullah Işık, Kürşat Haddat, Denetim
Kurulu Üyeleri Hasan Yıldırım ve Yılmaz

Akyüz, Bölge Müdürü Halil Yılmaz eşlik et-
tiler.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin’e
daha çok sanayi alanı kazandırmak için ha-
reket ettiklerini belirtti. Yaklaşık 2 saat
süren toplantıda, Mersin Valisi Pehlivan
yaptıkları çalışmalardan dolayı sanayici-
lere teşekkür etti.

Vali Pehlivan, sanayiciler ile buluştu

Mersin Büyükşehir sosyal
belediyecilikte marka oldu

“Basın hürdür,
sansür edilemez”
Mersin Gazeteciler Ce-

miyeti (MGC) 24
Temmuz Basında Sansürün
Kaldırılışının 114. Yıldönümü
sebebiyle MGC hizmet bina-
sında tören gerçekleştirdi. Tö-
rene MGC Yönetim Kurulu
Üyeleri, Mersin Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Ayhan Kı-
zıltan ile çok sayıda gazeteci
katıldı. Yapılan törende konu-
şan MGC Başkanı Rüstem
Kaya Tepe, Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Basın hürdür,

sansür edilemez” sözüne
vurgu yaparak, “Sansürle mü-
cadele herkese düşen bir so-
rumluluktur. Sansür
hepimizin sorunu olmalı ki
çoğulculuğu, çok sesliliği ve
demokrasinin egemen olma-
sını sağlayabilelim. Hepimizin
arzusu, Türkiye’nin en geliş-
miş demokratik ülkeler sevi-
yesine ulaşmasıdır. Basın
susturularak değil, özgürleşti-
rilirse demokrasinin gereği
yapılmış olur.” dedi. 3’te

MGC’den 24 Temmuz töreni Esenli Üzüm Şenliği’ne
vatandaşlar akın etti
Akdeniz Belediyesi’nin, bölge

üreticileri ile birlikte ilk kez
düzenlediği “Esenli Üzüm Şenliği”,
sıcak havaya rağmen büyük bir ilgi
ve katılımla gerçekleşti. Coşkunun
hâkim olduğu şenlikte en iyi üzüm
yarışması düzenlendi, dereceye

giren üreticilere ödülleri takdim
edildi. Kafkas halk dansları toplu-
luğu gösterisi, çocuk etkinlikleri, il-
lüzyon gösterilerinin düzenlendiği
üzüm şenliğinde sanatçı Eser Eyü-
boğlu sevilen türkülerini seslendirdi.
3’te

Mersin Yenişehir Belediyesi-
nin yaklaşık 3 yıl önce Türki-
ye’de bir ilke imza atarak hayata
geçirdiği Erken Çocukluk Geli-
şimi Projesi; Yenişehir Modeli ile
yüzlerce çocuk ve aileye gelişim-
sel destek verildi. Yenişehir Be-
lediye Başkanı Abdullah Özyiğit

ve projede iş birliği yapılan Mar-
mara Üniversitesinden Prof. Dr.
Ozana Ural’ın katılımıyla düzen-
lenen toplantıda kurum ve üni-
versite temsilcileriyle proje
deneyimi paylaşıldı, iş birliği
için görüş alışverişinde bulu-
nuldu.6’da

Yenişehir Belediyesinin örnek projesi
kurum ve üniversitelerle paylaşıldı

Gönülden Hizmet Üretip
Gönüller Kazanıyor

Türkiye genelinde yapılan
araştırmada son 3 yılın “En
Başarılı” Büyükşehir İlçe Bele-
diye Başkanları listesine ikinci
kez adını yazdırarak Mersin’in
gururu olan Toroslar Belediye
Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu

başarısının sırrını açıkladı.
Mersin’in merkez ilçe To-

roslar Belediye’nin başarı öy-
küsünü anlatan Başkan Yılmaz,
vatandaşla gönül bağı kurulan
her proje ve çalışmanın başa-
rıya ulaşacağını söyledi.7’de

YÖK tarafından düzenle-
nen “2022 Engelsiz Üni-

versiteler Ödülleri” sahiplerini
buldu. Mersin Üniversitesi,

‘Engelsiz Üniversite Ödülle-
ri’nde 21 bayrak ile üçüncü sı-
rada yer alarak büyük bir
başarıya daha imza attı. 2’de

Mersin Üniversitesi ilk 3’e girdi

Akdenizli ihracatçılar
ödüllendirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Böl-
gesi sanayicileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Erdemli Belediyesi çalışıyor, Erdemli
doğalgaza kavuşuyor.  Mersin Er-

demli Belediyesi ve AKSA Doğalgaz işbirli-
ğiyle başlatılan projede çalışmalar başladı.
Sıfır rakımdan Torosların zirvesine kadar
vatandaşlara hizmet götürmenin gayretin-
den olan Erdemli Belediyesi, kentin ihtiyacı
olan projeleri bir bir hayata geçiriyor. 5’te

Erdemli Doğalgaza Kavuşuyor
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Ne 'Ayşe'nin tatile çıktığı'ndan haberim
vardı o zamanlar; ne Ayşe'nin kendisinden,
ne Kıbrıs'tan, ne ülkemizden...

Varsa yoksa; İzmir'in Tire ilçesinin yiği-
diyle ünlü Bahçekahve semtinde, baştan
aşağı yeşil - mavi karışımlı boyalı hepi -
topu 2 odalı evimizin bizzat doğumumun
gerçekleştiği odasındaki hunharca oyun
oynamalarım, çılgın denilebilecek yaşa-
mım ve tek oyun arkadaşım ablam...

Hem gün boyu yanında olduğum ana-
mın kokusu - kucağı, babamın şefkati,
akşam dükkândan çikolata eşliğinde gel-
mesini beklemelerim...

Doğum günlerimizde topal kuşun getir-
diğine inandığımız pastalar, mutluluğu bir
şekerin ısırığında yakalamalar...

Hayatım bundan ibaret! Ama öyle canlı,
öyle hareketli ki; altyazıya reklam gibi ola-
cak ama bildiğiniz alaca kuşaklı Parlia-
ment Pazar Gecesi Sineması mübarek,
renk ahenk...

Bir de, bir de efenim; 2 buçuk yaşımın
hareketliliği üstümde, mikser gibi karıştı-
rıyorum ortalığı, karıştırabildiğimce...

Dedim ya; 2 buçuk yaşımdaydım o za-
manlar ve 2 buçuk yaşıma rağmen bilir-
dim ki, biz maaile AKINER'ler coşkulu
insanlardık. Küçücük bir şeyin sevinciyle
coşar, minicik bir üzüntüde bir olur, birbi-
rimizi sarmalardık...

Yine öyle coşkulu bir gün evimizde ya-
şanan. Hayâl meyâl hatırlıyorum ama hiç
unutmam...

Annem kucakladı yatağımdan, bıraktı
babamın yanına. Sofradayız, kahvaltı yapı-
yoruz...

Sürekli açık olan radyomuza, zaman
zaman kulak kabartıyor annemle babam...

Nasıl bir coşku var yine evde...
Az çok anlıyorum konuşmalarından,

"Kıbrıs" diyorlar...
Gülüyorlar....
Yüzlerine, davranışlarına yansıyor mut-

lulukları. Oradan tüm ailemizi kapsıyor...
Her dem üstünde taşıdığı şefkati ve te-

bessümüyle birlikte, babam gitmedi dük-
kâna kahvaltıdan sonra...

Oynadık...
Kudurduk...
"Haydi" dedi, "Ayşe tatile çıkmış, biz de

dedenlere gidelim..."
Dedim ya, tanımıyorum Ayşe'yi. Ama

ne fark eder? Bu kadar coşturuyorsa eğer,
Ayşe hep tatile çıksın yeter...

Sonradan öğrendim ki, bir gün önce
Ayşe tatile çıkmış. O gün; 21 Temmuz
1974, günlerden Pazar'mış...

Ayşe tatile çıkmış ya, Türk ordusu da
Kıbrıs'a...

Ben mi efenim? Bendeniz, henüz 2
buçuk yaşında...

Bu harekâtın; 1975 doğumlu, kardeşim
Barış ile ilgisi var mı diyecek olursanız?
Çok'ça efenim, çok'ça...

Harekâtın getirdiği coşku çocuğudur
Barış aşk çocuğudur...

Bir gün, tüm dünyayı kapsamasını bek-
lediğimiz barış...

20 Temmuz 1974...
Kıbrıs Barış Harekâtı, 48 yaşında...
Minnettarım Atalarım...
Kutlu olsun yurduma; kendini bu va-

tana ait hisseden, soysuzu hariç tüm in-
sanlarımıza...

Kıbrıs Barış
Harekâtı

Baha Sadık AKINER

YÖK tarafından düzenlenen
“2022 Engelsiz Üniversiteler Ödül-
leri” sahiplerini buldu. Mersin Üni-
versitesi, 114 üniversiteden toplam
bin 74 başvurunun yapıldığı ‘Engel-
siz Üniversite Ödülleri’nde 21 bay-
rak ile üçüncü sırada yer alarak
büyük bir başarıya daha imza attı.

Üniversitelerde engelsiz bir eko-
sistemin oluşturulmasını teşvik
etmek amacıyla gerçekleştirilen
‘2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler
Ödülleri’ni kazanan üniversiteler
YÖK’te düzenlenen törenle YÖK Baş-
kanı Prof. Dr, Erol Özvar tarafından
açıklandı.

Prof. Dr. Özvar, Engelsiz Üniver-
site Bayrakları kategorisinde Mersin
Üniversitesi’nin 21 bayrak ile
üçüncü olduğunu duyurdu. Engelsiz
Üniversite Ödülü, Mersin Üniversi-
tesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet
Çamsarı’ya, YÖK Başkanı Prof. Dr.
Erol Özvar tarafından verildi.

Engelsiz Üniversite Ödülleri için
başvuru yapan tüm üniversiteleri
duyarlılıkları ve gayretlerinden do-
layı tebrik eden Prof. Dr. Özvar, “En-
gelsiz üniversite bayraklarının ve
nişanlarının alınmasına katkı sağla-
yan üniversitelerimizdeki görevli
tüm akademik ve idari personele te-
şekkür ediyorum. Verilecek tüm

ödüllerin nice güzel diğer çalışma-
ları, iş birliklerini teşvik etmesini
canı gönülden diliyorum” dedi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Çamsarı ise, Mersin Üni-
versitesinde engelli öğrenciler açı-
sından hem eğitim süreçleri hem de
mekânsal anlamda erişilebilirliğe
büyük önem verildiğini ve özellikle
son yıllarda buna yönelik proje ve
yatırımların hız kazandığını söyledi.

Üniversitede tüm birimlerinin bu
konudaki hassasiyetinin üst sevi-
yede olduğunu belirten Prof. Dr.
Çamsarı, “YÖK Başkanımız Sayın
Prof. Dr. Erol Özvar’ın da belirttiği
gibi engelli bireylerin yükseköğre-
time tam, etkin ve eşit katılımını
sağlamak amacıyla canla başla çalış-
mayı sürdürüyoruz. Engelli öğrenci-
lerimizin özel gereksinimlerini
karşılamak için tüm imkanımızı se-
ferber ediyoruz. Aldığımız anlamlı
ödül, bu çabalarımızın karşılığı oldu
ve hepimizi gururlandırdı. Bizlere bu
ödülü layık gördükleri için YÖK Baş-
kanımıza ve seçici kurul üyelerine,
bu süreçte emeği geçen başta Engel-
siz Yaşam Birimimiz olmak üzere
üniversitemizin akademik ve idari
personeli ile öğrencilerimize teşek-
kürlerimi ve şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

Mersin Üniversitesi’nden 
gururlandıran başarı: 2022 Engelsiz

Üniversiteler Ödülleri’nde ilk 3’e girdi
YÖK tarafından düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” sahip-

lerini buldu. Mersin Üniversitesi, ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 21
bayrak ile üçüncü sırada yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mer-
sin İli Oda/Borsaları Müşterek Toplantı-
sına ev sahipliği yaptı. Mersin Deniz
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M.Cihat
Lokmanoğlu başkanlığı ve Tarsus Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
H. Ruhi Koçak ve Meclis Başkanı Eyüp-
han Eyüboğlu yönetiminde düzenlenen
toplantıda, ulaşımdaki sorunlardan Mer-
sin Ana Konteyner Limanına, tarım
ürünlerindeki markalaşma çalışmaların-
dan, tarım ürünleri ve başta mercimek
ile nohut olmak üzere bakliyat ürünle-
rindeki ihracat yasaklarının kaldırılma-
sına, Tarsus Sahil Bandı Turizm
Projesinden Mersin bütününü ilgilendi-
ren pek çok konuya dikkat çekildi. Yol
problemi en dikkat çeken konular ara-
sında yerini aldı. 

Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı
H. Ruhi Koçak’ın açılış konuşmalarıyla
başlayan toplantıda MDTO ve TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu,
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Tica-
ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayhan Kızıltan, Tarsus Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Kaya, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Gürsel
Aydın, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar,
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Sarı, Anamur Ti-

caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Feridun Torunoğlu ve Mersin Ti-
caret Borsası Meclis Başkanı Şerafettin
Memiş birer konuşma yaparak gündem
konularını dile getirdi. 

Konuşmaların ardından yaoılan de-
ğerlendirme sonunda mutabık kalınan
ortak sorunlar şu şekilde belirlendi: 

-Mersin Ana Konteyner Limanı ko-
nusu,

-Mersin geneli ulaşım sorunu,
(Çeşmeli-Erdemli-Anamur otoyolu,

Erdemli-Ayrancı Yolu, Silifke-Mut Yolu)
-Mersin-Tarusus arası D-400 Karayo-

luna alternatif yol,
-Mersin ili dâhilinde otoyol ücreti

alınması sorunu, 
-Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı Turizm

Alanı, 
-Tarım ürünlerinde markalaşma ve

pazarlama
-Tarım ürünlerindeki ihracat yasakla-

rının kaldırılması, 
-Bakliyat ürünlerindeki (fasulye,

nohut, kırmızı mercimek) ihracat yasak-
larının kaldırılması 

Mersin Oda/Borsa Yönetim Kurulu
Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel
Sekreterlerinin birlikte katıldığı toplantı
sonrasında Tarsus Organize Sanayi Böl-
gesi ile yapımı devam eden Çukurova
Bölgesel Havalimanına inceleme gezisi
düzenlendi. Teknik ekiplerden bilgi alan
başkanlar yatırımların bölge ekonomisi
için şans olduğu konusunda birleşti.

Mersin Oda/Borsaları
müşterek toplantıda buluştu

Mersin İli Oda/Borsa Başkanları müşterek toplantıda bir araya
geldi. Kentin sorunlarını gündeme getiren başkanlar yapılabile-

cek çalışmalar ve yürütülebilecek ortak konuları ele aldı.   

Türkiye’nin 2021 yılındaki 3,08 milyar do-
larlık yaş meyve sebze ihracatına 1,25 milyar
dolar değer ile yüzde 45 oranında destek veren
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği,
en fazla ihracat gerçekleştiren 30 üyesini dü-
zenlediği törenle ödüllendirdi. Akdeniz İhra-
catçı Birlikleri’nde gerçekleştiren 2021 Yılı
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne kent proto-
kolünün yanı sıra eski Ekonomi Hazine ve Ma-
liye Bakanı Lütfi Elvan’da katılım sağladı. 

Kalıntı ve pestisit sorununu 
aşmak için tek tip üretime geçilmeli

Yaş meyve sebze ihracatını daha da gelişti-
recek projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, “Ülke-
mizde 55 milyon ton yaş meyve sebze üretil-
mektedir ve bunun sadece 5,3 milyon tonu
yaklaşık yüzde 10’luk kısmı ihracata gidiyor.
Yasaklı ve ruhsatsız ilaçların kullanılması ülke
ekonomimize, sağlık sistemimize, ekolojik ya-
şama, ülke imajımıza çok ciddi zararlar veriyor.
Özellikle Avrupa Birliğinden art arda
gelen bildirimler daha çok kontrole
ve yasaklamaya neden oluyor. Bu ya-
saklamalar üretici bazında veya ih-
racatçı bazında değil ülke bazında,
yani Türk ürünlerini yasaklama şek-
linde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizim
ivedilikle MRL değerlerine uygun,

kalıntı sorunu olmayan tek tip üretime geçme-
miz gerekiyor” diye konuştu. 

Seçer: İç tüketim fazlası ürünlerin ihraç
edilmesi önemli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap
Seçer, yaş sebze meyve ihracatının Türkiye’nin
toplam cirosundaki payının küçük görünme-
sine rağmen gayrisafi milli hasılada önemli
paya sahip olduğuna dikkat çekti. Yaş meyve
sebze sektörünün sosyal ve toplumsal açıdan

da stratejik olduğunu ifade eden
Vahap Seçer, “Türkiye'nin dört bir
köşesinde ve her dört insandan biri
tarımdan geçiniyor. Narenciye,
sebze, meyve bölgesi olarak anılan
bölgemizde üretimin gelişmesinde
dış pazarlarla köprü kuran ihracat-
çılarımız büyük işler başarıyor, iç tü-
ketim fazlası üretilen ürünlerin
değerlendirilmesi için de önemli bir
misyon üstleniyorlar” şeklinde ko-
nuştu. 

Pehlivan: Mersin, 37 ürünün üretiminde ilk
2 şehir içerisinde yer alıyor 

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise Mer-
sin’in tarımda Türkiye’nin en önemli illerinden
biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“İlimiz Türkiye genelinde 20 ürünün üreti-
minde 1’inci 17 ürünün üretiminde 2’inci sı-
rada yer alıyor. Sektör geçtiğimiz yıl ülke
ekonomisine 17 milyar TL katkı sağladı. Sadece
Türkiye'nin değil, dünyanın en bereketli ve en

verimli topraklarına sahibiz. Burada üretilen
ürünleri değerinde pazarlanması için elimiz-
den gelen tüm gayreti göstereceğiz.”

Kavak: Kalıntı 
laboratuvarı için onay çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Türkiye Yaş Meyve Sebze İhra-
catçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak
ise Mersin, Adana ve Hatay’daki yaş meyve
sebze ihracatçılarına kamu yararı gözeterek
hizmet edecek olan kalıntı laboratuvarı için
onay aldıklarını açıkladı. 

Elvan; Katma değerli ürün üretiminde yeni
yatırımlara ihtiyaç var

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
ise yaş meyve sektöründe katma değerli ürün
üretimi konusunda yeni girişimlere ihtiyaç ol-
duğunu aktardı. Lütfi Elvan, “Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği
gibi; ‘İthalattan ziyade ihracattır ki, memleketi
zengin yapacak’ Dolayısıyla ihracatçılarımıza
çok büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki sü-
reçte meyve ve sebze ihracatçılarımıza katma
değerli ürün üretimine ve işleme sanayisine
yönelik yeni yatırımlara ihtiyacımız var” dedi. 

2021’de en çok ihracat yapan Akdenizli yaş
sebze meyve ihracatçıları ödüllendirildi
Türkiye yaş meyve sebze sektörünün 2021 yılı ihracatının yüzde 45 destek

sunan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, en çok ihracat yapan 30
üyesini ödüllendirdi. Törende sektörün 6 duayen ismine de onur ödülü sunuldu.

MTOSB Spor Tesisleri’nde gerçek-
leştirilen final müsabakasında Yıldız
Entegre ile Hayat Kimya karşı karşıya
geldi. Rakibini 6-0’lık skor ile geçmeyi
başaran Yıldız Entegre turnuvanın
şampiyonu olurken, Hayat Kimya
ikinci, Armada Foods ise üçüncü oldu.

Şampiyonun kupasını MTOSB Baş-
kanı Sabri Tekli takdim ederken büyük
coşku yaşandı. İkinci olan Hayat Kim-
ya’nın kupasını MTOSB Denetim Ku-
rulu Üyesi Hasan Yıldırım, üçüncü olan
Armada Foods’un kupasını ise MTOSB
Bölge Müdürü Halil Yılmaz verdi.

Armada Foods firmasından İsa To-

raman 32 gol ile gol kralı olurken, ku-
pasını Yıldız Entegre Genel Müdür Yar-
dımcısı Kemal Yıldız verdi. En
centilmen takım ödülü ise Cam İş Ma-
dencilik firmasına Hayat Holding’e
bağlı Kastamonu Entegre Fabrika Mü-
dürü Yücel Kaymaz tarafından verildi.

Turnuvanın ödül töreninde konu-
şan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, turnu-
vaya katılan tüm takımların şampiyon
olduğunu ifade ederek, ‘Biz fabrikala-
rımız arasındaki kaynaşmanın sağlan-
ması, yaptığımız sosyal etkinlik ile
çalışanlarımızın iş stresinden bir
nebze de olsa uzaklaşmalarını arzula-
dık. Müsabakalara katılan tüm takım-
larımızı kutluyorum. Bizim için hepsi
şampiyon’ dedi.

MTOSB Cup 2022 şampiyonu Yıldız Entegre oldu
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi tarafından fabrikalar arasındaki birlikteliği güç-

lendirmek amacıyla düzenlenen MTOSB Cup 2022’nin şampiyonu Yıldız Entegre oldu.



Yeşil,
Bir renk,
Taze,   diri anlamında da kullanılır.
Çevreci hareketleri temsil eder.

Küresel ölçekte geç, hareket et, anla-
mına gelir.

Bazı dinlerin, simge rengidir.  
Ağaç,
Botanikte çoğu türünde dalları ve

yaprakları destekleyen uzun bir sür-
güne ya da gövdeye sahip çok yıllık bir
bitki.

Ana rengi yeşildir.
Ağaçlar günlük hayatta çeşitli ve

yaygın olarak kullanılırlar. 
Kâğıt yapımından mobilya yapımına,

meyvelerinin besin olarak kullanımın-

dan süs ağaçlarına ve keresteye kadar,
sayısız kullanım alanı vardır. 

Ormanlar ise, bir memleketin ikli-
mini ve ekonomisini etkileyecek kadar
önemlidir.

Etrafınızda gördüğünüz ağaçlar ko-
layca o hale gelmezler.

Toprağa düşen tohumdan en önce
fide meydana gelir. Fide bir yıl sonra
fidan halini alır. Hücrelerinin çoğalma-
sıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök ola-
rak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük
bir modeli olur. Her yıl ağacın dalla-

rında ve köklerinde yeni sürgünler çı-
karken, gövdede de bir tane yıllık halka
meydana gelir. Bu halkalar, ağacın enine
büyüyerek yaptığı "odun" tabakasıdır. 

Özgecan Aslan meydanında yalnız
bir kauçuk ağacını işkence ederek öl-
dürmeye çalıştılar.

Yapılanlar kabul edilemez.
Ağaçların içinde bulunan "odun" ta-

bakası onları korurken, insanlar içinde
yaşayan "odun"lar  yalnız bir ağacı yok
etmeye çalıştı.

Hiç bir sebep bu durumu haklı çıkar-

tamaz.
Bahanesi olamaz.
Yazının başında yeşil hakkında bilgi

verirken bir özelliğini atlamışız.
Yeşil, bütün güzel özelliklerinin ya-

nında gayri meşru hayatın, kanun nizam
tanımayanların kod adıdır aynı za-
manda.

İçimizde hala "yeşil" kod adı ile ya-
şayanlar var.

Durdurulamıyorlar.
Yeri geliyor insan, yeri geliyor ağaç

yok ediyorlar. 
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R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı

2

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) 24
Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının
114. Yıldönümü sebebiyle MGC hizmet bi-
nasında tören gerçekleştirdi. Törene MGC
Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan
ile çok sayıda gazeteci katıldı. 

“24 Temmuz her yıl 
hatırlanması gereken bir gün” 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ar-
dından Mersin Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Rüstem Kaya Tepe, günün anlam ve
önemine dair konuşma yaptı. 24 Tem-
muz’ un tarihsel sürecine değinen Başkan
Tepe, “Tarihsel sürece baktığımızda, Os-
manlı İmparatorluğu zamanında çıkan
tüm gazeteler sansür memurlarının kont-
rol ve denetiminden geçtikten sonra ya-
yınlanabiliyordu. Türk basınında
sansürün ilk uygulandığı tarih 1876’dır.
24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşru-

tiyet yürürlüğe girdikten
sonra bu uygulamaya son ve-
rilmesi günümüzde ‘sansürün
kaldırılması’ olarak adlandı-
rılmaktadır. Dolayısıyla gaze-
teciler olarak bugünü ‘Basın
Özgürlük ve Dayanışma
Günü’ olarak kutluyoruz. Bu
tarih her yıl hatırlanması ge-
reken önemli bir gündür.”
diye konuştu. 

“Sansür demokrasilerin 
bir ayıbıdır”

Konuşmasına Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Basın hür-
dür, sansür edilemez” sözüyle devam
eden R. Kaya Tepe, “Sansürle mücadele
herkese düşen bir sorumluluktur. Sansür,
halkın haber alma, gerçekleri öğrenme
hakkının önündeki engeldir. Sansür hepi-
mizin sorunu olmalı ki çoğulculuğu, çok
sesliliği ve demokrasinin egemen olma-
sını sağlayabilelim. Hepimizin sorunu ol-
malı ki sandık başına gittiğimizde, her
zaman saygı duyacağımız ve herkesin de
saygılı olmasını isteyeceğimiz oyumuzu
basınımızdan aldığımız doğru bilgilen-
dirme sonrasında bilinçli olarak, doğru
kullanalım.” dedi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gö-
rüşülmesi ertelenen 40 maddelik “Basın
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de de-
ğerlendiren Başkan Tepe, birçok madde
üzerinde düzenleme yapılması gerekti-
ğini ifade etti.

“Basın özgürlüğü için 
mücadeleye devam edeceğiz” 

Türkiye’de basın haklarının ve özgür-

lüklerin genişletilmesi amacıyla yapılan
reformların yeterli olmadığına da deği-
nen R. Kaya Tepe şunları söyledi: “Yapılan
reformlar üzerine fazlası konularak
devam etmeli. Hepimizin arzusu, Tür-
kiye’nin en gelişmiş demokratik ülkeler
seviyesine ulaşmasıdır. Basın özgürlüğü
ve ifade hürriyeti konusundaki bazı sıkın-
tıların da bu süreç içerisinde çözüme ka-
vuşması gerekmektedir. Basın
susturularak değil, özgürleştirilirse de-
mokrasinin gereği yapılmış olur. Ülke-
mizde gazetecilik faaliyetlerinden ötürü
tutuklu bulunan meslektaşlarımızın her
zaman ‘özgür’ yargılanmalarını savun-
maktayız, ancak suçları kesinleştiği anda
cezalarını çekmeleri gerektiğine inan-
maktayız. Yeni bir ‘Basın Meslek Yasası’
ile tüm bunlar düzenlenebilir. Halkımızın
haber alma özgürlüğü anlamına gelen,
gerçek basın özgürlüğüne kavuşuncaya
kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

“Basında ekonomik güç 
önemli rol oynuyor” 

Basının ekonomik özgürlüğünü elinde
bulundurmasının önemli olduğunu dile
getiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Kızıltan ise, “Gazetecilik demokra-
sinin olmazsa olmazıdır, gazetecilere öz-
gürce çalışma ortamı ve ekonomik olarak
kendi ayaklarının üzerinde durabilecek-
leri bir ortamının yaratılması gerekiyor.
Gazetecinin mesleğini hür bir şekilde icra
etmesi için, sansüre ve otosansüre maruz
kalmadan işini yapması için öncelikle
ekonomik gücünün olması gerektiğini
düşünüyorum. Gazeteciliğin sırtını bir
yere dayanmadan, kendi ayakları üze-
rinde durarak mesleğini yapması çok
önemlidir.” şeklinde konuştu.

Tören yapılan konuşmaların ardından
sona erdi.

MGC’den 24 Temmuz töreni
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin

(MGC) 24 Temmuz Basında Sansü-
rün Kaldırılışının 114. Yıldönümü
sebebiyle gerçekleştirdiği törende

konuşan MGC Başkanı Rüstem Kaya
Tepe, “Hiçbir basın mensubunun

mesleki faaliyetleri dolayısıyla
baskı görmesine, bu baskılar yo-
luyla basın özgürlüğünün tehdit

edilmesine müsaade edilmemeli.
Sansürle mücadele herkese düşen

bir sorumluluktur.” dedi.

Akdeniz Belediyesi’nce bölge sa-
kinlerine kazandırılan Esenli Mahalle
Meydanı’nda ilki organize edilen
Üzüm Şenliği’ne; Akdeniz Belediye
Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin
Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve
Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Mu-
hittin Pamuk, Mersin Ticaret ve Sa-
nayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan
Kızıltan, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı
Musa Yılmaz, muhtarlar, başkan yar-
dımcıları ve meclis üyeleri ile farklı
kurumlardan bürokratlar katıldı. 

Mersin kent merkezine çok uzak
bir noktada yer alan Esenli’de; sıcak
ve nemli havaya rağmen insanların
adeta akın ettiği, bölge sakinlerinin
yanı sıra farklı ilçelerden üreticiler ile
vatandaşların da yoğun katılımıyla
Esenli Mahalle Meydanı doldu taştı.
Her yaştan binlerce kişi, Akdeniz’de
ilk kez böylesi bir şenliğe katılmaktan
dolayı mutlu olduğunu dile getirdi,
şenliğin devamının gelmesini istedi. 

En iyi üzümler ödüllendirildi, üre-
ticiler ürünlerini beğeniye
sundu

Ödüllü en iyi üzüm yarış-
ması, çocuk aktivite ve oyun
alanları, illüzyon gösterileri,
Kafkas halk oyunları grubu-
nun gösterisi ile renklenen
şenlikte Esenlili üzüm üretici-
leri ve şenliğe katılan vatan-
daşlar, ilk kez böylesi bir
şenliğin mahallelerinde dü-
zenleniyor olmasından duy-
dukları sevinç ve mutluluğu
dile getirdiler. Esenlili ve civar
mahallelerden gelen üreticiler
de açtıkları stantlarda üzüm
çeşitleri ile birlikte, üzüm veya çekir-
değinden yapılan ürünlerini sergile-
yip konukların beğenisine sundu. 

Başkan Gültak; “Sırada üçüncü
balık festival ile gül festivali var”

Esenli Üzüm Şenliği açılışında ko-
nuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mus-
tafa Gültak, şenliğe büyük ilgi
gösteren konuklara teşekkür ederek;
“Seçildiğimiz zaman Esenli’de üzüm,
Karaduvar’da balık, Dikilitaş Bekirde
bölgesinde de kesme gül festivali ya-
pacağımızın sözünü vermiştik. Kara-
duvar’da balık festivalinin ilkini
gerçekleştirdik, ardından pandemi
geldi. Tabi birçok şey aksadı. Sonra-
sında geçen sene Karaduvar balık fes-
tivalinin ikincisini düzenledik. Bugün
de Esenli’de üzüm şenliğini yapıyo-
ruz. Allah’ın izniyle 2023 Nisan
ayında da Dikilitaş ve Bekirde’de gül
festivalini gerçekleştireceğiz” dedi.

“Mersin, Akdeniz ve mahalleleri-

mizi markalaştırıyoruz”
Başkan Gültak, Mersin’in, geçmiş-

ten bugüne bir fuarlar ve festivaller
şehri olduğunun altını çizerek, “Bizim
çocukluğumuzda İzmir Fuarı’ndan
sonra Türkiye’nin en çok ziyaret edi-
len, talep gören fuarı Mersin’deydi.
Türkiye’nin ikinci fuarıydı. Dolayısıyla
Mersin, festivali ve fuarı seven, gele-
neklerinde de bu zenginliği olan bir
kenttir. Nitekim ilk balık festivalinden
sonra yer yerinden oynadı. İkinci
balık festivali çok daha kalabalık oldu.
Bugün Google’ye girin, ‘balık festivali’
yazın. Karşınıza direkt Karaduvar
çıkar. Bu kolay bir iş değil. Akdeniz’i,
Mersin’i ve mahallelerimizi markalaş-
tırıyoruz. Nasip olursa Karaduvar
Balık Festivali’nin üçüncüsünü de 24
Eylül’de yapıyoruz” diye konuştu.

“Esenli üzümünün 
adı daha çok duyulacak”

Festival ve şenlikler sayesinde
yerli ürünlerin tanıtımının sağlandı-
ğını, iç ve dış piyasada daha tanınır

hale geldiğini kaydeden Başkan Mus-
tafa Gültak, “Belki şimdiye kadar
ürünlerinizi almaya 3-5 ihracatçı geli-
yordu. Fakat birkaç festivalden sonra
Esenli’nin ve üzümünün adı duyula-
cak, daha çok ihracatçı buraya gelecek
ve ürününüz daha çok cazip olacak.
Büyük rekabet oluşacak ve bu reka-
betten de güzelim üzümleri yetiştiren
köylülerimiz faydalanacak. Ürünü ye-
tiştirmek çok önemli ama ürünü pa-
zarlamak, ürüne yeni pazarlar bulmak
da en az o kadar önemli. İşte bu tür
şenlik ve festivallerimizin en önemli
etkilerinden biri de bu olacaktır” ifa-
delerini kullandı.

Şenlikte ayrıca en iyi üzüm yarış-
ması düzenlendi, dereceye giren üre-
ticilere ödülleri takdim edildi. Kafkas
halk dansları topluluğu gösterisi,
çocuk etkinlikleri, illüzyon gösterileri-
nin düzenlendiği üzüm şenliğinde sa-
natçı Eser Eyüboğlu sevilen
türkülerini seslendirdi.

AKDENİZ’İN EN TATLI ETKİNLİĞİ…
ESENLİ ÜZÜM ŞENLİĞİ’NE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
Akdeniz Belediyesi’nin, bölge üreticileri ile birlikte ilk kez düzenle-

diği “Esenli Üzüm Şenliği”, sıcak havaya rağmen büyük bir ilgi ve katı-
lımla gerçekleşti. Coşkunun hâkim olduğu şenlik alanını gezerek
üreticiler ve farklı ilçelerden şenliğe gelen vatandaşlarla sohbet

eden Başkan Gültak, konuklarıyla birlikte bağbozumuna da katıldı. 

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları
Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Engin, Türkiye’nin yaşa-
dığı zorlu ekonomik süreci atlatması ve
uluslararası rekabette yer alması için
merkezi bütçenin güçlendirilecek atı-
lımlara ihtiyaç olduğunu aktardı. Dev-
letin merkezi bütçeyi güçlendirmek
için gerekli tasarruf önlemlerini zaman
kaybetmeden alması gerektiğini ifade
eden Hasan Engin, “Bütün dünya ile be-

raber ülkemizde yaşanan ekonomik
krizi aşmak için merkezi bütçe güçlen-
dirilerek, üretim, yatırım ve ticaretin
desteklenmelidir. Dünya ekonomisinin
daraldığı günümüzde birçok güçlü eko-
nomiye sahip devletler tasarruf tedbir-
leri alıyor. Savurganlık ve fuzuli
harcamaların azaltılmaya çalışıldığı gü-
nümüzde bizler de ülke olarak tedbir
almalı; gereksiz ve lükse kaçan harca-
malardan kaçınmalıyız. Ülke ekonomi-

sinin güçlenmesi ile devletimizin ticari
savaşlarda ve uluslararası rekabetlerde
eli güçlenecektir. Aynı zamanda dalgalı
seyreden döviz kurlarına ve yükselen
enflasyona karşı mücadelede enstrü-
manlar geliştirilmelidir” dedi.

Önemsiz Kamu harcamaları ve uzun
işlemler silsilesinin önüne geçilmesi
için bürokrasi 4.0 hamlesinin başlatıl-
ması gerektiğine vurgu yapan Hasan
Engin, “Genel devlet harcamaları 2020
yılında 1 trilyon 810 milyar 867 milyon
TL, merkezi yönetim bütçe giderleri
2021'de 1,6 trilyon TL olarak gerçek-
leşti. 2020 yılında eğitim için 270 mil-
yar TL, sağlık için 249 milyar 932
milyon TL, 40 milyar TL tarım ve hay-
vancılık için hibe ve destekler kulla-
nıldı. Önemsiz kamu harcamalarının
azaltılması ile ülkemizin bütçesi güçle-
necektir. Uzun süreli ve devlet bütçe-
sini zorlayan yatırımlar bir süre
ötelenerek bu bütçe uluslararası reka-
beti sağlamak amacı ile kullanılmalıdır.
Kamuda önemsiz harcamalara neden
olan her türlü husus için tedbir alınma-
lıdır” diye konuştu.

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin,

“Yeni tasarruflar ile devlet bütçesi güçlendirilmeli”
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Büyükşehir Belediyesi; tüm dünyayı et-
kisi altına alan ve yaklaşık 2 yıl süren pan-
demi ve hemen akabinde yaşanan
ekonomik krizin, vatandaşlarımız üzerinde
yarattığı tahribatı zamanında görerek, ge-
rekli tedbirleri aldı. İhtiyaç sahibi her va-

tandaşın hemen her konuda yanında
olmaya özen gösteren Büyükşehir, gerçek-
leştirdiği sosyal yardımlar ve hayata geçir-
diği sosyal projelerle, vatandaşların
yaşadığı sıkıntıları en aza indiriyor. Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Se-
çer’in ‘Mersinli her bir yurttaşımızın haya-
tına dokunacak hizmetlerimizle sözümüzü
tutuyoruz’ söylemini ilke edinen Büyükşe-
hir, bu hizmetlerini arttırarak devam ettiri-
yor.

Halk Kart ile hayat daha kolay

Sosyal belediyeciliğin ne olduğunu an-
latan önemli projelere imza atan Büyükşe-
hir Belediyesi; başlattığı ‘Halk Kart’
uygulamasıyla, her ay kart sahibi 11 binden
fazla ihtiyaç sahibi yurttaşımızın hesabına
toplam 2 milyon lirayı aşkın para yatırıyor.
Vatandaşlarımız, düzenli olarak hesapla-
rına yatan bu para ile anlaşmalı yerel mar-
ketlerden temel ihtiyaçlarının önemli bir
kısmını, kimseye muhtaç olmadan temin
ediyor. 

Hiç kimse yatağına aç girmesin

‘Komşusu aç iken tok yatan bizden de-
ğildir’ ilkesiyle hareket eden Büyükşehir
Belediyesi; Mersin merkez ve Tarsus’ta faa-
liyet gösteren Aşhane hizmeti ile yoksulluk,

engellilik, yaşlılık veya kronik sağlık sorunu
gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapa-
mayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza,
hafta içi her gün ücretsiz üç çeşit sıcak
yemek hizmeti veriyor. 1 ekmeğin 4 lira ol-
duğu Mersin’de, üniversitelerin önünde ve

dar gelirli vatandaşlarımı-
zın yaşadığı 30 noktada ku-
rulan ‘Mahalle Mutfakları’
aracılığıyla 3 çeşit yemeği
3,5 liradan sunan Büyükşe-
hir Belediyesi, ‘1 Ekmek 1
Çorba’ projesi ile de hasta-
nelerin Acil Servis önleri,
üniversite, otobüs terminali
ve tren istasyonu başta
olmak üzere şehrimizin on-
larca noktasında ücretsiz
sıcak çorba hizmeti de veri-
yor. Büyükşehir Belediyesi,
pandemi sürecinde dağıtı-
lan gıda kolisi yardımını, ih-
tiyaç sahibi

vatandaşlarımız için halen sürdürüyor.     

Dezavantajlı vatandaşlarımızın
daima yanındayız 

‘Evde Bakım’ hizmetini yoğunlaştıran
Büyükşehir Belediyesi, çocuklarının ilgisin-
den ve yardımından uzak kalan yaş almış
veya yardıma muhtaç insanlarımızın evle-

rinde sağlık, temizlik, yemek, kuaför ve
bakım hizmetlerini düzenli olarak yapıyor.
Hizmet içeriğini zenginleştirerek özel ge-
reksinimli çocuklarımızın sosyal ve sportif
faaliyetler yaparken, aynı zamanda terapi
ve eğitim gördüğü Engelsiz Yaşam Mer-
kezi’nde  ‘Mola Evimiz’ adlı hizmeti de ver-
meye başlayan Büyükşehir Belediyesi,

sayısını diğer ilçelerimize de yaymayı plan-
ladığı Mola Evimiz ile yaş almış, gözetim
gerektiren tüm özel gereksinimli vatandaş-
larımızın verimli zaman geçirmesini ve en-
gelli ailelerinin sosyal ve kültürel hayata
dâhil olmalarını amaçlıyor.     

Büyükşehir Belediyesi, yakın bir za-
manda hizmete koyduğu ve ‘Dosthane’ is-
miyle hizmet veren Refakatçi Evi projesi ile
kent merkezindeki hastanelere, uzak ilçe-
lerden veya kırsal mahallelerden gelen
yurttaşlarımızın yakınlarını konuk ediyor.
Ücretsiz konaklamanın dışında günlük
kahvaltı, yemek ikramı ve hastaneye servis
imkanı da sunan ‘Dosthane’ sayesinde,
hasta yakınları uzak ilçelerden gelse dahi
‘Nerede kalacağım?’ endişesi yaşamıyorlar.

Eğitimde fırsat eşitliği 

Yapılan bu desteklerin lütuf değil, hal-
kın parasının yine halka harcanması oldu-
ğunu ifade eden Başkan Vahap Seçer, “Bu
yıl üniversiteyi kazanan lisans öğrencile-
rine yıllık 1.600 lira, ön lisans öğrencilerine
yıllık 500 lira karşılıksız eğitim-öğretim
yardımında bulunduk. Eğitimde fırsat eşit-
liği yaratarak üniversite ve lise sınavlarına
hazırlanan binlerce gencimize ücretsiz
kurs veriyoruz. Yine bu süreç içerisinde
Mersin ve Tarsus Üniversitesi’nde okuyan
öğrencilerimiz için büyük kolaylık sağla-
yan, çamaşırlarını yıkayabilecekleri ‘Ça-
maşır Kafe’leri kurduk” dedi.

İlköğretim okulu öğrencilerini de
unutmayan Büyükşehir, eğitim-öğretim
yılının başında 13 ilçenin dezavantajlı
mahallelerindeki 180 ilköğretim oku-
lunda birinci sınıfa başlayan 16 bin öğ-
renciye ‘İlk Çantam Projesi’ kapsamında
içinde kalem, silgi, defter ve boya malze-
melerinin bulunduğu okul çantalarını he-

diye etti. Ayrıca ‘Süt Senin Gurur Mer-
sin’in projesi kapsamında ilköğretim

okulu öğrencilerine okul sütü ve hamile
kadınlara düzenli olarak süt desteğinde
bulunan Büyükşehir, ulaşımda öğrencile-
rin otobüslerden 1 liraya faydalandığı uy-
gulamasını halen devam ettiriyor.

Kır Çiçekleri 
umudumuz olacak

Belediye tesislerinde açılan kız yur-
dunda ‘Kır Çiçekleri’ projesini de başlatan
Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında
ilçelerimize bağlı kırsal mahallelerde yaşa-
yan ve sporun farklı branşlarında yeteneği
olan kızlarımızı yetiştiriyor. Bir yandan
okullarına devam eden kızlarımız, diğer
yandan da aldıkları eğitimlerle yetenekleri
olan spor dallarında uzmanlaşıyorlar. 

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kıyafet Evi’
projesi kapsamında yılda 3 kez 3 parça yaz-
lık ve kışlık kıyafeti ücretsiz temin edebilen
dar gelirli ailelere, ‘El Bebek Gül Bebek’
projesiyle de 6-12 aylık bebeklerinin bebek
bezi, bebek maması, şampuan, ıslak mendil

ve sabundan oluşan bebek paketleri ücret-
siz olarak ulaştırılıyor. 

‘Mobil Kuaför’ projesiyle de haftanın 5
günü özellikle kırsal kesimlerde kuaförlük
hizmetini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak
ulaştıran Büyükşehir Belediyesi; yaşanan
zorlu süreçleri birlikte ve dayanışma içinde
atlatmak için sosyal belediyeciliğin gereği
olan tüm araçları kullanmaya devam ede-
rek, ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımıza
kimsesiz ve çaresiz olmadıklarını daima
hissettiriyor.

Endüstri 4.0 hedefiyle, çevreye ve insana say-
gıyı esas alan yeni nesil bir organize sanayi böl-
gesi olmayı hedefleyen Mersin Tarsus Tarımsal
Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde
(TÜİOSB) Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu,
sürdürülebilir üretime dayalı, dijital tarım ve gıda
ekosistemini kurmak için çalışmalar sürüyor.
Zemin etüt çalışmalarında sona yaklaşılan TÜ-
İOSB’de konserve gıda, süt ve süt ürünleri, ma-
karna, bakliyat kurutma eleme ve paketleme
tesislerinden tıbbi ve aromatik bitkilerin işlen-
mesine kadar gıdanın hemen hemen her ala-
nında faaliyet gösterecek işletmeler yer alacak.
Bölgede üretilecek ürünler teknoloji ile yüksek
katma değerli hâle getirilip DigiGreenFoodValley
sertifikasıyla ihraç edilecek. TÜİOSB’nin Tür-
kiye’nin Endüstri 4.0 felsefesine uygun, ilk dijital
ve yeşil OSB’si olacağını ifade eden TÜİOSB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, küresel
gıda tedarik zincirinde yaşanan değişimlerin TÜ-
İOSB gibi yatırımların daha stratejik hale getirdi-
ğini söyledi. Başkan Akyürek Balta, “COVİD-19
salgınının başladığı günlerde tarımsal üretim ve
gıda tedarikinde yaşanan sorunların artarak
devam edeceğini öngörerek o günlerde tarımsal
üretim ve gıda tedarikinin bir milli güvenlik me-
selesi olduğuna dikkat çekmiştik. Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgal girişimi ile devam eden süreç bu
önemi daha da artırdı. Geldiğimiz noktada, sür-
dürülebilir gıda güvenliğinin ulusal güvenlik me-
selesi olduğunu artık herkes kabul ediyor. Şimdi
tarım ve gıda sektöründe elde edilen ürünlerin
sağlıklı, ucuz ve güvenilir olması temel amacına
ulaşabilmek için süreci arz ve tedarik boyutunda
sürdürülebilir kılmak adına daha çok çalışmak
zorundayız” dedi.

“Türkiye gıdada kendi kendine
yetebilen ülke olmak zorunda” 

ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği
başta olmak üzere dünyada söz sahibi ülkelerin
gıda güvenliğini en öncelikli konular arasında de-
ğerlendirdiğini ve bu alanda ek tedbir ve destek-
leri uygulamaya koyduğunu anımsatan Gül
Akyürek Balta, “Ülkemiz de tohum bankaları, ve-
rimli tarım uygulamaları, dijital tarım uygulama-
larının yaygınlaştırılması, tarım alanlarının
korunması, genişletilmesi ve israfın önlenmesi
gibi önemli uygulamaları hızla devreye alıyor. İh-
tiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklardan karşı-
lanmasını hedefliyor. Çünkü pandemi döneminde
dünyanın birçok ülkesinin, alınan ürünlerin lojis-

tiğini sağlayamadığına hatta parayla dahi ürün
alamadığına şahit olduk. Türkiye gıdada kendi
kendine yetebilen ülke olmak zorunda. Bereketli
topraklara sahibiz. Çalışkan ve üretken insanımız
var. Bunu başarmak için üretim imkân ve kabili-
yetimizi en üst düzeye çıkartmak, gıda üreti-
minde de mümkün olan en ileri teknolojiyi
kullanmak durumundayız. Bizler TÜİOSB’yi
bunun için kurduk. Çukurova’nın bereketli top-
raklarından elde edilen ürünleri ileri teknoloji ile
işleyerek yüksek katma değerli ürünler haline ge-
tireceğiz” diye konuştu.

Tarımsal ürün üretimi ve gıda sanayisinde it-
halata dayalı bir ihracat modeline sıcak bakma-
dıklarını ifade eden TÜİOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Gül Akyürek Balta, şöyle konuştu: “İsti-
yoruz ki üretimlerimizde bölgemizin ve ülkemi-
zin ürünlerini kullanalım. Ancak bunun için
tarımsal üretim kapasitemizi ve verimliliğimizi
yükseltmemiz lazım. Bu amaç için TÜİOSB olarak
bizler üretimde izlenebilirliği sağlamak üzere di-
jital tarım istasyonları kuracağız. Dijital tarım is-
tasyonları, her biri 1’er milyon metrekarelik
üretim sahasına destek verecek şekilde çalışacak.
Bu istasyonlar, hava tahminlerinden Akdeniz
meyve sineğinin popülasyonunun ölçümüne
kadar birçok avantaj getirip, üreticilere ne zaman
ilaç kullanacağı ne zaman sulama yapacağı konu-
sunda destek verecek. Çiftçilerimiz organik ürün-
leri sözleşmeli tarım modelinde istediğimiz
bütün koşulları sağlayarak bize ham madde
temin edebilecekler.”

Tarladan gelen ürünlerin test laboratuvarın-
dan geçtikten sonra dijital alt yapısı olan fabrika-
larda işlenerek pakete girene kadar olan tüm
süreçlerin QR koda işlendiği bir sertifika sistemi
olan DigiGreenFoodValley markasını da oluştur-
duklarını kaydeden Gül Akyürek Balta, “Bu serti-
fika sayesinde her bir yatırımcımızın güçlü
olduğu ürünlerle, güçlü olduğu pazarları ortak lo-
jistik merkezimiz sayesinde aynı platformda bir
araya getirerek ihracattaki payımızı daha çok ar-
tıracağız" dedi.

Fabrika inşaatlarına ekimde başlanacak

TÜİOSB’nin faaliyete geçmesi konusundaki
altyapı yatırımlarının hızlı bir şekilde ilerlediğini
ifade eden Gül Akyürek Balta, toplam 300 hektar-
lık alanda birinci faz olarak tahsisini tamamladık-
ları 70 sanayi parselinin bulunduğu 115 hektarlık
alanda arazi düzenleme ve yol çalışmalarının so-
nuna gelindiğini söyledi. Yağmur suyu boru hat-

ları, atık su boru hatları, içme-kullanma-yangın
suyu hatları, elektrik- haberleşme hatları ile tesis
içi yolların yapımı için süreci başlattıklarını, bu
yapıları çok hızlı bir şekilde hayata geçirecekle-
rini ve bölgede fabrika inşaatlarına başlamak için
gün saydıklarını belirten Başkan Gül Akyürek
Balta, “Türkiye’nin Yeni Nesil Sanayi Üssü’nde alt-
yapısı güçlü, modern ve güvenli üretim merkezle-
rinin inşaatlarına 2022-Ekim döneminde
başlamayı planlıyoruz. Hatta 29 Ekim Cumhuri-
yetimizin kuruluş yıldönümünde 29 fabrikanın
temelini atarak çifte bayram sevinci yaşamak isti-
yoruz. Yeşil, çevreye ve insana duyarlı bir yakla-
şım ile inovatif girişimlerin ve katma değeri
yüksek çalışmaların kümelendiği, 300 milyon do-
larlık yatırımla hayata geçirmeyi hedeflediğimiz
TÜİOSB’de, 100 fabrikayla 10 bin kişiye istihdam
sağlayarak yıllık 250 milyon dolarlık ihracat geliri
elde edeceğiz” diye konuştu. 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri
(AKİB) haziran ayında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 37 ar-
tışla 1,91 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirirken 2022’nin ilk yarı-
sında geçen yılın aynı dönemine kı-
yasla yüzde 40 artış yakalayarak
10,22 milyar dolarlık dış satım de-
ğerine ulaştı. AKİB Koordinatör
Başkanı Fuat Tosyalı, yüksek en-
flasyon ve düşen büyüme beklenti-
leri başta olmak üzere dünyanın
ekonomik zorluklarla mücadele et-
tiği süreçte Akdenizli ihracatçıların
uluslararası pazarlarda fırsatları en
iyi şekilde değerlendirerek yoluna
kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Başkan Fuat Tosyalı, “2022 yılının
ilk yarısında Türkiye genelindeki
14 genel sekreterlik arasında ihra-
cat hacminde en yüksek artışı elde
eden birlik olduk. Ocak-Haziran ay-
ları arasında ülkemizin ihracatına
yüzde 9 oranında destek verdik.
Pandemi süreciyle başlayan ve
halen devam eden küresel tedarik
zincirindeki bozulmalar ile arz ve
talep dengesizliklerinin ortaya çı-
kardığı sorunlara rağmen pazar çe-
şitliliğimizi artıran ve dünya
ticaretindeki konumumuzu güçlen-
diren tüm üyelerimizi tebrik ediyor,
şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

En fazla Hollanda, Irak ve Güney
Afrika’ya ihracat yaptı

Küresel arenada yeni pazarlara
ulaşmaya yönelik çalışmaların ba-
şarılı sonuçlarının 2022 yılı ilk yarı
raporlarına yansıdığını vurgulayan
Fuat Tosyalı, uzak pazarlarda elde
ettikleri rekor düzeydeki artışların

memnuniyet verici olduğunu dile
getirdi. Tosyalı, “Birliğimizin 2022
yılı Ocak-Haziran dönemindeki ih-
racatını ülkelere göre değerlendir-
diğimizde, en fazla ihracat
yaptığımız ülkeler listesinde ilk sı-
rada yüzde 61 artış ve 794,5 mil-
yon dolar değer ile Hollanda yer
aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 51
artış ve 723,5 milyon dolar değer
ile Irak ikinci, yüzde 941 artış ve
622 milyon dolar değer ile Güney
Afrika Cumhuriyeti üçüncü oldu.
Söz konusu dönemde ihracat hac-
minde en yüksek artışları Singapur,
Güney Afrika ve Fransa pazarla-
rında yakaladık. Birleşik Devletler,
Romanya, KKTC, Polonya ve Mı-
sır’ın anlamlı ihracat artışları sağla-
nan diğer pazarlar oldu.
Hükümetimizin Uzak Ülkeler Stra-
tejisi ile Singapur, Güney Afrika
Cumhuriyeti ve ABD gibi pazar-
larda yakaladığı ihracat artışla-
rında yeni rekorlara imza
atacağımıza inanıyoruz” diye ko-
nuştu.

AKİB adına gurur verici bir
başka gelişmenin Türkiye İhracatçı
Meclisi (TİM) Türkiye'nin İlk 1000
İhracatçısı 2021 Araştırması’nın
sonuçları olduğunu dile getiren
Başkan Fuat Tosyalı, geçen Haziran
ayında açıklanan “ihracat şampi-
yonları” listesinde AKİB’in 115
firma ile temsil edildiğini belirtti.

Akdeniz’den 
6 ayda 
10,22 milyar
dolarlık ihracat

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta,

“Sürdürülebilir gıda güvenliği ülkelerin
ulusal güvenlik meselesi haline geldi”

TÜİOSB’deki yatırımcıların maliyetlerini
azaltmak ve uluslararası pazarlarda rekabetçi-
liğini güçlendirmek üzere pek çok proje yürüt-
tüklerini ifade eden Gül Akyürek Balta, ortak
enerji tüketimlerini kuracakları güneş enerji
santralinden temin edeceklerini söyledi. TÜ-
İOSB’de, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla
enerji birim fiyatlarını da daha uygun hale geti-
receklerini belirten Akyürek Balta, Ortak Lojis-
tik Merkezi ile de lojistik maliyetlerin de
minimize edileceğini kaydetti. Akyürek Balta,
“Ortak Lojistik Merkezi Projemizi aynı za-
manda bir ortak satış stratejisi olarak hayata
geçiriyoruz. Çünkü birbirinden ayrılmaz iki
konu haline gelen dijital ve pazarlamayı bir-
likte gerçekleştirmek zorundayız. Amacımız
dijital altyapılarımızı oluşturmak, dijital pazar-
lama yöntemlerimizi geliştirerek fabrika inşa-
atlarını yapmadan önce hedef pazarlarımız
konusunda sağlam temeller üzerinde güçlü bir
yapı kurmak” şeklinde konuştu.

Ortak maliyetler minimalize edilecek

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SOSYAL BELEDİYECİLİKTE MARKA OLDU
Mersin Büyükşehir Belediyesi; son 3 yıllık süreçte temel belediyecilik hizmetlerinin yanı

sıra, sosyal belediyeciliğin gerektirdiği hizmetleri de yoğun olarak yerine getiriyor. 
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Mersin sanayisiyle, üniversitesiyle, limanıyla, istih-
damın ve yoğun ticaretin merkezi bir kent halinde ol-
ması sebebiyle emniyetin sağlanması, huzurun ve
güvenliğin önemi de çok önemli..

Böylesine önemli bir şehrin huzur ve güvenini sağla-
makta Mersin Emniyetinin yükünü bir kat daha artıyor.

Geldiği günden bu yana başarılı işlere, operasyon-
lara imza atan ve Mersin halkının huzuru ve güvenliği
için gecesini gündüzüne katan Mersin Emniyet Mü-
dürü Mehmet Aslan ve ekibi kendinden emin bir şe-
kilde ilerliyor.

Kentin kültüründen, teknolojisinden, sanayisinin ve
asayişinin her köşesinde olan Mehmet Aslan, kuralları
önemseyen, vatandaşla iç içe samimi bir duruş sergiler-
ken, kentin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı da asla
taviz vermiyor.

Suç işlenmeden önleme çalışmaları yapan Aslan ve
ekibi, kent genelinde büyük başarılara imza attı bu an-
lamda; Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış oluğu
birkaç önemli çalışmalardan bahsedecek olursak, Asayiş
Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışma-
larda, il merkezinde 2022 yılı son 2 aylık dönemde
‘Evden, otodan hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olayla-
rına bakıldığında; 154 olay aydınlatılmış ve olaylara ka-
rıştıkları tespit edilen 217 şüpheli yakalanmış, ayrıca
evden hırsızlık olayları % 36 oranında azaldığı, kapkaç
olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin tamamı yakalana-
rak aydınlanma oranı %100 olarak gerçekleştirmesi de
büyük başarı.  Yankesicilik olaylarında ise %38 oranında
azaltılarak %90’ı aydınlatılmış durumda..

Terörle Mücadele ekiplerinin terör örgütlerine ve
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiple-
rinin de uyuşturucu satıcılarına darbe vuran çalışmaları,
Mersin’in huzur ve güvenli bir kent olmasındaki en
önemli gösterge.

Bu başarı polis teşkilatı için övünç kaynağı, Mersin
Emniyeti’nin mesajı açık ve net ortaya çıkıyor bu başarılı
çalışmalarıyla.

“Suç işleyenin yanına kar kalmıyor” 
Takip, tespit, operasyon ile suçlulara göz açtırmıyor

Mersin polisi..
Tabi ki, burada destekte çok önemli, Mersin Valiliği-

nin koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı, beledi-
yeler ve tüm kurum kuruluşlarla, uyum içinde çalışarak
suç ve suçlulara karşı mücadelesini başarıyla sürdürü-
yor, Mersinimizin kahramanları..

Başlarken de dediğim gibi; Mersin sanayisiyle, üni-
versitesiyle, limanıyla, istihdamın ve yoğun ticaretin
merkezi bir kent halinde olması sebebiyle emniyetin
sağlanması, huzurun ve güvenliğin önemi de çok önemli.

Huzur ve güven sağlayan Mersin Emniyet Müdürü-
müz Mehmet Aslan ve tüm ekibine başarılar.. Emekleri-
niz boşa çıkmasın Mersin’in kahramanları.

Emekleriniz boşa
çıkmasın Mersin’in

kahramanları

Bekir COŞKUN
Pehlivan; “Mersin’in Her Alanda Çıtası

Daha da Yükselecek.”

Toplantıda yaptığı konuşmasında her
sektörde önemli potansiyellere sahip
olan, gelişim yolunda önemli ilerlemeler
kat etmiş, kentin daha da gelişip kalkın-
ması için şehrin bütün kesimleriyle, tüm
sektörleriyle ile istişare, işbirliği ve koor-
dinasyon içinde müşterek gayretle çalış-
manın önemine vurgu yapan Vali Ali
Hamza Pehlivan, Mersin’in her alanda çı-
tasının daha da yükseleceğine inandığını
ifade ederek, “Muhtelif sorunların çözü-
münde istişarenin, yapıcı fikir ve önerile-
rin çok önemli bir yeri var. Gönül birliği,
elbirliği ve iş birliği içinde çalıştığımız sü-
rece başarılı neticeler artarak devam ede-
cektir. İlimizde yatırım yapan, üretime,
istihdama, ihracata katkı sağlayan veya
bundan böyle sağlayacak olan herkese İli-
miz adına teşekkür ediyorum. Girişimci-
lerimize, yatırımcılarımıza Devletimiz,

ilgili Bakanlıklarımızın sağladığı destek-
ler bundan sonra da devam edecektir.”
dedi.

Memiş: “113 ticaret 
borsası arasında 

sürekli olarak
ilk 10’da yer 

alıyoruz”

Mersin Ticaret
Borsası Meclis Baş-
kanı Şerafettin Memiş
toplantıda gerçekleş-
tirdiği konuşmasında
tarım ve gıda sektörü-
nün yaşamakta olduğu
sıkıntılar hakkında
bilgi verdi. Mersin Ti-
caret Borsası’nın
1.200 aktif üyesi ile
faaliyetlerini sürdür-
düğüne vurgu yapan
Memiş; “Her yıl artan

Borsamız işlem hacmi 2021 yılında 14
milyar TL’ye ulaştı. Yıllar itibariye 113 ti-
caret borsası arasında sürekli olarak ilk

10’da yer alıyoruz.” dedi.

Özdemir; “Mersin Ekonomisi Güçlü Bir
İvme Yakalayacak
Potansiyele Sahip”

Toplantıda MTB’nin faaliyet-
leri hakkında bilgi veren Yönetim
Kurulu Başkanı Abdullah Özde-
mir, Mersin’in önündeki en
önemli engellerin başında uzun
yıllardır tamamlanmayan proje-
lerin geldiğini belirterek; “Mer-
sin Konteyner Limanı, Belirlenen
Turizm Bölgelerinin Yatırıma
Açılması, Çeşmeli-Kızkalesi-Ta-
şucu Otoyolu, Lojistik Merkezi
projeleri tamamlandığı taktirde
Mersin ekonomisi güçlü bir ivme
kazanabilecek hatta sıçrama ya-
ratacak potansiyele sahip.” diye
konuştu.

Toplantı karşılıklı görüş alış-
verişinin ardından sona erdi.

MTB toplantısı Vali Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleşti
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Mersin Ticaret Borsası (MTB) Meclis toplantısına Meclis

Başkanı Şerafettin Memiş, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, meclis ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.

Erdemli Doğalgaz Projesi’nde çalış-
malar ilk olarak Alata Mahallesi’nde
başladı. İlçe protokolün katıldığı çalış-
mada,  Erdemli Belediye Başkanı Mü-
kerrem Tollu kepçe koltuğuna geçti ilk
kazıyı yaptı.

“Erdemli Belediyesi’nden 
30 Milyon TL Yatırım”

Erdemli Belediyesi,  meclis kara-
rıyla kazı tahrip bedellerinden vazgeç-
menin yanı sıra doğalgazdan dolayı
oluşacak yol ve asfalt giderlerini karşı-
layacak. Erdemli Belediyesi yürüteceği
bu çalışma ile yaklaşık 30 Milyon TL ya-
tırım yapacak.

Erdemli Belediyesi ve AKSA Doğal-
gaz iş birliğinde yürütülen projenin bi-
rinci etabında,  bu yıl 24 km şebeke
montaj yapılarak kış ayı öncesinde mer-
kez mahallelerinde 4600 konuta doğal-
gaz verilmesi planlanıyor.

“Vatandaşlardan Kazı, Tahrip 
Bedeli Alınmayacak”

Yapılan çalışmalar kapsamında kazı
sonrası oluşan kazı ve tahriplerin ücreti
vatandaşlardan alınmayacak. Vatanda-

şın önceliğine ve ihtiyacına göre planla-
malar yaptıklarını ve bunları bir bir ha-
yata geçirdiklerini vurgulayan Erdemli
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu
kentte yaşayan insanlarımızın birincil
önceliği olan doğalgazımın temeline
başladık. Önemli bir süreç gerçekten ih-
tiyacımız olan, kentin ihtiyacı olan bir
güzellik. Bu güzelliğe elbette çok ciddi
katkı sunanlar oldu. Öncelikle sayın Ba-
kanımıza Lütfi Elvan bakanımıza, Bölge
Milletvekillerimize, İlçe başkanlarımıza,
önceki dönem ilçe başkanımıza hassa-
ten çok teşekkür ediyorum. Birlik ve be-
raberliğin neticesinde Erdemlimiz güzel
bir hizmete kavuşmuş olacak. İnşallah
en kısa sürede beldelerimizin tama-
mına, Erdemli merkezde bulunan ma-
hallelerimizin tamamına ve
beldelerimizin tamamına doğalgazla
buluşturmak adına gayretlerimizi sür-
düreceğiz. Tabi bu konuda belediyemi-
zin emeği gayreti hassaten çok fazla.
Çünkü biz doğalgazın inşaatından kay-
naklanabilecek tüm maddi külfetleri
Erdemli Belediyesi olarak biz üstlen-
miş durumdayız. Belediyemizin alması
gereken kazı bedeli, tahrip bedeli gibi
gelirlerin tamamını belediye meclis

kararıyla birlikte almaktan vazgeçtik.
Onun için karara imza atan çok değerli
meclis üyelerimize hassaten çok teşek-
kür ediyorum. Üst yapıyı da doğalgazın
verdiği tahribattan kaynaklanan üst ya-
pıyı da belediyemiz süratle yapacak. Bu-
nunla alakalı da kararımızı aldık. Yani
belediyemize ciddi bir yük binecek,
ciddi bir külfet binecek ama çok şükür
Erdemli Belediyesi güçlü bir konumda,
güçlü bir yapıda, bu Erdemli Beledi-
yesi’nin güçlü konumu inşallah Erdemli-
mizde doğalgazın gelmesine gerçekten
lokomotif görevi üstlendi. Çünkü bizim
gayretimiz olmasaydı gerçekten işleri-
miz zordu. Bizim amacımız şu vatanda-
şımıza gelecek o maddi külfeti Erdemli
Belediyemiz üstlenmiş oldu. Ben hassa-
ten gayretlerinden dolayı tüm paydaşla-

rımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah
Erdemlimiz hızla büyüyor, hızla gelişi-
yor, bu gelişmeye de inşallah biz katkı
sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu. 

Erdemli’de başlatılan doğalgazın Er-
demli halkı için hayırlı olmasını dileyen
AKSA Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü
Tufan Duman, “Geçen hafta Cuma günü
başlatmış olduğumuz Erdemli İli doğal-
gaz altyapı çalışmalarına bugün Alata
Mahallesi Sincan Sokak’taki çalışma ala-
nındayız, alanda refakat ediyoruz baş-
kanlarımızın da katılımlarıyla beraber.
Burda ben de gerek bakanlığımıza gerek
Erdemli Belediyemize desteklerinden
dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmayı
bugün başlattığımız çalışmada gerek
yüklenici firmamız, gerek kontrol firma-
mız, gerek kendi ekip arkadaşlarımıza
kazasız, belasız, bir iş yılı diliyorum. Er-
demli’ye güvenli, ekonomik, çağdaş do-
ğalgazın hayırlı, uğurlu olmasını
diliyorum” diye konuştu. 

“Erdemli Doğalgaza Kavuşuyor”
Erdemli Belediyesi çalışıyor, Erdemli doğalgaza kavuşuyor.  Mersin Erdemli Belediyesi ve AKSA Doğalgaz iş-
birliğiyle başlatılan projede çalışmalar başladı. Sıfır rakımdan Torosların zirvesine kadar vatandaşlara hiz-
met götürmenin gayretinden olan Erdemli Belediyesi, kentin ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçiriyor.
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Şener MERMER

Yazın tam ortasındayız. Mer-
sin'de ve tüm bölgemizde yazın
yazlığını yaptığı, sıcak mı sıcak gün-
ler yaşanıyor. Bu şartlarda, acısıyla
tatlısıyla bir Kurban Bayramı'nı
daha geride bıraktık. Hemen ardın-
dan "15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü" dolayısı ile tüm
yurtta törenler düzenlendi. Hain-
lere karşı milletimizin gösterdiği
birlik ve beraberlik için gururlan-
dık. Şehitlerimizi minnet ve say-
gıyla andık. Ulusça daha nice
bayramları barış, huzur, birlik ve
beraberlik içinde yaşarız inşallah.
İmkânı olanlarımız bu bayramda da
yollara düştü. Kimileri memleketle-
rine, kimileri de şartlarını zorlaya-
rak, uzun tatili de fırsat bilip, tatil
bölgelerine akın ettiler. Akın ettiler
etmesine de, maalesef her bayram
olduğu gibi bu bayramda da yoğun
trafikte, dikkatsizlik ve yorgunluk-
tan kaynaklı üzücü kaza haberle-
riyle keyfimiz kaçtı. Çok sayıda
vatandaşımızı trafik terörüne kur-
ban verdik.

İmkanı olan vatandaşlarımız  ta-
tillerini yapsınlar. Bir yılın yorgun-
luğunu atsınlar, mutlu ve sağlıklı
bir şekilde evlerine, işlerine döne-
bilsinler. Bundan sonrası için en
büyük dileğimiz tabi ki bu. Tatil
köyleri, oteller dolup taşıyormuş al-
dığımız haberlere göre. Bu sevindi-
rici bir haber vatandaşlarımız ve
ülke turizmi açısından. Bizzat ken-
dim de defalarca şahit olduğum
için, tatil köyü ve otel deyince ak-
lıma hep burada yapılan inanılmaz
israflar gelir. Çok üzücü ama bazı
ülkelerde açlıktan ölümler yaşanır-
ken, biz halâ her gün yaklaşık 5 mil-
yon ekmeği çöpe atıyoruz.
Dünyanın en fazla israf eden ülke-
ler listesinin başlarında yer alıyo-
ruz maalesef.

Tatil köylerinde, otellerde uygu-
lanan ve açık büfe denilen yeme
içme sistemi, ne yazık ki israfı daha
da körüklüyor. Vatandaşların çoğu,
bu kadar para verdim düşüncesiyle
ya da göz açlığından olsa gerek, yi-
yebileceği yemeğin iki üç katını dol-
duruyor tabaklarına. Sonuç
yediğimizden fazlası çöpe. Bu sa-
dece yeme içmede yaptığımız gıda
israfının sadece küçük bir örneği.
Ne yazık ki ülke olarak bu israfı her
alanda sınır tanımadan yapıyoruz.
Tüm dünyada yaşanan küresel kriz
devam ederken olacak iş mi bu?
Özellikle gıda konusunda israf edi-
lecek bir zamanda değiliz. Fiyatı sü-
rekli katlanan, Allah korusun böyle
giderse belki de bulmakta bile zor-
lanabileceğimiz mübarek gıdamız
ekmeğin, bir tekini bile bundan
böyle israf etmememiz gerektiğini
her vatandaşımızın bilmesi gerekir. 

Sağlıklı ve huzurlu kalın...

Temmuz
böyle geçti

senermermertrt@gmail.com

Mersin Yenişehir Belediyesi, erken ço-
cukluk gelişiminde model olan projenin
tüm Türkiye’ye yaygınlaşması için çalışma-
larını sürdürüyor. Proje kapsamında kuru-
lan Yenişehir Belediyesi Akademi’de
yapılan toplantıda Mersin Valiliği, Mersin
Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü, Mersin Aile ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlüğü, Mersin İl Sağlık
Müdürlüğü, Mersin İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi ve Toros
üniversitesi temsilcilerine projenin detay-
ları ve proje kapsamında bugüne kadar ya-
pılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

“Önümüzdeki süreçte bu projenin tüm
Türkiye’ye yayılmasını diliyoruz”

Aile ve Evlilik Hayatı Eğitimi, 0-3 Yaş
MABEP, 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesi, 0-6
Yaş Gelişim Değerlendirme, 0-6 Yaş Özel
Eğitim, 3-6 Yaş BETEM ve 6-8 Yaş Atölye
Temelli Eğitim basamaklarından oluşan
proje hakkında konuşan Mersin Yenişehir
Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Gele-
ceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve ba-
şarılı olabilmeleri için el birliğiyle hareket
etmeliyiz.” dedi. Başkan Özyiğit, “Böyle bir
masanın oluşması hem kentimiz hem ülke-
miz için çok kıymetli. 3 yıl kadar önce yola
çıktık. Önemli sonuçlar aldık, yaptığımız
işin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Yüzlerce çocuğumuza ve ailemize bu proje
ile destek verdik. Biz buradan biz mum
ateşi yaktık. Önümüzdeki süreçte bu proje-
nin tüm Türkiye’ye yayılmasını diliyoruz.
Ülkemizde eğitim 6 yaşından itibaren baş-
lıyor ama bilim insanları çocukların zihin-
sel gelişiminin yüzde 80-90’nının 0-3
yaşları arasında tamamlandığını söylüyor.
Çocukların zihinsel gelişiminin çok erken
yaşlarda başlıyor olması, tabi ki o alana ya-
tırım yapmanın zorunluluğunu da berabe-
rinde getiriyor.” İfadelerini kullandı.

“Kısa sürede güzel işler 
başardık ama asıl hedefimiz projenin

ülkemize yaygınlaşması”

Başkan Abdullah Özyiğit, konuşmasının
devamında şunları söyledi: “Bizim yapmak

istediğimiz, bu işin çoban ateşini buradan
yakmak, gerekli altyapıyı oluşturmak ve
yapılabildiğini göstermek. İzmir Büyükşe-
hir Belediyemizden geçtiğimiz ay Yenişe-
hir’e geldiler, kendilerine projemizi
anlattık, umut ediyoruz ki yakın zamanda
orada da başlayacak. Önceki Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk hocamıza bu projemiz
ile ilgili sunum yaptım. O da son derece
mutlu oldu. Ancak kısa süre sonra görevin-
den ayrıldı. Önümüzdeki süreçte doğru ör-
neği ortaya koyabilirsek, projeyi tüm
ülkeye yayabiliriz. Bu proje fikri CHP Mer-
sin İl Başkanlığı döneminde yaptığımız bir
çalıştaydan sonra ortaya çıktı. O çalıştayda
erken çocukluk eğitiminde dünyada son sı-
rada olduğumuzu ve ülkemizde bu alanda
herhangi bir eğitim verilmediğini gördük.

Yenişehir’de bu alana yatırım yapmak iste-
dik. Bu konuda araştırmalar yaptık, Ozan
Ural hocamıza ulaştık. Kendileri de her
zaman yanımızda oldular. Gönüllülük ol-
madığı sürece bu tarz işlerde başarıya ulaş-
mak mümkün değil.  Severek çalıştık ve
başarmak ortak hedefimiz oldu. Marmara
Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü
akademisyenleri ile bir araya geldik. Mesa-
feler uzak ama gönüllüler yakın oldu ve
böyle bir projeye başladı. Kısa sürede güzel
işler başardık ama dediğimiz gibi asıl hede-
fimiz projenin ülkemize yaygınlaşması.
Proje destek veren herkese ve katılan tüm
ailelere teşekkür ediyorum. Tüm ebeveyn-
lerimizi projemize dahil olmaya davet edi-
yorum.”

Başkan Abdullah Özyiğit’in konuşması-
nın ardından Yenişehir Belediyesi Akademi
Koordinatörü Raif Çakmak, proje ile ilgili
sunum yaptı. Katılımcıların görüşlerinin de
alındığı bilgilendirme toplantısından sonra
kurum ve üniversite temsilcileri projenin
yürütüldüğü Yenişehir Belediyesi Akademi
ve Yenişehir Belediyesi Beceri Temelli Eği-
tim Merkezi’ni gezdi.

Yenişehir Belediyesi, Erken Çocukluk
Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli ile Av-
rupa Komisyonu

Ö. ABDULLAH ÖZDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ŞERAFETTİN MEMİŞ 
MECLİS BAŞKANI

KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR,
SAĞLIK, BAŞARI VE 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

MERSİN TİCARET BORSASI

Yenişehir Belediyesinin örnek projesi
kurum ve üniversitelerle paylaşıldı

Mersin Yenişehir Belediyesinin yaklaşık 3 yıl önce Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçir-
diği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli ile yüzlerce çocuk ve aileye gelişimsel
destek verildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve projede iş birliği yapılan Mar-

mara Üniversitesinden Prof. Dr. Ozana Ural’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda kurum ve üni-
versite temsilcileriyle proje deneyimi paylaşıldı, iş birliği için görüş alışverişinde bulunuldu.

Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası (MTSO) Temmuz ayı Mec-
lis Toplantısı, Meclis Başkanı
Hamit İzol başkanlığında, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katılımıyla gerçekleşti. İlçe Oda
ve Borsa Yönetim Kurulu ve
Meclis Başkanları ile üyelerinin
de katıldığı toplantıda eş za-
manlı olarak Mersin İli Oda ve
Borsaları Ortak Toplantısı da
düzenlendi. Sektörlerin sorun-
larını ve taleplerini dinlemek
için Mersin’e geldiğini kayde-
den TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Mersin’in
çalışmalarını yakından takip et-
tiğini ve iş dünyasının sorunla-
rının çözümü noktasında alınan

kararlarda en aktif rol oynayan
kentler arasında yer aldığını
söyledi. Ardından Türkiye’de
yatırım için sanayi alanı kalma-
dığını kaydeden Rifat Hisarcık-
lıoğlu, artık Marmara Bölgesi
dışında yeni sanayi havzalarına
ihtiyaç duyulduğunu belirtip,
Ankara’dan başlayıp Mersin ve
İskenderun’a doğru ilerleyen
alanın bu ihtiyacı karşılamada
önemli rol oynayabileceğini
vurguladı. Bu konuda sonuç
almak için herkesin birlikte ha-
reket etmesinin önemine dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, böyle bir
çalışmadan en büyük avantajı
da Mersin’in elde edeceğini söy-
ledi.

Mersin’in bölgenin dünyaya
açılan kapısı olduğunu dile geti-

ren Rifat Hisarcıklıoğlu, yeşil
dönüşüm ile ilgili yatırımların
hızlandırılması gerektiğini
ifade ederek “Türkiye’de akre-
dite sera gazı ölçümü yapan ku-
ruluşlar var ama karbon
salınımı ölçen akredite kuruluş
yok. TÜRKAK ile bu konuda ça-
lışıyoruz. Ayrıca TOBB MEY-
BEM üzerinden hazırlık
yapıyoruz. Tamamlandığında
oluşacak portal üzerinden her
işletme kendi ayak izini ölçebi-
lecek. Yakında hizmete sunaca-
ğız” diye konuştu. 

Kızıltan: Lojistik ve
iş yapma potansiyelimizi

geliştirmeliyiz

Kent ekonomisi, oda çalışma-
ları ve yürütülen projeler hak-

kında bilgi veren MTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan
da kent ekonomisini geliştir-
meye yönelik yürüttükleri çalış-
maların detaylarını aktırıp şöyle
konuştu: “Son dönemlerde kenti-
mizin dış ticaretini artırmak
adına Almanya, Moldova ve
Brüksel’de önemli temaslarda
bulunduk. Başta yaş meyve
sebze olmak üzere ürünlerimize
yeni pazarlar yaratma çabasın-
dayız. Bundan sonrasında temas-
ları sürdürüp ivedilikle yol
haritamızı belirleyeceğiz. İlk ola-
rak AB’ye ihracatta önümüzdeki
süreçte yeşil mutabakat kriterle-
rinin önemi artacak. Karbon salı-

nımlarını ölçüp raporlayan da-
nışmanların raporlarını akredite
edecek kurum oluşturulmasını
talep ediyoruz. AB ülkeleri ile
tarım ve ticaret anlaşmaları artı-
rılıp Gümrük Birliği anlaşması-
nın da güncellenmesini talep
ediyoruz. Ukrayna ve Rusya arası
savaş olumsuzluklar yarattı. Lo-
jistik ve iş yapma potansiyelimizi
geliştirmemiz gerektiğini düşü-
nüyoruz. Ticaret yasaklamaları
değil, düzenlemelerle çözüme
ulaşılmalı. Ayrıca döviz boz-
durma sorunu ihracatçıların kre-
dilerinin durdurulması da
çözülmesi gereken beklentiler
arasında.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

“Ankara’dan güneye doğru genişleyecek
yeni bir sanayi havzasına ihtiyaç var”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Marmara Bölgesi’nde yatırım yapacak sanayi par-
seli kalmadığına işaret ederek, Ankara’dan başlayıp güneye, Mersin ve İskenderun’a

doğru genişleyecek yeni bir sanayi havzası oluşturulması gerektiğini söyledi. 
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Mersin’in merkez ilçe Toroslar Bele-
diye’nin başarı öyküsünü anlatan Başkan
Yılmaz, vatandaşla gönül bağı kurulan
her proje ve çalışmanın başarıya ulaşa-
cağını söyledi.

Çevik belediyeciliğin en
güzel örnekleri sergilendi

“Sosyal ve Çevik Belediyeciliğin” en
güzel örneğini sunan Başkan Yılmaz’dan,
göreve geldiği 2019 yılından bugüne
kadar hayata geçirdikleri çalışmaları de-
ğerlendirmesini istedik.

ilçenin silueti yenileniyor

Yeni imar planı çalışmalarının devam
ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz; “Bu
kapsamda 3. 6. ve 7. Etap 1/1000 ölçekli
İmar Planları'nı meclisimizden geçirdik.

İlçemizin dört bir yanında ulaşım ağını
daha konforlu hale getirdik.”

Salgınla mücadelede 
Toroslar’a tam not

Başkan Yılmaz’ın sahaya çıkarak yö-
nettiği salgınla mücadele süreci Toroslar
halkından tam not aldı. Toroslar Beledi-
yesi, mülkiyeti belediyeye ait işyerlerini
kiralayan ve pandemi nedeniyle faaliyet-
lerine ara veren esnaftan 6 ay kira alma-
yıp, kira sözleşmelerini de 6 ay daha

uzattı. Faaliyetlerine devam eden esnafın
6 aylık kira bedelinde de yüzde 50 indi-
rim yapıldı. İnternet erişimi ve bilgisa-
yarı olmayan çocukların eğitimden geri

kalmamaları için ilçenin 26
noktasında EBA Destek Mer-
kezleri oluşturuldu.

Sağlık kahramanları 
unutulmadı

Başkan Yılmaz, salgınla en
ön cephede savaşan ve bu
uğurda hayatını kaybeden
sağlık kahramanlarının anı-
sını yaşatmak amacıyla inşa
ettikleri Sağlık Kahramanları
Parkı’nı tüm sağlık çalışanla-
rına hediye etti. 

Gönül Bağı Projesi
Türkiye’de ses getirdi

Başkan Yılmaz’ın seçim öncesi söz
verdiği projelerinden biri olan “Gönül
Bağı Projesi” ile tam kapanma döne-
minde 310 bin nüfuslu ilçenin 67 mahal-
lesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı.

21 farklı branşta spor yapma imkanı
21 farklı branşta açtığı kurslarla yılın

4 mevsiminde spor yapma imkanı sunan
belediye, ulusal ve uluslararası spor or-
ganizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

Engelsiz kent Toroslar

Toroslar Engelliler Akademisi’nde
eğitim gören her yaştan özel birey; sos-
yal, kültürel ve sportif etkinliklere katılı-
yor. “Engelsiz Tarım Bahçesi’nde de
üreterek engelleri aşmanın en güzel
örneği sergileniyor.

Toroslar’da “Sanat Sokakta”

'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda
Cephe Düzenlemesi’ Projesi ile toplu
konut binalarının duvarları dünyaca
ünlü ressamların eserleri ile bezendi. 

Kırsal kalkınmaya katkı

Üreticiye değer kazandıran proje-
leriyle göz dolduran belediye, Toros-
lar’ın bereketli topraklarında yetişen
birçok üründen olan Trabzon Hur-
ması, kivi ve üzümün ilk hasatlarını
festivale dönüştürdü. 

Toroslar Kar Festivali, 
Çukurova’ya damga vurdu

Başkan Yılmaz’ın Mersin’de kış tu-
rizmi ve sporunda çığır açtığı Kar Festi-
vali, Çukurova’ya damga vurdu.
Arslanköy yaylasında bu yıl ikincisi dü-
zenlenen festival, büyük ilgi gördü. Baş-
kan Yılmaz; “İlçemizde kayak tesisi
kurulması noktasında da çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” 

Tortek ile istihdama destek

Toroslar Belediyesi’nin 46 branşta
sunduğu Teknik ve Mesleki Eğitim Kurs-
larında eğitim gören kursiyerler, hem
meslek sahibi oluyor, hem de iş hayatına
katılıyor. Personelin tüm üniforma ve kı-
yafetleri de TORTEK’in usta ellerinde
üretiliyor. 

Kariyer merkezi,
iş arayanlara umut oluyor

Başkan Yılmaz’ın seçim öncesi söz
verdiği projelerinden biri olan Toroslar
Kariyer Merkezi, vatandaşların iş bulma-

larına ve işverenlerin de nite-
likli eleman ihtiyacına çare olu-
yor. 

Gençler, "Tekno 
Toroslar'da" buluşacak

Başkan Yılmaz; “Tekno To-
roslar Projemiz ile “Genç Dostu
Şehirler Fikir ve Proje Yarışma-
sı'na” katılarak, Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın elinden ödül almanın guru-
runu yaşadık.”

Geleneksel ramazan 
akşamları unutulmuyor

Toroslar Belediyesi, Ramazan ayının
manevi atmosferini düzenlediği iftar
programları ve Ramazan panayırları ile
yeniden yaşatıyor.  Ramazan ayı boyunca
her gün farklı bir mahallede  binlerce

kişi aynı sofrada buluşurken Ramazan
şenlikleri ile Meddah, İbiş, Hacivat-Kara-
göz, Sihirbaz ve çocuklar için maskotlar
iftar öncesi ve sonrasında muhteşem bir
etkinliğe imza atılıyor.

Milli değerler 
yaşatılıyor

Toroslar Belediyesi; 3 Ocak Zafer Yü-
rüyüşü, milli bayramlarda gerçekleştir-

diği şiir yarışmaları, turnuvalar, cirit,
güreş müsabakaları ve konferanslar ile
özellikle yeni nesle tarih şuurunu unut-
turmuyor.

Kuvayi Milliye karargâhı Toroslar’da
Toroslar Belediyesi, milli değerlere

sahip çıkıyor. Başkan Yılmaz’ın, kent tari-
hini ve kültürel mirası gün yüzüne çıka-
ran projelerinden biri olan Kuvayi
Milliye Karargahı, Buluklu Mahallesi’nde
hizmete açıldı. 

Başkan yılmaz,  2 kez Tür-
kiye’nin en başarılı belediye
başkanları arasında ilk 3’e
girdi

Toroslar Belediye Başkanı
Atsız Afşın Yılmaz’ı, birbirin-
den değerli hizmetleri ikinci
kez Türkiye’nin başarı liste-
sine taşıdı. 

Avrasya Araştırma Şirketi
tarafından yapılan "En Başa-
rılı 20 Büyükşehir İlçe Bele-
diye Başkanı" anketinde
halkın teveccühü ile en başa-
rılı 3’üncü belediye başkanı

seçilen Başkan yılmaz, yine ORC Araş-
tırma Şirketi’nin hazırladığı son 3 yılın
en başarılı 10 ilçe belediye başkanları
arasında yüzde 62,4 oranla ikinci sırada
yerini aldı.

Başkan Yılmaz; “Bunun gururunu ya-
şıyor; Mersinimize, Toroslarımıza teşek-
kür ediyoruz. Halkımızın huzuru ve
mutluluğu için gece gündüz canla başla
çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde ko-
nuştu.

Gönülden Hizmet Üretip Gönüller Kazanıyor
Türkiye genelinde yapılan araştırmada son 3 yılın “En Başarılı” Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları listesine ikinci kez

adını yazdırarak Mersin’in gururu olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu başarısının sırrını açıkladı.
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