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R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

30 Ağustos
Zafer Bayra-

mı'nın bu sene
100'üncu yıl
dönümü nü
kutluyoruz.CEMIYET

Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

İNSAN NE 
YAPARSA 

KENDİNE YAPAR

Şener MERMER

Yazısı Sayfa 2’de

Uğur Mumcu,
80 yaşında...

Baha Sadık
AKINER

Mersin Büyükşehir yüzleri güldürüyor
Mersin Büyükşe-

hir Belediyesi,
sosyal belediyecilik anla-
yışı ile gerçekleştirdiği
hizmetler sayesinde va-
tandaşın yüzünü güldü-
rüyor. MBB Sağlık İşleri
Dairesi bünyesinde hiz-
met veren Evde Sağlık ve
Bakım Birimi kent gene-
linde sürdürdüğü çalış-
maları ile hayatlara
dokumaya ve yaş almış

vatandaşlara kendi evle-
rinin konforunda hizmet
götürmeye devam edi-
yor. Öte yandan özel ge-
reksinimli bireylerin 1
günlüğüne bakımının
üstlenildiği Mola Evi’nde
uzman eğitmenler göze-
timinde spordan film
seyrine, oyundan eği-
time kadar birçok farklı
etkinlikler gerçekleştiri-
liyor.  4’te

Törene, Mersin Valisi Ali Hamza
Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Gar-

nizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik,
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap
Seçer, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Rüstem Kaya Tepe,  milletvekilleri,
askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ve öğrenciler ka-

tıldı. Törende Jandarma Komando Bir-
liği tarafından yapılan tüfekli hareket-
ler gösterisi ve zeybek gösterisi,
izleyenlerden büyük beğeni almasının
ardından Büyükşehir Belediyesi Halk
Oyunları Ekibi’nin oyunları sergilendi.
Tören, bayrak flama grubu, askeri bir-
lik, gaziler ve sporcu gençlerin tören

geçişiyle sona erdi. Akşamında ise
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi
Yıldız Pehlivan’ın ev sahipliğinde,
Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan
Muharebesi Zaferinin 100. yıl dönü-
münde 30 Ağustos Zafer Bayramı et-
kinlikleri kapsamında Kabul Töreni
düzenlendi. 3’te

Mersin’de, 30 Ağustos Zafer
Bayramının 100. Yıldönümü,
Cumhuriyet Meydanı’nda dü-

zenlenen törenle kutlandı.

AKDENİZ’İN DÖNÜŞÜMÜ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak; Kent ve
Başkan Dergisi’nin bu yıl Kayseri’de düzen-

lediği “Kent ve Başkan 2022 Ödül Töreninde Akde-
niz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, ilçe
sınırlarında ilk kez gerçekleşen ‘Yerinde Kentsel
Dönüşüm Projeleri’ ile birincilik ödülüne layık gö-
rüldü. Başkan Mustafa Gültak, ödülünü, Kayseri
Valisi Gökmen Çiçek’in elinden aldı. 5’te

Yenişehir Belediyesinin,
PEGEM Akademi iş birliğiyle

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
adaylarına verdiği ücretsiz genel tek-
rar programı eğitimleri başladı. Yeni-
şehir Belediyesi Atatürk Kültür
Merkezinde verilen eğitimlere aday-
lar yoğun ilgi gösterdi. 3’te

Yenişehir’de KPSS genel tekrar programı yapıldı

İĞNE OYASI 
FESTİVALİNİN

COŞKUSU
MERSİN’İ SARDI

Mersin’in merkez ilçesi Toroslar
Belediyesi ile Çamlıyayla Be-

lediyesinin ortaklaşa düzenlediği 6.
Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Fes-
tivali, büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
7’de

Tarsus’un il olması için hayata
geçirilen "İl’le de Tarsus"

projesinin lansmanı unutulmaz bir
etkinlik ile gerçekleştirildi. Çok sa-
yıda davetli konuğun katılımıyla
Oyuncu Meltem Cumbul’un sunumu
ile düzenlenen lansman etkinliğinde
medeniyetler beşiği Tarsus’un il ol-
ması için hazırlanan projenin web
sitesi ve mobil uygulamasının tanı-
tımları yapıldı.  Başkan Bozdoğan’ın
82 plakalı araç ile alana gelmesi de
katılımcılara heyecan yarattı. 5’te

İl’le de Tarsus
lansmanı yapıldı

Gazeteci Okdemir’den
30 Ağustos sergisi 2’de

“Kadın isterse başaramayacağı 

iş yok”
2’de



Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer
alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı,
su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile
dünya tarihi miraslarından birini oluşturan
Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nin limanı olan
Soli Pompeipolis Antik Limanındaki kazı ça-
lışması sona erdi. Tarihi 2. yüzyıla uzanan
Soli Pompeiopolis Antik Limanında kazı 4

Ağustos’ta başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında başlayan
kazılar, 20 gün sürdü.

ANITSAL ÖZELLİKLERE SAHİP

Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, bu yıl
ilk kez başlatılan ve sona eren çalışmalara

ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Remzi Yağcı,
2022 yılı Soli Pompeipolis Kazı programı
içerisinde yer alan liman çalışmalarının 20
gün sürdüğünü söyledi. Bu süre 70 metre-
lik bir alanda çalıştıklarını ifade eden
Yağcı, "Burada amaç limanın yapısal ayrın-
tılarının ortaya çıkarılmasıydı. Dolgu mal-
zemesinin özel bir harçla yapılmış olması
ve oradaki bloklar üzerinde incelemeleri-

miz devam ediyor. Bu arada da bazı buluntu-
lar açığa çıktı ve bu çok önemli. Roma külçe-
leri çıktı. Bunlar büyük çivi şeklinde,
ortasında bir bombe olan, küskü diyebiliriz.
Bunlar ya bir takım demir aletlerinin yapı-
mında yada bazı endüstriyel tasarım için kul-
lanılıyorlar. Bu buluntu önemliydi. Çünkü
Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük liman-
larından biri olan Soli Pompeipolis Antik Li-
manı gerçekten anıtsal özelliklere sahip" diye
konuştu.

"LİMAN İLE SÜTUNLU CADDE 
BİRLEŞİYORDU"

Kazılar sonunda limanda ne gibi faaliyetle-
rin de olduğunu açığa çıkacaklarını vurgulayan
Yağcı, "Gelecek yıllarda da bu çalışmalarımız sü-

recek. Limanın büyük bir kısmı kumlarla
dolmuş durumda. Bu dolguyu kaldırmak
da baya bir zaman alacak. Zaten uzun sü-
reli bir proje. Ancak şurası bir gerçek ki
liman ile sütunlu cadde birleşiyordu. Bu-
nunla ilgili elimizde arkeoloji veriler var.
Zamanla işte bu kamulaştırma sorunları
çözüldükten sonra limanda daha geniş
çaplı bir çalışma, araştırma başlatabiliriz.
Liman yüzyıllar geçince, bin 800 yıldır doluyor
demektir. Bu dolgu güneybatıdan esen rüzgar-
lar, zaman zaman da bu bölgede olan şiddetli
depremler sonucu olması muhtemel tsunami-
ler nedeniyle dolmuş olabilir" şeklinde ko-
nuştu. Her ne nedenle dolmuş olursa olsun bu
antik limanın tamamen ortaya çıkarılması ge-
rektiğinin altını çizen Yağcı, "Burasının sütunlu

caddeyle birleştirilmesi gerekir. Bura Mersin
ve Türkiye için kültür turizmine çok katkısı
olabilir. Eğer aynı anda antik limanlarda çalış-
malar başlatılırsa, buraya kültür turları düzen-
lenebilir, şehir içi turları düzenlenebilir. Kültür
turizmine meraklı birçok kişi buraya karadan
ve denizden ziyarete gelebilir. Bu yönden çok
önemli. Burası Mersin’in kent olarak marka de-
ğerini çok artıracak bir adım olabilir" ifadelerini
kullandı.
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Kırşehir'de; 22 Ağustos 1942'de, dört kar-
deşin üçüncüsü olarak, Tapu Kadastro Me-
muru Hakkı Şinasi Bey'den oldu, Nadire
Hanım'dan doğdu...

Hakkı Şinasi Bey'in tayini Ankara'ya çı-
kınca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi de
dâhil olmak üzere tüm okul hayatını Anka-
ra'da geçirdi...

1965'de Avukat olarak mezun oldu. Aynı
yıl 18 Haziran'da, "Biz Anayasayı Savunuyo-
ruz. Ya Siz?" başlıklı makalesi Yön Dergisi'nde
yayımlandı...

30 Haziran 1967'den itibaren de; "Kitap
Toplatmak Anayasaya Aykırıdır" başlıklı yazı-
sıyla Kim Dergisi'nde de yazıları ve 18 Ağus-
tos'taki "Anayasaya Saygı" başlıklı yazısıyla
birlikte Akşam Gazetesi'nde de incelemeleri
yayımlanmaya başlandı...

1969-1972 yılları arasında Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi'nde, İdare Hukuku Pro-
fesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak
çalıştı...

15 Temmuz 1969 itibariyle de Milliyet Ga-
zetesi'nde incelemeleri yayımlanmaya baş-
landı...

Askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada 12
Mart döneminde bir yazısında kullandığı
"Ordu uyanık olmalı" sözleriyle, "Orduya haka-
ret etmek" ve "Sosyal bir sınıfın, öteki sosyal
sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak..." su-
çunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı...

7 yıl ceza aldığı bu davadan dolayı Mamak
Askeri Cezaevi'nde 1 yıl yatmasının ardından
Yargıtay bu kararı bozdu. 10 Ekim 1972'de
serbest bırakıldı ve hemen askerlik görevine
alındı. Tuzla Piyade Okulu'nda verilen 3 aylık
eğitimden sonra okul yönetimi tarafından
"Kötü hal ve düşünce sahibi" şeklinde suçlandı
ve "er" çıkarıldı. Ardından da Ağrı'nın Patnos
ilçesine gönderilen Mumcu, 31 Ocak 1974'te
askerliğini, ‘Sakıncalı piyade eri’ olarak ta-
mamladı...

İlhan SELÇUK dâhil Birçok Cumhuriyet Ga-
zetesi yazarı ve çalışanıyla birlikte 1991'de
Cumhuriyet Gazetesi’nden ayrıldı...

1992 yılında, 1 Şubat gününden 3 Mayıs'a
kadar Milliyet Gazetesi'nde yazdıktan sonra
yönetim değişikliği yapılmasıyla 7 Mayıs
1992'de tekrar Cumhuriyet Gazetesi'ne
döndü...

Ömrü boyunca boyun eğmedi. Bildiği ger-
çekleri yazdı hep. Güce biat etmedi. Hırsızın,
arsızın, yolsuzluğun üzerine üzerine gitti. Bu
durum, bu coğrafyanın kaderi gibi, birilerini
rahatsız etti. Ve katline karar verildi...

24 Ocak 1993, kar yoktu o gün Ankara'da,
Karlı Sokak'ta... Ama buzdu... Karın arkası, so-
ğuktu...

Karlı Sokak'taki evinden arabasına dek yü-
rüdüğü yolda buzda kaydı mı bilmem? Araba-
sına bindiğinde, hâlâ unutmam; ilk o zaman
duyduğum C-4 tipi plastik bombayla patlatıldı
ama...

Çalışmalarından, araştırmalarından rahat-
sız olanlar tarafından...

Olayın hemen arkasından; gariptir, uzman-
lar tarafından hiçbir delil bulunamadı. Apar
topar, bildiğimiz süpürgeyle bir güzel süpü-
rüldü üzerinden kanıtlar. Cinayeti çözmenin
devletin namus borcu olduğunu belirtti çok
kıymetli devlet büyüklerimiz...

Evet, failleri yakalanamadı hâlâ...
Kar yağmıştı önceden. Yağmıyordu o an

Ankara'da, Karlı Sokak'ta... Ama buzdu... Karın
arkası, ölüm öncesi, çok soğuktu...

Uğur'ladık Usta'yı sonsuzluğa. Işıklar
içinde uyu Usta...

Uğur Mumcu,
80 yaşında...

Baha Sadık AKINER

Gazeteci Haldun Okde-
mir’in  30 Ağustos Zaferi’nin
100. Yılı nedeniyle düzenle-
diği Atatürk Tabloları Sergisi
Palm City Alış Veriş Merke-
zinde açıldı. Serginin açılışını
Haldun Okdemir’le birlikte
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Mersin Başkonsolosu Za-
lihe Mendeli,  Sanayi ve
Ticaret Odası Başkanı Ayhan
Kızıltan,  Meclis Başkanı

Hamit İzol, Mersin Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı R. Kaya
Tepe gerçekleştirdi.  Uzun yıl-
lardır 'Atatürk fotoğrafları'
sergisi açan gazeteci Haldun
Okdemir, 120. Karma sergi-
sini açtığını, Atatürk'ün 30
Ağustos zaferindeki mücade-
lesini anlatan fotoğraflarını
Mersinlilerle buluşturmaktan
dolayı mutlu olduğunu dile
getirdi. 

Gazeteci Okdemir’den
30 Ağustos sergisi

Gazeteci Haldun Okdemir'in koleksiyonundan, 30
Ağustos Zaferi adlı Atatürk Fotoğrafları Sergisi 30

Ağustos günü Atatürk hayranlarıyla buluştu.  

Haber- Fatoş Sarıkaya
50 yaşındaki Aynur Şimşek avize atöl-

yesinde boyama, montaj ve telleme yapı-
yor. Birçok işte çalıştıktan sonra eşiyle
birlikte avize üretimi yaptıklarını belirten
Şimşek, işini çok sevdiğini söyledi.

“Üretmek ruhuma iyi geliyor”

Eşinin, avize üretim atölyesi kurduk-
tan bir süre sonra çalıştığı işi bırakıp bu-
rada imalat yapmaya başlayan Aynur
Şimşek, “İflas ettikten sonra her şeyimizi
kaybettik bu sebeple ben ve eşim çeşitli
işlerde çalıştık. Sonrasında küçük bir
imalata başladık. Önce evde başladık
üretmeye sonrasında da ufak ufak dük-
kânlarda devam ettik. Eşim bu atölyeyi
kurduktan sonra işimi bıraktım ve bu-
rada çalışmak istedim. Tabi diğer işlere
oranla bu daha zor çünkü malzemenin
ham halinden başlayarak yepyeni bir
ürün ortaya koyuyorsun. Ancak tüm zor-
luklara rağmen üretmek ruhuma çok iyi
geliyor, atölyede çalışırken tüm stresimi
atıyorum” şeklinde konuştu.

“Kadın-erkek işi ayrımı yanlış”

Toplumda halen ‘Kadınlar erkeklerin
işini yapamaz’ algısının olduğunu dile ge-
tiren Aynur Şimşek, yaptığı işle bu algının
yanlışlığını ortaya koyuyor. “Atölyede
ağaçları deliyorum, yakıyorum.  Ahşap ve
metallerin boyasını, montajını yapıyo-
rum. Bu işi yaptığımı görenler şaşırıyor-
lar ilk başta çünkü hep bu tür işlerin
başında erkekleri görmeye alışmış insan-

lar. Eskiden bu yana süregelen ‘kadınlar
erkeklerin işini yapamaz’ düşüncesi var
ama artık bunların aşılması gerekiyor.
Böyle bir şey yok çünkü kadın isterse her
şeyi yapabilir. Özellikle kızım bu konuda
bana çok fazla destek oldu, yapacağıma
inandı. Sonuç olarak bu işi çok severek
yapıyorum. Ve işinizi severek yaptığınız
zaman tüm zorluklar ve önyargılar size
vız geliyor.”

Kadınların ekonomik bağımsızlıkla-
rını elde etmenin önemine ayrıca vurgu
yapan Şimşek kadınlara seslenerek şun-

ları söyledi: “Bence her kadın çalışsın,
üretsin. Kendi ayakları üzerinde dursun-
lar, eşlerinin eline bakmasınlar. Bu tür iş-
leri yapmak isteyen kadınların gözü
korkmasın. Biz kadınlar istedikten
sonra başaramayacağımız iş yok. Birçok
erkekten daha iyi yapabileceğimize ina-
nıyorum. O nedenle çekinmesinler, iste-
dikleri her işi yapmak için ellerinden
geleni yapsınlar. Bir kadının ekonomik
anlamda erkekten bağımsız olması,
kendine yetebilmesi çok güzel ve özgür-
leştirici bir his.”

“Kadın isterse başaramayacağı iş yok”
Mersin’de yaşayan Aynur Şimşek, avize imalat atölyesinde çalışarak ‘erkek

işi’ algısını yıkıyor. Şimşek; toplumsal cinsiyet rol dayatmasına karşı, kadın-
ların istedikleri her işi yapmalarının önemine vurgu yaparak “Bu işin ba-
şında hep erkekleri görmeye alışmış insanlar. Ancak erkek-kadın işi diye

bir şey yok. Kadın isterse her şeyi en güzel haliyle yapar.” dedi.

Antik limanda Roma külçeleri bulundu
Tarihi bin 800 yıl öncesine dayanan, Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük liman-

ları arasında yer alan ve neredeyse tamamı kumlar altında kalan Soli Pompeipolis
Antik Limanı’ndaki bu yılki kazılar sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu

yıl 70 metrelik alan temizlenirken, Roma dönemine ait 6 külçe bulundu.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞIVEFAT VE BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Mersin Gazeteciler Cemiyeti

Üyemiz Abdullah Ayan’ın

kıymetli kardeşi 

Nasrullah AYAN
vefat etmiştir. Merhuma

Allah’tan rahmet 

kederli ailesine 

başsağlığı dileriz

Mersin Gazeteciler Cemiyeti

Üyemiz  Erkan Arıtman’ın 

kıymetli annesi 

Saadet ARITMAN
vefat etmiştir. 

Merhumeye Allah’tan rahmet,

kederli ailesine 

başsağlığı dileriz.

MERSİN GAZETECİLER
CEMİYETİ

MERSİN GAZETECİLER
CEMİYETİ

MERSİN GAZETECİLER
CEMİYETİ

Mersin Gazeteciler Cemiyeti 

Üyemiz Sinan Koç'un 

kıymetli babası 

İmam Koç
ve kıymetli annesi 

Elif Koç 
vefat etmistir.

Merhuma ve merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine

başsağlığı dileriz.



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu
sene 100'üncu yıl dönümü nü kutluyo-
ruz.

Türk ordusunun Mustafa Kemal Ata-
türk başkumandanlığında Yunan işga-
line dur dediği, ülke topraklarının geri
alındığı gün olarak kabul edilir. 

30 Ağustos, Türk’ün bağımsızlık ate-
şidir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları bundan tam 100 yıl
önce dünya tarihinin görüp görebileceği
en büyük kahramanlık destanlarından
birini tarih sayfalarına yazdırmışlardır. 

Büyük Taarruz ile Yunan orduları İz-
mir'e kadar takip edilmiş, 9 Eylül
1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk
toprakları Yunan işgalinden kurtulmuş-
tur.

Büyük zafer Atatürk'ün başkomu-
tanlığında yapıldığı için Başkomutanlık
Meydan Muharebesi olarak da bilinir. 

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Mil-
leti için varlık nedenidir ve bu sebeple
de asla unutulmayacak bir anlam ifade
etmektedir. Neredeyse yok olmanın eşi-
ğine getirilmiş Türk halkının, yeniden
tarih sahnesindeki yerini almasıdır.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını
terk etmesi daha sonra gerçekleşse de,
30 Ağustos sembolik olarak ülke top-
raklarının geri alındığı günü temsil
eder.

Bu uğurda can veren tüm şehitleri-
mizi rahmet, minnet ve şükranla anıyo-
ruz.

HHHHHHHHH

Düşünceyi açıklama ve yayma hürri-
yeti kapsamında; kanunun suç sayma-
dığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı
yerlerde basına veya belirli bir toplu-
luğa yapılan açıklamalar, temel hak ve
özgürlükler arasında yer aldığından
Mersin Gazeteciler Cemiyeti olarak bu
kapsamda yer alan basın açıklamalarına
ev sahipliği yapmaktayız.

Son dönemlerde gazetecilerin siya-
setin bir tarafı olarak yönlendirilmeye
çalışılması kabul edilebilir bir durum
değildir. Gazetecilikte en önemli kav-
ramlardan biri tarafsızlıktır. Gazeteci si-
yasetin ve yaşamın her tarafında,
doğruyu bulma ve halkın özgür haber
alma hakkının peşindedir.

Son dönemde  MGC'de yapılan bazı
basın açıklamaları amacını aşmaktadır,
kişisel konular basın açıklaması gerek-
çesi ile tekraren yapılmaya başlanmış-
tır.Bu tip basın açıklamaları ana konusu
dışına çıkmakta ve hukuka yansımış
olaylara müdahale etme haline dön-
mektedir.

Basın açıklaması hakkı, kamuoyunu
ilgilendiren, toplumsal ilgi taşıyan bir
olayın yayımlanması, bildirilmesi şek-

linde tanımlanabilir ise de kimi zaman
söz konusu hakkın kullanılması kişilik
haklarının ihlali sonucunu da doğura-
bilmektedir.

MGC Yönetim kurulu olarak, hak ih-
lalleri doğuran,kişilik haklarını ihlal
eden, amacının dışına çıkan, kamu dü-
zenini bozacak  ve  bunları rutin top-
lantı haline getiren kişi ve kuruluşların
MGC' de  açıklama yapmasına izin ver-
meyeceğiz. 

Basın açıklamaları toplumsal barışın
en önemli unsurudur. MGC dışında iste-
dikleri yerde ve zamanda basın açıkla-
ması yapabilme imkanları varken  "algı"
yaratarak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti
ve onun üzerinden kent gazetecilerine
baskı yapılmasına MGC Yönetim kurulu
olarak asla sessiz kalmayacağız.
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Mersin Yenişehir Belediyesi, 18
Eylül Pazar günü yapılacağı açıkla-
nan KPSS için sınava girecek adayları
yalnız bırakmadı. Genel yetenek-
genel kültür ve eğitim bilimleri alan-
larında verilen Türkçe, tarih,
coğrafya, vatandaşlık, gelişim psikolojisi,
öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve de-
ğerlendirme ile program geliştirme ve öğ-
renme stratejisi eğitimi ile adaylar sınav
öncesi genel tekrar yapma şansı yakalıyor.
Uzman eğitmenler tarafından verilen eği-
timlerle adaylar eksikliklerini de giderir-
ken, bilgilerini de tazeliyor. 

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah
Özyiğit de eğitimlerin ikinci gününde aday-

larla buluştu. Yenişehir Belediyesi olarak
tüm gençlerin yanında olduklarını vurgula-
yan Başkan Özyiğit, “ Önümüzdeki ay yapı-
lacak KPSS’de her birinizin en iyi puanı
almasını diliyorum. Zor bir süreç geçirdi-
niz. Bir önceki sınavda yapılan usulsüzlük-
ler maalesef hala hafızalarda. Ancak onu
geride bırakmalı ve sınava yüksek konsant-
rasyonla en iyi şekilde hazırlanmalısınız.
Sınav öncesi sizlere destek olabilmek ama-

cıyla PEGEM Akademi ile birlikte hızlandı-
rılmış eğitim programı hazırladık. Umarım
en iyi şekilde fayda alırsınız. PEGEM Akade-
miye de duyarlılıklarından dolayı teşekkür
ediyorum. Sınavda sizlere başarılar diliyo-
rum.” diye konuştu. 

Hızlandırılmış eğitimlerin kendileri için
verimli olacağını dile getiren adaylar da
desteklerinden dolayı Yenişehir Belediye
Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti. 

Yenişehir’de KPSS genel
tekrar programı başladı
Mersin Yenişehir Belediyesinin,  PEGEM Akademi iş birliğiyle Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına verdiği ücretsiz genel tek-
rar programı eğitimleri başladı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür

Merkezinde verilen eğitimlere adaylar yoğun ilgi gösterdi. 

Mersin’de Zafer Bayramı Coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl-
dönümü, Mersin’de coşkuyla kutlandı.

Mersin’de, 30 Ağustos Zafer Bayramının
100. Yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda dü-
zenlenen törenle kutlandı. Törene, Mersin Valisi
Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir
Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe,  millet-
vekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan
tören, daha sonra Kültür Merkezi’nde tebrikle-
rin kabulü ile devam etti. Tebriklerden sonra
tekrar Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden

törende, Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Baş-
kan Seçer, askeri ciple törene katılanların bay-
ramını kutladı. 

“30 Ağustos hürriyet mücadelesinin en
önemli halkası”

Törende Akdeniz Bölge ve Garnizon Komu-
tanlığında görevli Binbaşı Dilhan Tuzkaya, Türk
Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve öne-
mini belirten konuşma yaparak, “Bu zaferle
yüce Türk milleti egemenliği ele almış, Türkiye
cumhuriyetini temelleri atılmıştır. 30 Ağustos’ta
kazanılan zafer sadece Türk ulusunun kesin ba-
ğımsızlığını sağlamakla kalmamış, Asya ve Afri-

ka’da sömürgede olan uluslara kurtuluş müca-
delesi için emsalsiz bir örnek teşkil etmiş, tüm
dünyada ulus bilincinin ilk kıvılcımı olmuştur.
Kurulan Türki’ye cumhuriyeti, Atatürk’ün öngö-
rüleri sayesinde sağlıklı bir şekilde bugünlere
gelmiş ve çağdaş uygarlık hedefine ulaşma yo-
lunda önemli adımlar atmıştır” dedi. 

Konuşmanın ardından Jandarma Komando
Birliği tarafından yapılan tüfekli hareketler gös-
terisi ve zeybek gösterisi, izleyenlerden büyük
beğeni almasının ardından Büyükşehir Beledi-
yesi Halk Oyunları Ekibi’nin oyunları sergilendi.
Tören, bayrak flama grubu, askeri birlik, gaziler

ve sporcu gençlerin tören geçişiyle sona erdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni dü-

zenlendi
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıl-

dız Pehlivan’ın ev sahipliğinde, Büyük Taarruz
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferinin
100. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı
etkinlikleri kapsamında Kabul Töreni düzen-
lendi.

Ordu Evi’nde düzenlenen ve davetlilerin
Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan
tarafından karşılandığı kabul törenine; Mersin
Milletvekilleri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Ko-

mutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, MGC
Başkanı R. Kaya Tepe, Cumhuriyet
Başsavcısı,Adalet Komisyonu Başkanı,Üniversi-
telerin Rektörleri, askeri ve mülki erkân,kamu
görevlileri, sivil toplum ve siyasi parti temsilci-
leri,şehit aileleri,gaziler ve aileleri,sporcular ile
çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan
Vali Ali Hamza Pehlivan;  Büyük Taarruz Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100.
yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı münase-
betiyle düzenlenen Kabul Törenine katılan mi-
safirlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı,
davete icabet ettikleri için teşekkür etti.
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Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Der-
neği (MESİAD) ve Çukurova Kalkınma
Ajansı (ÇKA) iş birliği ile düzenlenen ME-
SİAD Üyeleri Kurumsallaşarak Dünyaya Açı-
lıyor Projesi tamamlandı. Mersin’deki aile
şirketlerinde yaşanan yönetim problemleri-
nin tespiti, aile içi ilişkiler, yasal eksiklikle-
rin belirlenip çözüm önerileri geliştirilmesi

amacıyla düzenlenen projede; 10 adet iş-
letme üzerinde işletme check-up çalışması
yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Akdeniz Yönetim Danışmanları
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun
Gündüz, Türkiye’deki aile şirketlerinin
yüzde 96’sının yaşanan yönetim problem-
leri nedeniyle ilk 10 yılı göremediğini ak-
tardı. Kalan işletmelerin ortalama ömrünün
ise en fazla 32 yıl olduğunu ifade eden Feru-
dun Gündüz, “Aile şirketlerinin önündeki
engellerin tespiti ve yeni çözüm önerileri
geliştirilmesi için önemli bir projeyi hayata
geçirdik. Projemizin sonuçları kentimizdeki
diğer işletmelere de rol model olacak. Önü-
müzdeki güncelerde yeni organizasyonlarla
aile şirketlerimizin ömrünün uzatılması için
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kızıltan: Kurumsallaşma için öncelikle
1’inci nesil eğitilmeli 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Kızıltan ise geçmişte hızla büyüyen
pek çok aile şirketlerinin aile içi çatışmalar
nedeniyle önce hantallaştığını ardından yok
olduğunu belirtti. Sürdürülebilir aile şirket-
leri için dikkat edilmesi gereken en önemli
konunun liyakat olduğunu dile getiren
Ayhan Kızıltan, “Aile şirketlerinin zaman

ilerledikçe yönetici sayısı artıyor. Artan yö-
netici kadrosunu liyakat esasına göre pozis-
yon aldırmak şirketin geleceği açısından en
doğru çözümdür. Yöneticilikte maalesef
yaşa göre pozisyon, kişilerin uzmanlık alan-
ları dışında görevler  iç işleyişte önemli ça-
tışmalara neden oluyor. Bu nedenle aile
şirketleri ile ilgili eğitimleri ilk olarak 1’inci
kuşaklara yönelik vermeliyiz. Gençleri şir-
ket içinde en aktif ve verimli şekilde nasıl
kullanılacağı yönünde 1’inci kuşaklara yol
gösterecek etkinlikler organize etmeliyiz”
diye konuştu.

Engin: hem kurumsallaşmayı hem de
büyümeyi sağlayacak gençler yetiştirmeli-
yiz

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Der-
neği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Engin ise şunları söyledi: “Aile şirket-
lerinin kurumsallaşması meselesi ülke-
mizde olduğu gibi bölgemizde de mücadele
edilmesi gereken bir alan olarak öne çıkı-
yor. Aile şirketleri içerisinde akrabalık bağı
olan kişiler arasında yaşanan çatışmalar, or-
taklar arasındaki uyumsuzluk başarılı şir-
ketlerin kapatılmasına kadar götürüyor.
Aile şirketlerinin sürdürülebilir olması için
artık Milli Eğitim Bakanlığı’nı da işin içeri-

sine koymalıyız.  Gençlerimizi şirketleri-
mize doğru şekilde entegre edecek yeni bir-
çok mekanizmayı oluşturmalıyız.
Üniversite, sanayi ve sivil toplum örgütü iş-
birliği ile hayata geçirdiğimiz ve Çukurova
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İs-
tihdam Fabrikası projemiz kabul edildi.
Benzer programlar düzenleyerek hem aile
şirketlerinin kurumsallaşmasını hem de
üretim gücünün artmasını sağlayacak genç
nesiller yetiştirmeliyiz.”

10 firmaya teknik destek verildi

Mersin’de ‘Aile şirketleri 
Kurumsallaşarak Dünyaya Açılacak’
Mersin’de aile şirketlerinde yaşanan yönetim problemlerine çözüm arandığı “MESİAD Üyeleri Kurumsallaşarak Dünyaya Açılı-

yor Projesi tamamlandı. Proje kapsamında kente 10 aile şirketine kurumsallaşmada güçlenebilmesi için yol planı sunuldu. 
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Ferudun Gündüz

Hasan Engin

MBB Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde
hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Bi-
rimi kent genelinde sürdürdüğü çalışma-
ları ile hayatlara dokumaya ve yaş almış
vatandaşlara kendi evlerinin konforunda
hizmet götürmeye devam ediyor. Öte
yandan özel gereksinimli bireylerin 1
günlüğüne bakımının üstlenildiği Mola
Evi’nde uzman eğitmenler gözetiminde
spordan film seyrine, oyundan eğitime
kadar birçok farklı etkinlikler gerçekleş-
tiriliyor.  

Mola Evi ile özel çocuklar 
Büyükşehir’e emanet 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık
İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli-
ler Şube Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce
hizmete açılan, özel gereksinimli bireyle-
rin 1 günlüğüne bakımını üstlendiği
Mola Evi sayesinde, anne-babalar kendi-
lerine zaman ayırabiliyor. Özel bireyle-
rin, uzman eğitmenler gözetiminde
spordan film seyrine, oyundan eğitime
kadar farklı farklı etkinlikler ile kaliteli
zamanlar geçirmesini sağlayan Mola Evi,
anne-babalara da bu süreyi kendilerine
vakit ayırarak değerlendirme fırsatı ya-
ratıyor. 

“Çocukları evlerinden 
servisle alıp bırakıyoruz”

Mola Evi’ne 5 yaşın üzerinde, öz
bakım becerilerini tamamlamış bireyle-
rin kabul edildiğini söyleyen Mola Evi
öğretmenlerinden Fatma Esra Özdal,
“Her gün farklı öğrenci grupları ile bir
araya geliyoruz. Çocuklarımızı evlerin-
den servis ile alıyoruz. Onların bireysel
ilgilerine, gereksinimlerine dayalı çalış-
malar yapıyoruz. Onları sosyalleştirmek,
ayrıca akademik ve zihinsel, bireysel be-
cerilerine katkıda bulunmak amacıyla bu

çalışmaları yapıyoruz. Öğle ara-
sında Aşhane’den gelen yemeği
öğrencilerimize sunuyoruz” dedi. 

“Aileler uygulamadan 
çok memnun”

Ailelerin kendileri de rahat
vakit geçirebildikleri için, uygula-
madan çok memnun olduklarını
söyleyen Özdal, “En önemlisi aile-
lerin kafası rahat oluyor. Çocukla-
rının emin ellerde olduklarını
biliyorlar. Kendileri ekstradan
böyle bir etkinlik isteseler mali-
yeti yüksek. Çocuklar burada sos-
yalleşiyorlar. Pikniklerimiz oluyor,
gezilerimiz oluyor. Burada veli ve öğ-
renci kaynaşmasını da sağlıyoruz. Hem
eğitim hem sağlıkta karşılaştıkları so-
runlar anlamında, bilgi alışverişinde bu-
lunuyorlar. Bu da onları çok mutlu
ediyor” diye konuştu. 

“Asıl amacımız, bireylerin 
ailelerine mola verdirmek”

Mola Evi’nin asıl amacının velilere

mola verdirmek olduğunu kaydeden
Özdal, “Çünkü onlar kendileri deşarj
olacak ki, deşarj olduktan sonra evde
çocuklarına daha iyi davranacaklar.
Önemli olan çocuklarınızı kendinizden
bağımsız olarak bırakın, deşarj olun ve
aklınız başka yerde kalmasın” şeklinde
konuştu. Özdal açıklamasının sonunda,
Mola Evi’nden faydalanmak isteyen
ebeveynlerin, Engelliler Şube Müdürlü-
ğü’ne gerek telefonla, gerekse doğru-
dan gelerek başvuruda
bulunabileceklerini söyledi.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti 
vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık
İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren
Evde Sağlık ve Bakım Birimi, kent gene-
linde sürdürdüğü çalışmaları ile hayat-
lara dokumaya ve yaş almış vatandaşlara
kendi evlerinin konforunda hizmet gö-
türmeye devam ediyor. Sosyal belediye-
ciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi
olan Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti ile
vatandaşlar; evde sağlık, evde bakım, te-
mizlik, fizik tedavi, psikolojik danışman-

lık ve yaşlı destek hizmetlerin-
den yararlanmayı sürdürüyor. 

Bugüne kadar sayısız vatan-
daşa hizmet sunan Büyükşehir
Belediyesi, sunduğu bu hizmet
ile ilerleyen yaşları nedeniyle
hareket kısıtlığı yaşayan ve bu
nedenle sağlık hizmetleri, kişisel
bakım gibi ihtiyaçlarını karşıla-
yamayan, özellikle sosyo-ekono-
mik yönden dezavantajlı, engelli
ve 65 yaş üstü yaş almışlar ile
bakıma muhtaç vatandaşlara
hizmet veriyor. Verilen Evde Te-
mizlik hizmeti ile de vatandaşla-
rın hayatları kolaylaşıyor.
Ücretsiz ve periyodik olarak

devam eden hizmetler, Mersinli vatan-
daşların büyük takdirini
toplarken, yüzleri de gül-
dürmeye devam ediyor.
Hizmet almak isteyen va-
tandaşlar ALO 185 veya 0
(324) 223 42 42 numaralı
telefonlardan kayıt yaptıra-
biliyorlar. 

“Vatandaşlara kendi 
hanelerinde, ücretsiz ve

periyodik hizmet”

Sağlık İşleri Daire Baş-
kanlığı Sağlık Hizmetleri
Şube Müdürü Bayram
Dölen, “Mersin Büyükşehir Belediye-
si’nin bu hizmeti, çeşitli hastalıklara
bağlı olarak Evde Sağlık ve Bakım Hiz-
metlerine ihtiyaç duyan, özellikle palya-
tif dönem hastalar ve yakınları açısından
çok önemli bir değere sahip. En önemlisi
de bu hizmetler, vatandaşlarımızın kendi
hanelerinde, ücretsiz ve periyodik olarak
gerçekleşiyor. 2022 yılının ilk 7 ayında
toplam 8 bin 330 haneye girdik ve yakla-

şık 49 bin adet farklı hizmet sunduk”
dedi. 

“Evde Sağlık Hizmetleri’ni geniş
kapsamlı sürdürüyoruz”

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na
bağlı Evde Sağlık Birimi’nde doktor ola-
rak görev yapan Ufuk Bakmaz, “Evde
Sağlık Hizmetleri’ni oldukça geniş kap-
samlı sürdürüyoruz. Doktor, hemşire, fiz-
yoterapist hizmetlerinin haricinde;
bakım, temizlik ve sosyal çalışmacı ekip
arkadaşlarımız da var. Hepimiz bir bütü-
nün parçaları gibiyiz. Birbirimizi sürekli
destekliyoruz, birbirimizle sürekli alış-
veriş içerisindeyiz ve bu şekilde ortak
bir hizmeti yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

Yaylalar da dâhil olmak üzere Tar-

sus'tan Silifke'ye kadar hastalara götür-
dükleri hizmetlerden söz eden Doktor
Bakmaz, fizik tedavi hizmetini de Er-
demli’ye kadar götürdüklerini belirtti.
Birimde birçok doktorun hizmet verdi-
ğini söyleyen Doktor Bakmaz, hastalar-
dan talep edilen doktor muayene
hizmetinin yanı sıra, yara pansumanı,
enjeksiyon ve serum taktırma talebi gibi
taleplere de hemşirelerden oluşan ekip-
ler ile hizmet verdiklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir yüzleri güldürüyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ger-
çekleştirdiği hizmetler sayesinde vatandaşın yüzünü güldürüyor. 
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Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Boz-
doğan önderliğinde ve 21 odanın 58 medya
kuruluşunun da desteği ile kentin il olması
için hayata geçirilen "İl’le de Tarsus" projesi-
nin lansmanı unutulmaz bir etkinlik ile ger-
çekleştirildi. Çok sayıda davetli konuğun
katılımıyla Oyuncu Meltem Cumbul’un su-
numu ile düzenlenen lansman etkinliğinde
medeniyetler beşiği Tarsus’un il olması için
hazırlanan projenin web sitesi ve mobil uy-
gulamasının tanıtımları yapıldı.  Başkan
Bozdoğan’ın 82 plakalı araç ile alana gel-
mesi de katılımcılara heyecan yarattı. Tarsus
il olmak için kenetlendi. 

“İl’le de Tarsus’’ uygulamasının ve web
sitesinin tüm detaylarının ünlü oyuncu Mel-
tem Cumbul tarafından anlatıldığı lans-
manda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Dr.
Haluk Bozdoğan, “Kentimizi hür irademizle
yönetebilmek, kentimizi “bağları olan bir ya-
pıdan’’ kurtarabilmek, kendi kararlarını
kendi halkıyla verebilen bir kent olabilmek;
ticaretiyle, tarımıyla, kültürüyle sanatıyla,
eğitimiyle güçlü bir kent olabilmek adına,
Tarsus’un il olmasını istiyoruz ’’ dedi. Baş-
kan Bozdoğan’ın ev sahipliğinde ve 21 oda
58 medya kuruluşunun desteği ile gerçekle-
şen ‘’İl’le Tarsus’’ projesinin lansmanına, si-
yasi parti temsilcileri, belediye meclis
üyeleri, birim müdürleri,  sanatçılar, oda ve
dernek başkanları, basın mensupları, muh-
tarlar, iş insanları, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri katıldı. 

“İL’LE DE TARSUS’ MOBİL UYGULAMASI
VE WEB SİTESİ TANITILDI

"İl’le de Tarsus" sloganıyla yola çıkılan
tanıtımda şehrin birbirinden kıymetli tarihi
eserleri, antik alanları, muhteşem bir görsel
sunumla gözler önüne serildi. En ünlü lezzet
ustalarını bile şaşırtacak zenginliğe sahip
olan Tarsus’un sınırları içerisinde bulunan
tarihi alanlar, dillere destan yemekleri, gezi-
lecek yerler ve Tarsus hakkındaki her şeyin
erişilebilir olması için hazırlanan ‘İl’le de
Tarsus” mobil uygulaması ve web sitesi tanı-
tıldı. İçerisinde kentin il olması için hazırla-
nan imza kampanyasının da bulunduğu
uygulama ve sitede Tarsuslu vatandaşların il
olmak için destek verebileceği iletildi.  

‘’BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’’
Lansmanda konuşan Eski Kent Konseyi

Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu ‘’Bugün Tar-
sus’un il olması için de siyaset ve görüş ayrı-
lığı gözetmeden bilimsel objektif olarak
çalışmalar yaparak sonuca varabiliriz.
Emeği geçen herkes teşekkür ediyoruz. Tar-
sus’a yakışır bir başlangıç oluyor. Başaraca-
ğız, çok mücadele ettik. Hep birlikte olursak
sonuca varırız’’ diye konuştu. 

‘’TARSUS İL OLMAYI HAKEDİYOR’’
Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu

“Cumhuriyet Gazetesi ailesi olarak burada
olmaktan çok mutluyuz.  Tükenmek bilme-
yen gücü çalışkanlığı ve ışıyan bilinciyle çev-
resine ve memleketine ufuklar açan, ileri
görüşlülüğü ile tanıdığım Tarsus Belediye
Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan,  Tarsus’u il
olma istek kararlığına başarıya ulaştıracak-
tır’’ diye konuştu. 

CANLI DESTEK’TEN 
7/24 ANINDA YANIT

Tarsus Belediyesi’nin kentin il ol-
ması için hayata geçirdiği İl’le de Tar-
sus proje lansmanı unutulmaz bir
dans gösterisiyle başladı. Tarsus’un
tanıtım videosunun yer aldığı toplan-
tıda destek veren 21 odanın başkan-
larının ve Tarsuslu sanatçıların
röportajları yayınlandı. Lansmanda
Meltem Cumbul uygulamayla ilgili de-
taylı bir anlatım yaptı. Tarsus hak-
kında en ince ayrıntısına kadar her
detayın yer aldığı uygulama ve web
sitesinde yer alan 7/24 canlı destek
ise katılımcıların dikkatini çekti. Mel-
tem Cumbul canlı desteğe soru sordu.
İl’le de Tarsus uygulamasından yanıt

gecikmedi. Uygulama üzerinden canlı des-
teğe mesaj atan Cumbul, “Bana Tarsus’la il-
gili hiç kimsenin bilmeği bir sır verebilir
misin?” yazdı. İl’le de Tarsus uygulamasın-
dan anında cevap geldi. Gelen cevapta; “Tar-
sus il oluyor ” ifadeleri yer aldı. Bir soru
daha soran Cumbul “Tarsus’tan vazgeçmek
mümkün mü’’ diye sordu. Uygulama ise
“Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 5 kere ziyaret ettiği bir şehirden
vazgeçmek ne mümkün değildir.’’ dedi.
Cumbul, anlatımın ardından katılımcılara
“App Store” veya “GooglePlay” üzerinden
İl’le de Tarsus uygulamasını indirmelerini
önerdi. 

‘’HERKES TARSUS’UN 
İL OLMASINI İSTİYOR’’

Lansman’da konuşan Tarsus Belediye
Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ‘Tarsus’un
Mersin’in bir ilçesi olmaması gerektiğini yal-
nızca bizler, sizler, bu salondaki destekçileri-
miz söylemiyor. Yalnızca 400 bin nüfuslu
Tarsuslu hemşerilerimiz, esnaflarımız, eği-
timcilerimiz söylemiyor. Yalnızca aydınları-
mız, sanatçılarımız, yazarlarımız söylemiyor.
Yalnızca odalarımız, derneklerimiz, muhtar-
larımız söylemiyor. Tarsus’un il olmasını
Asurlular istiyor. Hitit İmparatorluğu istiyor.
Roma İmparatorluğu istiyor. Tarsus’un il ol-
masını zulümden kaçan 7 Uyurlar, kölelikten
kurtularak bağımsızlığını kazanan Bilal-i
Habeş, Tarsus’u tüm Dünya’ya tanıyan Saint
Paul istiyor. Tarsus’a dağlarımızın eteklerin-
den bakan yörük annemiz, Tarsus’u her
sabah çörek kokularıyla uyandıran Arap
Teyzemiz, iyi günde kötü günde birbirimize

sarıldığımız Kürt kardeşi-
miz istiyor’’ dedi.

‘’HEPİNİZİN 
DESTEĞİYLE TARSUS İL

OLACAK’’

Haluk Bozdoğan,
“Bugün Tarsus’un il olma-
sına yönelik başlattığımız
‘’İl’le De Tarsus’’ isimli pro-
jenin lansmanında, kararlılı-
ğımızı ve birlikteliğimizi
pekiştirdiğimiz için hepi-

nize şükranlarımı iletiyorum. ‘’İl’le De Tar-
sus,’ içinde şehir milliyetçiliği olan, hiçbir il
ve lobiye bağlı kalmak istemeden “Sadece
Tarsus’’ diyenlerin içinde bulunduğu büyük
bir kampanya.  Bu kampanya bugün bu sa-
londan dalga dalga yayılarak, kentimizin hak
ettiği tacı alması için durmadan çalışacak,
imza kampanyaları başlatacak, diplomasiyi
ve bürokrasiyi uyandırarak; istediğini elde
etmek için var gücüyle çalışacak. Ve eminim
ki, hepinizin desteğiyle Tarsus İl Olacak! He-
pinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutla-
rım’’ diye konuştu.  

CUMBUL: “İL’LE DE TARSUS
İLE TARSUS’U KEŞFET’’

İl’le de Tarsus web sitesi ve uygulaması-
nın özelliklerini anlatan Cumbul uygulama
ile vatandaşların Tarsus hakkında her türlü
bilgiye ulaşabileceklerini belirtti. Lans-
manda özellikleri anlatılan İl’le De Tarsus
uygulamasının giriş ekranında “İmza Kam-
panyası”, “Tarsus’u Keşfet”, “Şehir Ajandası”
ve “Gökyüzünden Tarsus” sekmeleri yer alı-
yor. Kullanıcılar aradığı tüm bilgilere de uy-
gulamadan ve web sitesinden hızla
erişebiliyor. Tarsuslu sanatçılar, Tarsus’ta
çekilen filmler ve diziler, Tarsus’ta yapılabi-
lecekleri web sitesi ve uygulama ile öğrene-
bilecek. Her türlü detaylı bilgiye ulaşabilen
vatandaşlar, “Tarsus’u Keşfet” sekmesinden
ise Tarsus’u keşfedebiliyor.

SEKMELER KULLANICILARA 
REHBER OLUYOR 

“Şehir Ajandası” sekmesi vatandaşlara

birçok olanak sunuyor. Bu sekmeden kente
dair her şeyi bulabilme imkânı bulan kulla-
nıcılar, Tarihi Çarşılar, Tur rehberi, Önemli
telefonlar, Çocuklarla Tarsus’ta yapılabile-
cekler, Kutsal Mekânlar, Parklar, Okuma Sa-
lonlarına erişebilecek. Duyurular ve
etkinliklerin güncel olarak paylaşıldığı sek-
mede ‘Gökyüzünden Tarsus’ bölümü dikkat
çekiyor. Tarsus’un dron ile çekilmiş videola-
rının yer aldığı Gökyüzünden Tarsus sek-
mesi vatandaşlara Tarsus’a farklı açıdan
bakma deneyimi yaşatıyor. Tarsus’ta spor
sekmesi, ata tohum sekmesi ve çok sayıda
detaylı tüm bilgilerin yanı sıra hava durumu,
tren saatleri ve nöbetçi eczane bilgilerini de
güncel olarak kullanıcılara sunuluyor. 

İMZA KAMPANYASI YER ALIYOR 
İmza kampanyasının da yer aldığı web

sitesi ve uygulamada Tarsus’un il olması için
imza ver alanı da yer alıyor. Kent bütünlü-
ğünü, lobisini ve birliğini sağlamak amacıyla
hazırlanan form ile vatandaşlar Tarsus’un il
olması için hazırlanan kampanyaya destek
olabiliyor. 

MELTEM CUMBUL, ‘’TARSUS 
KOSKOCA BİR ŞEHİR’’

Meltem Cumbul’’ Bugün Türkiye’de 6 ilin
nüfusu, Tarsus’ta yaşayan kadın sayısından
daha az... Size de tuhaf gelmiyor mu? Tarsus
bir büyükşehirin merkez ilçesi değil üstelik.
Tarsus’ta yaşayan kadın sayısı, 2021 verile-
rine göre 172 bin 218. Yalnızca kadın nüfu-
suyla bile 6 ilden büyük olan Tarsus,
müstakil ilçeler açısından 1. sırada, nüfus
açısından 26 ilden daha büyük olma özelliği
taşımakta. 400 bine yaklaşan bir nüfus, var
olan ve geliştirilen ekonomik planlar, havali-
manı, lojistik kalkınma projeleri, organize
sanayi bölgeleri, çağdaş belediyecilik hiz-
metleri, kültürel, sanatsal dokunuşlar-plan-
lamalar, gastronomi farkındalığı; dağ, deniz
ve inanç turizmi ve tek başına 180 mahal-
leye hitap eden koskoca bir şehir’’ dedi. 

Lansman, koreograf Mehmet Balkan’ın
ve şehrin çeşitli yerlerinden gelen dansçıla-
rın muhteşem dans gösterisi ile sonlandı.

TARSUS’TA 82 PLAKAYA YAKIŞIR LANSMAN

‘İL’LE TARSUS’ MUHTEŞEM
BİR LANSMAN İLE TANITILDI

Kent & Başkan Dergisi’nin
her yıl düzenlediği, tüm Türki-
ye’yi kapsayan online anketi
ile Türkiye’nin başarılı büyük-
şehir, il, ilçe ve belde belediye
başkanları belirlendi. Proje
odaklı çalışmaların değerlen-
dirildiği ödül töreni Kayseri'de
bir otelde gerçekleşti. Törene,
Türkiye’nin hemen her bölge-
sinden Büyükşehir, ilçe, belde
belediye başkanları ile birlikte
çok sayıda siyasetçi ve büro-
krat katıldı. 

Başkan Gültak’a 
yerinden kentsel 

dönüşüm projesi ödülü

Belediyelerin birbirinden
farklı ve değerli projelerinin
kamuoyu anketi yöntemiyle
yarıştığı ve alanında en çok oy
alan çalışmaların ödüllendirildiği tö-
rende Akdeniz Belediye Başkanı M.
Mustafa Gültak, ilçe sınırlarında ilk kez
gerçekleşen ‘Yerinde Kentsel Dönüşüm
Projeleri’ ile birincilik ödülüne layık
görüldü. Başkan Mustafa Gültak, ödü-
lünü, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in
elinden aldı. 

“Halk anketinde en büyük
başarı Akdeniz’in”

Türkiye’de, kentsel dönüşüm proje-

leri noktasında bin 391 belediye ara-
sından bu ödülü aldığını dile getiren
Başkan Gültak; “Tabi birçok belediye
başkanı kentsel dönüşüm projesi baş-
latıyor ama Akdeniz’de, yerelde açılan
anket sayısını nüfusa bölüyorlar ve or-
taya başarı oranı çıkıyor. Biz bu başarı
oranını yakalayan, bin 391 belediye
içinde en üstte, birinci olarak seçildiği-
mizden dolayı bu ödüle layık görülme-
miz bizi bir kez daha mutlu etti” dedi. 

Akdenizli kadınlara
‘özel’ teşekkür

Aldığı ödülün kendisi
için büyük anlam taşıdı-
ğını söyleyen Başkan Gül-
tak, “Kıymetli oylarıyla,
bize bu ödülü layık gören,
projelerimizi takdir eden
tüm vatandaşlarımıza te-
şekkür ediyor, özellikle de
Akdenizli kadınlara şük-
ranlarımı sunuyorum.
Geçmiş yıllarda hayatın
her alanında ihmal edilip
unutulan Akdeniz’in ka-
dınları, gençleri ve çocuk-
ları için; başta kentsel
dönüşüm projeleri olmak
üzere, eğitim, kültür,
sanat ve sporda yeni ve
farklı projeler üretmek ve
insanlarımızın hizmetine

sunmak için kararlılıkla çalışmaya, Ak-
deniz’i değiştirmeye devam edeceğiz”
diye konuştu.

“Kaçak, ruhsatsız yapılar, imar sı-
kıntısı Mersin’in önünü kesiyor”

Başkan Gültak; Mersin’de, özellikle
de Akdeniz ilçesi sınırlarında en küçük
sarsıntıda dahi yıkılabilecek yüzlerce
yapının insanların can güvenliğini teh-
dit ettiğine dikkat çekerek, Mersin’in
çözüm bekleyen en acil sorununun
kentsel dönüşüm olduğunun altını bir
kez daha çizdi. Başkan Gültak; “Kaçak
yapılar, ruhsatsız ve imar sıkıntıları,
Türkiye’nin en büyük ve en önemli
liman şehirlerinden biri olan Mersin’in
önünü kesmektedir. 

Hem bir belediye başkanı hem de
bir Mersin sevdalısı olarak, insanları-
mızın can güvenliğini tehdit eden bu
tehlikeye seyirci kalamayız. Eğer biz
Mersin’i, Türkiye’nin ilk 5 şehri içine
taşıyacaksak, şehrimizi dizayn edip ye-
niden imar etmemiz gerekiyor. Şehri-
mizin kaderi ile oynayıp, şehrimizde
yaşayan insanlarımızın kaderini değiş-
tirmemiz gerekiyor. Bu nedenle, imar
ve kentsel dönüşüm konularını çok
önemsiyorum” şeklinde konuştu.

“Akdeniz ve Mersin’i değiştiren
projelerimiz devam edecek”

Sözlerini; “Demek ki Mersin’de ol-
duğu gibi tüm Türkiye’de de bu du-
ruma dikkat çektik. Vatandaşlarımız da
bu konuda bizi ödüle layık gördü” diye-
rek sürdüren Başkan Gültak, açıklama-
sını şöyle sonlandırdı; “Bize oy veren
tüm kardeşlerimize, Akdenizli hemşe-
rilerime teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, Mersin ve Akdeniz’de kent-
sel dönüşüm projelerini hayata geçir-

memizde en büyük desteği veren
dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a, çok değerli
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanımız Sayın Murat Kurum’a ayrıca
şükranlarımı sunuyorum. 

Bunun gibi birçok projeyi daha in-
sanlarımıza kazandırmaya devam ede-
ceğiz. Bu ödülü de Akdeniz’de söz
verdiğimiz değişime inanarak, kıymetli
oylarıyla bizleri tercih eden, başta ka-
dınlar olmak üzere, Akdenizliler adına
aldığımı tekrar vurgulamak isterim.”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak; Kent ve Başkan Dergisi’nin bu yıl Kayseri’de düzenlediği “Kent ve Başkan 2022 Ödül Töreninde, Akdeniz’de başlattığı “Yerinde
Kentsel Dönüşüm Projeleri” ile Türkiye genelinde bin 391 belediye arasında, internet üzerinden yapılan anket araştırması sonucunda ödüle layık görüldü.



Türkiye’nin yaş meyve sebze sektö-
ründeki tek fuarı olan Interfresh Eurasia
Fuarı’nda hazırlıklar sürüyor. 20 ile 22
Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da
gerçekleştirilmesi planlanan fuara,
şuana kadar 18 farklı ülkeden 6’sı küre-
sel market zinciri olmak üzere top-
lamda 160’ı aşkın alıcı firma başvurdu. 

Yaş meyve sebze sektörünün Türki-
ye'deki tek fuarı olan ve 20 ile 22 Ekim
2022 tarihleri arasında 3’üncüsü Antal-
ya’da gerçekleştirilmesi planlanan In-
terfresh Eurasia Fuarı’nı tanıtım
toplantısı Mersin’de gerçekleştirildi.
Türk yaş meyve sebze sektörünün
2022 yılının ilk yarısındaki ihracat per-
formansı, hedef ülkeler ve fuar hazırlık-
larının masaya yatırıldığı toplantıda,
alım heyetleri ve katılımcı firmalarla il-
gili önemli bilgiler paylaşıldı. Interfresh
Eurasia Fuarı’nın bu yılki ana teması-
nın ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir-
lik’ olduğunu ifade eden ANTEXPO
Fuarcılık Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü
Murat Özer, organizasyon tarihinde ilk
defa yurt içi ve yurt dışı konuşmacıların
katılacağı interfresh global konferansla-
rının düzenleneceğini belirtti. 5 farklı
salonda düzenlenecek konferanslarda
özellikle kalıntısız tarım, izlenebilir gıda,
tarımsal sulama gibi tarımsal sorunların
masaya yatırılacağını kaydeden Murat
Özer,  “Sürdürülebilirlik, kalıntısız tarım,
AB Yeşil Mutabakatı, karbon ayakizi, su
ayakizi konferanslardaki en önemli gün-
demlerimizi olacak. Eğer bu konularda
kısa vadede önlem alamazsak belki de 3
yıl içerisinde 1 kilogram narı ihraç ede-
meyecek duruma geleceğiz. Sürdürüle-
bilr üretim ve iklim değişikliğine karşı
hem üreticilerimizi hem de ihracatçıları-
mızı hazırlamalıyız. Bu konuda kaybede-
cek zamanımız yok” dedi.

40’ın üzerinde yerli firma katılacak
İnterfresh Eurasia Fuarı’nın bölge-

deki 2.2 milyar insana 4 saat içerisinde
erişim sağlayabileceği Antalya’da düzen-
leneceğini anımsatan Murat Özer,
“Schengen vizelerini almakta zorlanan
Türki Cumhuriyetler, Hindistan, Rusya
gibi önemli tedarikçi pazarlardan yük-
sek katılım bekliyoruz. 2’si Avrupa’dan
2’si Orta Doğu’dan 2’side Rusya’dan
olmak üzere toplamda 6 büyük market
zincirini fuarımızda ağırlayacağız. Ulus-
lararası acentelerin fuarımıza ilgisi bu
yıl çok iyi durumda. 18 farklı ülkeden
160 alım heyetimiz netleşmiş durumda.
Aynı zamanda 40’ın üzerinde katılımcı
yaş meyve sebze firmamız var. Hedefi-
miz 70 katılımcı firma 170’de alım he-
yeti sayısına ulaşmak” diye konuştu.  

Hindistan’a elma ve narenciye ürün-
lerinde ihracat artıyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fer-
hat Gürüz, 2022 yılını ilk yarısında
Türkiye’den 4.3 milyon ton yaş meyve ve
sebze ihracatı gerçekleştirildiğini söy-

ledi. Sektörün yüksek yerli üretim ora-
nıyla net ihracatçı olduğuna dikkat
çeken Ferhat Gürüz, “Interfresh Eura-
sia’nın Fruit Logistica Berlin ile Fruit
Attraction Madrid gibi dünyanın en
önemli yaş meyve sebze fuarlarını yaka-

lamaması için hiçbir neden kalmadı.
AKİB olarak fuarımızın başarılı geçmesi
için elimizden gelen her türlü desteği
veriyoruz. Kendi pazarlarımız dışında
alternatif pazarlarda da güçlenmek isti-

yoruz. Interfresh Eurasia bu ne-
denle bizim için önemli bir
noktada yer alıyor. Hindistan gibi
hedef pazarlarımızda ciddi başarı-
lar sağladık. Bölgeye rekor elma
ihracatının ardından narenciye
ürünlerinden de ciddi bir talep al-
maya başladık. Bu açıdan Sektörü-
müzün tüm alım heyetleri ve yeni
iş görüşmeleri ve sezon planlama-
ları bu fuarda hayat bulacak” şek-
linde konuştu.

Kaçmaz: Turunçgil sektörü
yeni başarılar için fuarı bekliyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Yö-
netim Kurulu Başkanı Kemal Kaç-

maz ise turuncgilin sahip olduğu ticari
hacmiyle kendine özgü bir sektör haline
dönüştüğünü aktardı. Turunçgil sektörü
için 2022 yılındaki en önemli 2 organi-
zasyondan birisinin Interfresh Eurasia
olduğunu dile getiren Kemal Kaçmaz,
kasım ayında gerçekleştirecekleri Ulusal
Turunçgil Kongresi’nin sektörün gelece-
ğine ışık tutacağını bildirdi. Kaçmaz,
şunları söyledi: “Ülkemiz Avrupa ve As-
ya’nın kavşak noktasında olduğu için
fuarımızın önemi her geçen yıl artıyor.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalan-
maların da etkisiyle yakın tarihte Interf-
resh Eurasia, Berlin ve Madrid’deki
fuarları rahatlıkla geçecektir. Fuarı-
mızda ne kadar başarılı olursak hem
üretimde hem de ihracatta o kadar başa-
rılı olabiliriz. O nedenle Interfresh Eura-
sia sadece Antalya’nın değil tüm
Türkiye’nin ortak fuarıdır.”

Tarsus Ticaret ve Sa-
nayi Odası ile Tarsus Tica-
ret Borsası’nın ortak
girişimleri sonucu,
TOBB’un Milli Eğitim Ba-
kanlığı’yla birlikte mes-
leki eğitim ile reel sektörü
birbirine entegre etmek
ve iş dünyasının nitelikli
elaman ihtiyacını gider-
mek amacıyla ülke gene-
linde yürüttüğü "81 İl’e
81 Okul" Projesi kapsa-
mında, Tarsus’a kazandır-
dığı okul inşaatı
tamamlandı. TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Mer-
sin Deniz Ticaret Odası
Başkanı Cihat Lokma-
noğlu, Tarsus Ticaret ve

Sanayi Odası Başkanı H.
Ruhi Koçak ve Tarsus Ti-
caret Borsası Başkanı
Murat Kaya okulu ziyaret
ederek incelemelerde bu-
lundu. TOBB İnşaat ve
Emlak İşleri Uygulama
Müdürü Haluk Altuntaş
başkanlara bilgi vererek
okulun yeni eğitim ve öğ-
retim dönemi için hazır
bulunduğunu söyledi. 

Tarsus TSO Başkanı
Koçak, Tarsus’a dona-
nımlı bir okul kazandır-
maktan duydukları
memnuniyeti ifade ede-
rek, ‘’Desteklerinden do-
layı Başkanımız Sayın
Rifat Hisarcıklıoğlu başta

olmak üzere TOBB Yöne-
tim Kuruluna çok teşek-
kür ederiz. Bu proje
gerçekten çok önemli ve
özel bir proje. Okulumuz
öğrenci kabulüne hazır.

Tarsus’a ve iş dünyamıza
hayırlı olsun.’’diye ko-
nuştu. 

24 Derslik var 
Tarsus’un Kemalpaşa

Mahallesi’nde 24 derslik-
ten oluşan okulda fizik ve
kimya laboratuvarları,
çok amaçlı konferans sa-
lonu ve idari bölümler

mevcut. 6 bin metrekare-
den fazla kapalı alanda
hizmet verecek okulda
bine yakın öğrenci eğitim
görecek. 
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Şener MERMER

Ne kadar doğru söylemiş atala-
rımız değil mi? "İnsan ne yaparsa
kendine yapar" diye. İyilik de insan-
dan, kötülük de. Ama ne yazık ki in-
sanların iyi icraatları kötü
icraatlarının gerisinde kalmaya
başladı son zamanlarda. Hayat şart-
larının ağırlaştığı bu dönemde, in-
sanlar birbirinin hayatını
zorlaştırmak için adeta yarış için-
deler. Bu kesinlikle bir genelleme
değil tabi ki. Halen birbirini düşü-
nen iyi insanlarımız da yok değil el-
bette. Ancak o vicdanlı, birbirini
düşünen, işi kolay kılan, birbirin-
den yardımı esirgemeyen, ortak
mallarımızı sahiplenip koruyan bu
topluma ne oldu böyle, anlamak ve
kabullenmek zor.

HHHHHH

Haber bültenlerinden öğrendi-
ğimize göre, Mersin kira ve konut
fiyatları artışında ilk sıralarda yer
alıyormuş. Hâlbuki Mersin bir za-
manlar insanların çok uygun ra-
kamlarla konut sahibi olabildiği,
aynı zamanda çok uygun fiyatlarla
ev kiralayabildiği nadir kentlerden
biriydi. Tamam, artık hiç bir şey es-
kisi gibi değil. Fiyatlar aldı başını
gidiyor. Bunu kabul etmek duru-
mundayız. Lakin bir öğrenci için
bile 1+1 evin kirası bu günlerde en
az 5000TL ve üzerine çıkmışsa, bu-
rada iyi niyet aramak mümkün
değil. Bu düpedüz, insanların ba-
rınma ihtiyacı üzerinden kendine
çıkar sağlamaktan başka bir şey de-
ğildir. İşte insan eliyle diğer insan-
lara yapılmış kötülüğe bir örnek.

HHHHHH

Ya havasına, suyuna, toprağına
her zaman muhtaç olduğumuz do-
ğaya insan eliyle yapılan ihanete ne
demeli? İnsanın ulaşmadığı yer-
lerde her türlü canlıyı barındıran
doğa pırıl pırıl, yemyeşil. İnsanın
girdiği hemen her bölge ise çöplüğe
dönmüş durumda. Yerleşim alanla-
rına yakın ormanlık alanlar ne
yazık ki yine insan eliyle insafsızca
kirletilip yok ediliyor. Çöpler, eski
mobilyalar, kağıt ve plastik atıklar,
her türlü inşaat atıkları çöp ya da
moloz dökme alanlarına bırakıl-
ması gerekirken ne yazık ki duyar-
sız ve vicdansız insanlarca, tüm
uyarılara rağmen, bir yaptırım ol-
madığı için güzelim ormanlarımıza
dökülüp çirkin görüntülerin oluş-
masına neden oluyor. Yaylalarımız
hızlı betonlaşma nedeniyle artık o
klasik yayla atmosferi görünümün-
den uzaklaşıp, yüksek rakımlı şe-
hirlere dönüşmüş vaziyette. Doğal
kaynaklarımız bir bir yok ediliyor.
Göller kuruyor. Suyumuz yavaş
yavaş tükeniyor. İşte bu yok oluş,
yine insan eliyle tüm insanlığa ve
gelecek nesillere yapılan en büyük
ihanettir kuşkusuz. 

Sağlıklı ve huzurlu kalın...

İNSAN NE 
YAPARSA 

KENDİNE YAPAR

senermermertrt@gmail.com

TOBB’un Tarsus’a yaptırdığı okul eğitime hazır 

6’sı küresel market zinciri

Interfresh Eurasia, 18
ülkeden 160’ı aşkın alım

heyetini ağırlayacak
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Kültürel mirasımız olan iğne oyalarının
dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı ve 4 gün
süren festivalin ilki, Çamlıyayla İlçesi’nin Zev-
zek Tepesi’nde yapıldı. 7’den 70’e herkesin
yoğun ilgi gösterdiği festivalde el emeği göz
nuruyla üretilen birbirinden güzel iğne oya-
ları görücüye çıktı.

Çamlıyaylalı kadınların yanı sıra Toroslar
Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları
(TORTEK) kursiyerlerinin ürettiği ürünler,
büyük beğeni topladı.Toroslar Belediye Baş-
kanı Atsız Afşın Yılmaz ile Çamlıyayla Bele-
diye Başkanı İsmail Tepebağlı, kent protokolü
ile birlikte sergilenen ürünleri gezerek, el
emekleri ile aile bütçelerine katkıda bulunan
kadınları tebrik etti.

Festival, defile ve konserlerle taçlandı
Mersinli sanatçı Yörükoğlu Selim konseri

ile açılışı yapılan festivalde Ankaralı Ayşe de
sahnesiyle Mersinlilere unutulmaz bir gece
yaşattı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından
hazırlanan iğne oyası temalı kostümlerin yer
aldığı defile de tam not aldı. Geçmiş ile gele-
cek arasında köprü kuran tasarımlar, ilgi
gördü.

Başkan Tepebağlı; “Festivalimizin, 6. Ger-
çekleştirmenin Gururunu Yaşıyoruz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardın-
dan başlayan programın açılış konuşmasını
Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı
yaptı. Başkan Tepebağlı, geleneksel olarak
düzenledikleri Çamlıyayla İğne Oyası Festiva-
li’nin 6’ncısını Toroslar Belediyesi ile birlikte
gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk-
larını söyledi.

Festivale sunduğu desteğinden dolayı To-
roslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a
teşekkür eden Başkan Tepebağlı; “Çamlıyay-
lamızın kıymetli kadınları, evlerinin geçimine
katkıda bulunmak için iğne oyası yaparlar.
Yaptıkları iğne oyalarını,  yazmalarına ve kı-
yafetlerine işlerler. El emeği göz nuru ile işle-
dikleri bu iğne oyalarının tanıtımını yapmak
ve emeklerinin karşılığını daha iyi alabilme-
lerini sağlamak için bu festivalimizi yapıyo-
ruz. Festivalimiz, Valiliğimizin himayesinde, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinas-
yonunda yapılmaktadır. Bu yıl festivalimizi
Toroslar Belediyemiz ile gerçekleştirerek
iğne oyasının tanıtımını daha da genişletmiş
oluyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz; “Kültürel Değerlerimizi
Hep Birlikte Yaşatmaya Devam Edeceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yıl-
maz da Çamlıyayla Belediyesi ile ortaklaşa
düzenledikleri festivalde hemşehrileriyle bir-
likte olmanın büyük mutluluğunu yaşadıkla-
rını belirterek; “Bu festival ile Mersinimizin

birbirinden güzel motifli iğne oyalarını, gele-
cek nesillere aktarmayı ve tüm dünyaya ta-
nıtmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Oyanın özü, kadının söylenmeyen sözü-
dür” diyerek iğne oyalarının bir anlamda da
duyguların aktarımı olduğunu söyleyen Baş-
kan Yılmaz; “Binlerce yıldan beri atalarımız,
duygularını, düşüncelerini ürettikleri iğne
oyalarında, işledikleri motiflerle kilimlerde
ifade ettiler. Bizi biz yapan değerlerimizi, kül-
türümüzü bugüne taşıdılar. Bu festivalin bu-
güne kadar yapılmasında emeği olan değerli
Başkanımız İsmail Tepebağlı’ya, kıymetli eşi
Zübeyde Tepebağlı’ya ve emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. Bu festival, hem kül-
türümüzü yaşatıyor hem de kadınların el
emekleriyle aile bütçelerine katkıda bulun-
masını sağlıyor. Çamlıyayla Belediyemizin ge-
leneksel olarak düzenlediği İğne Oyası
Festivali’ne bu yıl Toroslar Belediyesi olarak
destek veriyoruz. Birlikte güzel bir eser or-
taya çıkarmanın, insanlarımızı bir araya ge-
tirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Biz,

bir ve beraber oldukça güzel çalışmalar yap-
maya devam edeceğiz. Bu mutluluğu bugün
bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimize ay-
rıca teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

MHP Mersin MYK Üyesi Serdar Soydan da
festivali düzenleyen Toroslar Belediye Baş-
kanı Atsız Afşın Yılmaz ile Çamlıyayla Bele-
diye Başkanı İsmail Tepebağlı’ya teşekkür
ederek; “Bugünün kahramanları, bu güzel
ürünleri üreten kadınlarımız, el emeği göz
nuru ürünlerini sergilediler. Bu geleneği ya-
şatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yörük analarımız, fedakar bacılarımızla
gurur duyuyoruz” diyen MHP Mersin Millet-
vekili Olcay Kılavuz ise aile bütçelerine kat-
kıda bulunan tüm kadınları tebrik ederek;
“İğne oyası geleneğinin yaşatılması amacıyla
bu festivali düzenleyen Toroslar Belediye
Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz ile Çamlıyayla
Belediye Başkanımız İsmail Tepebağlı’ya te-

şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül

Yılmaz da Başkan Yılmaz ve Başkan Tepebağ-
lı’ya festival için teşekkür edip; “Kadınlarımı-
zın el emeği göz nuru işlerini ve gözlerindeki
mutluluğu gördüm. Kadınlarımız; üretmek-
ten, ürettiklerini sergilemekten ve aile bütçe-
lerine katkıda bulunmaktan gurur
duyuyorlar. Buna vesile olan değerleri baş-
kanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyele-
rine teşekkür plaketi takdim edilirken prog-
ram, namıdiğer Ankaralı Ayşe’nin konseriyle
devam etti.

Konserin sonunda Başkan Yılmaz ve Baş-
kan Tepebağlı, sanatçı Ayşe Dinçer’e festivale
sunduğu katkılarından dolayı plaket, çiçek ve
iğne oyasından yapılan ürünlerden takdim
etti.

Mersinli esnafın ulusal e-ticaret siteleri-
nin yüzde 30’lara ulaşan komisyon tekelin-
den kurtarmak için geliştirilen ve esnaflar,
sanatkârlar ve tüketicileri aracısız olarak
buluşturacak olan Esnaf Seninle uygulaması
hizmete girdi. Uygulamanın ilk siparişini

kent önderleri verdi.  
Uluslararası ve büyük sermayeli şirket-

lerin kurduğu dijital alışveriş uygulamala-
rında yüzde 30’a varan komisyon
tekelleşmesini kırmak için harekete geçen
Mersinli esnaflar, Türkiye’ye örnek olabile-
cek önemli bir dijitalleşme adımı attı. Mer-
sin Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği,
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından ve Skor Yazı-
lım A.Ş’nin teknik desteğiyle kurulan
aracısız mobil uygulama “Esnaf Seninle”
projesi hayata geçirildi. Mersindeki esnaf ve
meslek erbabı bundan sonra bu uygulama
üzerinden vatandaşla aracısız olarak bulu-
şup dijital devlere komisyon vermeden e-ti-
caret yapabilecek. Ayrıca uygulamanın
dijital altyapısı sayesinde herhangi bir cihaz
yatırımı gerçekleştirmesine gerek kalmaya-
cak. Ayrıca uygulamaya eklenen akredite
sanatkârlarla ihtiyaç sahipleriyle meslek er-
bapları da aracısız buluşacak. 

Esnaf Seninle Uygulamasının Lansman
toplantısının açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Mersin Esnaf ve Sanatkâr Odaları Bir-
liği (Mersin ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı
Talat Dinçer, Esnaf Seninle uygulaması ile
Mersinli esnafların yeni dijital alışveriş
trendlerine uyumunu sağlamayı amaçladık-

larını söyledi. Esnaf Seninle uygulamasının
tamamen yerel kaynaklar ve şehir insanının
katkılarıyla yapıldığına dikkat çeken Dinçer,
“Odalarımızın vereceği destekle eminim
Türkiye’de ilk olacağız ve diğer şehirler bizi
takip edecekler. Ulusal online alışveriş plat-
formları esnafın kanını emiyor, esnaflardan
yüzde 30 komisyonlar alıyorlar. Bizim uygu-
lamamızda komisyon olmayacak. Bütün ti-
caret esnafla vatandaş arasında
gerçekleşecek. Bu sitemi yerel bazda tüm
dinamiklerle paylaşıp daha da genişletece-
ğiz” dedi. 

Kızıltan: “Büyük sermayeli şirketler es-
nafı artık ezemeyecek”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Kızıltan, ulusal zincir marketlerin ve
online alışveriş platformlarının kurduğu te-
kelleşme ile yerel esnafı ezdiğini ifade etti.
Esnafların söz konusu işletmeler karşısında
korunması için hem bölgesel hem de ulusal
bazda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden
Kızıltan, “Yerel ekonomi güçlü olacak ki
ülke ekonomimiz güçlü olsun. Esnaf Seninle
uygulamasının esnafa sağladığı avantajlarla
Türkiye’ye örnek bir uygulama olacağına
inanıyoruz” diye konuştu.

Küçük: “E-ticarete hızlı uyum esnafı
ayakta tutar”

Hem dünyada hem Türkiye’de üretim,
pazarlama ve ticaret trendlerinin hızlı bir
değişim sürecinden geçtiğini kaydeden
Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, yeni
trendlere uyum sağlayamayan işletmelerin
yok olacağını kaydetti. Küçük, “Esnaflarımız
bu tür dijital yeniliklere duyalı olmalılar.
Tüketici bilinci her geçen gün hızla artıyor.
Esnaflar yeni alışveriş trendlerine ne de-
rece ayak uydurursalar o oranda ayakta ka-
lacaklar” şeklinde konuştu.

Seçer: “Esnafların daha çok desteğe ihti-
yacı var”

Esnaf Seninle uygulamasının yerli ve
milli olarak geliştirilmesinin çok önemli ol-
duğunu kaydeden Mersin Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Seçer, e-ticaret
uygulamalarını dünya ülkelerinin uzun bir
süredir kullandığını kaydetti. Pandemi dö-
neminin Türkiye’de e-ticaret trendine hızlı

bir ivme kazandırdığını kaydeden Seçer, es-
naflarla ilgili yaptıkları bir araştırmanın so-
nuçlarını da paylaştı. Yaptıkları araştırmada
yerel esnafların yeni desteklere ihtiyacı ol-
duğunu kaydeden Başkan Seçer şunları söy-
ledi: “Esnaflarımızın yüzde 17,2’si kiralarını
ödeyemediğini söylüyor. Yüzde 44,2 ise ki-
rasını ödemekte zorlanıyor. Kiracı olan es-
nafın 3’te ikisinin kirasını ödemede sıkıntı
yaşadığı ortaya çıkıyor. Esnafın yüzde
54,2’si borçlu, yüzde 50,3’ü aldığı krediyi
ödemede zorlanıyor. Yani şehrimizdeki iki
esnaftan biri borçlu ve borcu ödemede
sorun yaşıyor.”

Karakaya: “Uygulama ile e-ticaret sitele-
rinin komisyon tekelini kıracağız”

Esnaf Seninle uygulaması teknik altya-
pısı ile ilgili sunum gerçekleştiren Skor Ya-
zılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serkan
Karakaya, kentteki esnafların yıllarca dijital
alışveriş platformlarından uzak durduğunu
ancak tüketicilerin yoğun talebiyle dijital-
leşmenin artık bir zorunluk haline geldiğini
söyledi. Serkan Karakaya, “Esnaflarımızın e-
ticaretten uzak durmasında nitelikli ele-
man, kullanıcı yokluğu gibi gerekçeleri
vardı. Yerel esnaf büyük bölümü global on-
line alışveriş sitelerine üye oluyor komis-
yon, çekiliş, hediye gibi etkinliklerde büyük
mağduriyet yaşıyorlardı. Bizde kent önder-
lerimiz ile hazırladığımız uygulama ile hem

esnaflarımızı rahat bir sistem ile buluştur-
mayı hem de ulusal firmaların tekelinden
esnafımızı çıkartmayı hedefliyoruz” dedi. 

FOTO ALTI: Esnaf Seninle uygulama-
sında ilk siparişi Mersin Vali Yardımcısı İb-
rahim Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, Mersin Milletvekili Hacı
Özkan, ESOB Başkanı Talat Dinçer ve MTSO
Başkanı Ayhan Kızıltan verdi. 

Ulusal online alışveriş siteleriyle yerel rekabet kızışacak
Mersin’de esnaf ile tüketiciyi aracı-
sız buluşturacak online ‘Esnaf Se-

ninle’ uygulaması hizmete girdi

Talat Dinçer

Vahap Seçer

Serkan Karakaya

Ayhan Kızıltan

İĞNE OYASI FESTİVALİNİN COŞKUSU MERSİN’İ SARDI
Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi ile Çamlıyayla Belediyesinin ortaklaşa düzen-

lediği 6. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
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