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R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

Yerel basın
kentlerin

can
damarıdır.

Yazının devamı 4’te

Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu’nun   1 yıllık

değerlendirmesini yapan
MGC Başkanı R.Kaya Tepe,
özellikle yerel kurumların
gazetecilere destek olması

gerektiğini belirtti.

Başkan Tepe, yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte Yenişehir

Atatürk Kültür Merkezinde basın top-
lantısı düzenledi. Toplantıda 1 yıllık
süreci anlatan Tepe, Nimet-İhsan
Tufan Gazetecilik Yarışması hakkında
bilgi vererek, 9 Kasım 2019’da olağan
üstü genel kurul yaptıklarını hatır-
lattı. 10 Kasım’da da Ankara’ya gittik-
lerini belirten Tepe, “Öncelikle dün
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ara-
mızdan ayrılışının 82. yıldönümüydü.
Atamızı halen büyük bir özlemle anı-
yoruz. 10 Kasım’a kadar değil son ka-
sıma kadar hep izinde
yürüyeceğimizi özellikle ifade etmek
istiyorum. MGC üyeleri, milletini, va-
tanını seven insanlardan oluşuyor. Bu
anlamda da ulu önderimizin yolu
bizim yolumuz olacaktır. Ruhu şad
olsun” diye konuştu. 8’de

Mersin’den Lütfi
Elvan’a destek 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan tarafından Hazine
ve Maliye Bakanlığı görevine ata-
nan AKP Mersin Milletvekili ve
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Baş-
kanı Lütfi Elvan’a Mersin iş dünyası
temsilcileri tarafından destek me-
sajları yağdı. 2’de

Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından

projelendirilen ancak bir
firmanın itirazı nedeniyle
Kamu İhale Kurumu tarafından
iptal edilen Mersin Raylı
Sistemi Ön Yeterlilik İhalesi,
yerli ve yabancı 28 firmanın
kurduğu 13 ortak şirketin
katılımı ile ikinci kez
gerçekleştirildi. Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı

Vahap Seçer’in vizyon projesi
olarak adlandırdığı 13.4 km’lik
Mezitli - 3 Ocak arasındaki ilk
fazının yapımı için Çin’den 2
Azerbaycan’dan da 1 firma
katılım sağladı. Finans ve
inşaatın bir arada olacağı proje
ile bir yandan kent içi ulaşımın
rahatlatılması öngörülürken
diğer taraftan kentin sosyo-
ekonomik gelişimine katkı
sunulması hedefleniyor.  2’de

Raylı Sistemin ikinci ihalesi yapıldı 

TÜİOSB’nin altyapısı için ihale süreci başlatıldı
Mersin’in tarımsal üretimini

yüksek katma değere dön-
üştürecek Mersin-Tarsus Tarımsal
Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nde (TÜİOSB) kuruluş çalış-
maları devam ediyor. 245 hektar
alanda en az 100 yatırımcıyla 10 bin
kişiye istihdam imkanı sağlayacak
modern ve güvenli üretim üssü ha-
line gelecek TÜİOSB için gerçekleşti-
rilen Müteşebbis Heyet
toplantısında, ihtiyaç duyulan alt-
yapı yatırımları için ihale süreçleri-
nin başlatılması yönünde karar
alındı. 6’da

MIP konteyner elleçlemede rekor kırdı 
Akfen Holding, PSA International ve

IFM ortaklığında işletilen ve
Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.,
(MIP) ekim ayında gerçekleştirdiği 185 bin
TEU konteyner iş hacmiyle yeni bir rekora

daha imza attı. Ekim
ayında kaydettiği 185
bin TEU konteyner iş
hacmiyle, 2019 yılının
yine aynı ayında 175
bin TEU ile elde ettiği
rekoru yenileyen MIP,
ulaştığı bu rakamla
Türkiye’nin aylık
bazda en fazla
konteyner elleçleyen
limanı unvanını da
güncellemiş oldu. 4’te

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)
ekim ayında 1 milyar 81 milyon

dolar ihracat gerçekleştirirken konfeksi-
yon, mobilya ve gıda sektörlerindeki yük-
selişini sürdürdü. AKİB üyelerinin ihracat
performansına ilişkin değerlendirmelerde
bulunan AKİB Koordinatör Başkanı Huriye
Yamanyılmaz bir yandan pazar çeşitlili-
ğine yönelik hedeflere ulaşmaya çalıştıkla-
rını diğer yandan geleneksel pazarlarda
daha da güçlenmek için tüm imkânları se-
ferber ettiklerini dile getirdi. 4’te

AKiB yükselişini
sürdürüyor 

Kızıltan: “Mersin
ekonomisi 
toparlanıyor”

Covid-19 pandemisinin
Mersin Ekonomisine

olan etkilerini değerlendiren
Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Kızıltan, kentteki hiz-
met sektörü dışında topar-
lanma sinyallerinin devam
ettiğini aktardı. 4’te

Pandemi sanatı sarstı 
Geçtiğimiz Haziran

ayından itibaren,
normalleşme süreci ile birlikte
yaz boyunca da faaliyetlerine
devam eden Karacaoğlan Halk
Eğitim Merkezi’ne bağlı Güldem

Kervan Sanat Atölyesi, covid-19
vakalarının artış göstermesiyle
birlikte tekrar kapandı.
Kursiyerler süreç sebebiyle
faaliyetlerine evlerinde bireysel
olarak devam edecek. 6’da



Kızıltan: bugüne kadar üstlendiği her görevi
en başarılı şekilde yürüttü

Elvan’ın yeni görevinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Mersin Ticaret ve
Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Kızıltan, “Bu kararı çok yerinde ve olumlu
buluyorum. Elvan, bugüne kadar üstlendiği her
görevi en başarılı şekilde yürütmüştür. Hazine ve
Maliye Bakanı olarak da çalışmalarını layıkıyla
devam ettireceğinden eminiz” dedi.

Tekli: Mersin adına bizlerle omuz omuza
mücadele edeceğinden kuşkumuz yoktur 

Elvan’ın hem Türkiye hem de Mersin
ekonomisine fayda sağlayacağına inançlarının
tam olduğunu belirten Mersin Tarsus Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri
Tekli, atama kararının Mersin adına da oldukça
önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Tekli,
“Bugüne kadar Mersin için verdiği mücadele ile
gelecekte yapacaklarının müjdecisi olan Lütfi
Elvan’ın, hem ülkemize, hem de Mersinimiz’e
fayda sağlayacağı inancındayız”

Balta: İstişare, ortak akıl ve
koordinasyonla yürüttüğümüz çalışmalar
devam edecek

Elvan’ın sahip olduğu bilgi birikimi ve
tecrübesiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak
Türkiye’nin kalkınmasında önemli hizmetlere
imza atacağına yürekten inandıklarını
belirten Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB)
Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta da
şunları söyledi: “Bugüne kadar TÜİOSB’nin
kuruluşunun her aşamasında bizlere büyük
destek veren bakanımız daha önce yürüttüğü
görevlerde de ülkemizin büyümesi, istihdam
ve yatırımların artırılması, milli gelirimizin
yükseltilmesi için büyük çaba göstermiştir.
İstişare, ortak akıl ve koordinasyonla
yürüttüğümüz çalışmalarımıza yeni dönemde
de daha güçlü destekler vereceğine olan
inancımız tamdır.” 

Dinçer: Sorunların çözümü için önemli
kararlara imza atacak

Atanma kararını Mersinli esnaf sanatkar
teşkilatı olarak sevinç ve memnuniyetle
karşıladıkların ifade eden Mersin Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Talat Dinçer, Elvan’ın geçmiş dönem
bakanlıkları döneminde de ülke sorunları
olduğu kadar esnaf sanatkar teşkilatının
sorun ve beklentilerine de son derece yakın,
duyarlı olduğuna vurgu yaptı. Dinçer;
“Bakanımızın, ülkemizin büyümesi, istihdam
ve yatırımların arttırılması, milli gelirimizin
yükseltilmesi, pandemi döneminde en büyük
sıkıntıyı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımıza
doğrudan gelir desteğinin sağlanması
konusunda önemli kararlara imza atacağına
yürekten inanıyorum” dedi.

Engin: Bu zorlu görevde önemli projeleri
hayata geçireceğinden bir şüphemiz yok

Mersin’den seçilen bir milletvekilinin
Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi önemli bir
göreve atanmasının kent adına onur verici bir
gelişme olduğunu kaydeden Mersin
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD)
Başkanı Hasan Engin, “Elvan, bizler için her
zaman Mersinimizin Ankara’daki kapısı ve
sesiydi. Kentimizde devam eden kamu
yatırımı ve projelere sahip çıkma noktasında

çözümleriyle her zaman bizlere yardımcı
olmuştur. Kentimizdeki meslek odaları, STKlar ve
esnaflarla iyi bir iletişim kurmuştur. Üstlendiği bu
zorlu görevde de önemli projeleri hayata
geçireceğinden bir şüphemiz yoktur. Özellikle
ekonomimizin geleceği için hazinede
uygulanabilecek tasarruf tedbirleri ile ilgili
önemli beklentilerimiz var” diye konuştu.

Doğmuş: Türkiye ve Mersin’e yapacağı
katkılardan yana şüphemiz yok

Lütfi Elvan’ın Kalkınma Bakanlığı döneminde
Mersin için yaptığı girişimlerin Mersin’i birçok
noktada ileriye taşıdığını ifade eden Mersin
Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Başkanı
Coşkun Doğmuş, "Üstlendiği bütün görevleri
büyük bir titizlikle yürüten Elvan'ın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
takdiri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine
getirilmesi Mersin için büyük bir şanstır. Ülke
ekonomisine ve Mersin'e yapacağı katkılardan
yana hiç şüphemiz yoktur” diye belirtti.
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Bir musibet dolaşıyor tüm Dünya’yı
kasıp kavuruyor. Covid 19 diyorlar. En
başından bu yana ben hep umutluydum,
‘tedbir alınır, ciddi yasaklar olur ve
sonunda aşı da bulunur’ diyordum.
Yasaklar pek olmadı.Belki bugünlerde bir
yasaklama olacak gibi. Tamam aşı
bulundu ama ülkemize ne zaman geleceği
belli değil. Kaç kişiye yapılabilecek belli
değil. O zaman aşı gelene kadar
ekonomimiz sarsılsa da çok sıkı
tedbirlere ihtiyaç var. Devletin de
sınırlarını zorlayarak mağdur kesimlere
yardımcı olması gerekiyor. Yoksa çok yara
alırız.

Bırakın devleti bütün belediyeler,
odalar ve tüm kuruluşlar seferber olmalı.
Burada ‘ Ben yaptım, sen yaptım ‘ kavgası
olmamalı, bu krizden ancak böyle
çıkabiliriz. Sağlık Bakanlığı’nın firmalara
acilen bulunan aşıları getirebilecek
izinleri vermesi gerekir. Bu aşılar
rahatlıkla eczane de satılmalı ki gücü
yeten buradan alsın. Alamayanlara da
devlet ücretsiz aşılama yapabilsin. Yoksa
devletin 80 milyon dan fazla insana aşı
yapabilmesi pek mümkün görünmüyor. 

Covid 19 önü alınamayacak şekilde
hızla çevremizi sarıyor. Gün geçmiyor ki
bir tanıdık, bir arkadaşın daha bu
hastalığa yakalandığı haberlerini
alıyoruz. Mesleği gereği haber
kaynaklarının yanına gitmek zorunda
kalan meslektaşlarımız da bu hastalığa
yakalanmaya başladı. Yönetimimizden de
üç arkadaşımız hastalandı. Umarım kısa
sürede iyi haberlerini almayı bekliyoruz.
Aynı şekilde diğer gazeteci
arkadaşımızdan da yakalananlar oldu.
Hepsine acil şifalar diliyorum. 

Burada bize düşen teması gerçekten
azaltmak, bütün bu salgına karşı
yapabileceğimiz başka bir şey yok. Artık
teknoloji gelişti, hiç olmazsa bu dönem
bu olanakları kullanalım. Biz cesur
kalemleri severiz ama pandemiye karşı
cesurluk sökmüyor. Kendimizi korurken
ailemizi de, çevremizi de koruduğumuzu
bilelim. Bunu hepimiz biliyoruz ama
yapmıyoruz. Sonra da hangi toplantı da,
hangi yemekte, hangi sohbette bu
hastalığı kapmış olabiliriz diye kendi
kendimize soruyoruz ama tabi ki çok
geçmiş oluyor.

Aslında Mersin’de pandemiye rağmen
güzel haberlerde geliyor. Raylı sistemin
ön yeterlilik ihalesine 13 firma katılmış.
Umarım kısa sürede sonuçlanır ve
Mersinli artık ulaşımda artın yoğunluk
karşısında çaresiz kalmaz. Yine böyle bir
dönemde Mersin’in ilk termal oteli açıldı.
AKİB ise iyi bir haberi konfeksiyon,
mobilya ve gıda sektörlerinde verdi. Ekim
ayında bu sektörler yükseliş gösterdi.
MIP’ te aylık  bazda en fazla konteyner
elleçleyen limanı ünvanını koruyarak iyi
haberler serisine katıldı. Burada MTSO
Başkanı Ayhan  Kızıltan, Mersin’in
ihracatta yüzde 4’lük bir  artış yaşayarak
2 milyar 200 milyon dolarlık dış satıma
ulaştığı müjdesini verdi. Tabi her şey iyi
değil. Hizmet sektörünün sorun
yaşadığını yine  Kızıltan söylüyor.
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Mersin İş dünyasından Elvan’a destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve
Maliye Bakanlığı görevine atanan AKP Mersin Milletvekili ve
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’a Mersin iş

dünyası temsilcileri tarafından destek mesajları yağdı. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi tara-
fından projelendirilen ancak bir firma-
nın itirazı nedeniyle Kamu İhale
Kurumu tarafından iptal edilen Mersin
Raylı Sistemi Ön Yeterlilik İhalesi, yerli
ve yabancı 28 firmanın kurduğu 13
ortak şirketin katılımı ile ikinci kez ger-
çekleştirildi. Mersin Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Seçer’in vizyon
projesi olarak adlandırdığı 13.4 km’lik
Mezitli - 3 Ocak arasındaki ilk fazının
yapımı için Çin’den 2 Azerbaycan’dan
da 1 firma katılım sağladı. Finans ve in-
şaatın bir arada olacağı proje ile bir
yandan kent içi ulaşımın rahatlatılması
öngörülürken diğer taraftan kentin
sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunul-
ması hedefleniyor. 

Teknik ve mali yeterlilik için firma-
lara yeniden davet yapılacak

Açılan tüm dosyaların ayrıntılı ola-

rak komisyon tarafından inceleneceğini
belirten İhale Komisyon Başkanı ve
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube
Müdürü Salih Yılmaz, en kısa zamanda
ihalenin ikinci aşaması olan teknik ve
mali yeterlilik kısmı için firmalara davet
yapacaklarını aktardı. 

“Cumhuriyet tarihinin Mersin’deki
en büyük yatırımı ve ihalesi olacak”

İhaleye yerli ve yabancı ortaklı say-
gın firmaların katıldığını belirten Mer-
sin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap
Seçer ise ihaleye ilişkin yaptığı değer-
lendirmede  “Bir yandan geçmişten
gelen yapısal sorunları çözmeye uğra-
şırken diğer yandan yeni oluşan sorun-
ların üstesinden gelmeye çalışıyoruz.
Kentimizin geleceğine vizyon koyuyo-
ruz, geleceğin yatırımlarını planlıyoruz.
Mersin Raylı Sistemi bu hikaye içeri-

sinde bir pasaj, bir aktör. Uzun süredir
olmaz, olamaz dedikleri Metro ihalesi-
nin ilk ayağını yaptık. Listeyi gördüm,
13 ortaklık ile toplam 28 firma katılmış.
Cumhuriyet tarihinin Mersin’deki en
büyük yatırımı ve ihalesi. Bir belediye-
nin Cumhuriyet tarihinde bu bölgede,
İstanbul, Ankara, İzmir’i ayrı tutuyo-
rum, Hatay’a kadar bu bölgede yaptığı
en büyük ihale. 13,4 kilometre yer altı
raylı sistem ve toplam uzunluğu 28 ki-
lometre olacak. Projenin ikinci etabı
Şehir Hastanesi ve yeni otogara kadar
gelecek. Diğer taraftan da tramvay hat-
tımız  üniversiteye kadar gidecek” diye
konuştu.

Mersin Raylı Sistemi Ön Yeterlilik
İhalesi’ne teklif sunan firmalar şunlar:

1.DILINGAN CONSTRUCTION
INT+KİSKA-KOM İNŞ. VE TİC. A.Ş. İŞ
ORTAKLIĞI

2.CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCA-
RET A.Ş.

3.ZİVER İNŞAAT TAAH. MAD. TURZ.
PAZ.SAN.TİC. A.Ş.

4.CHİNA OVERSEAS ENGİNEERİNG
GROUP CO. LTD+CHİNA CAMC ENGI-
NEERING CO. LTD+ SİSTEM ELEKTRO-
MEKANİK TESİS İŞ

5.GÜLERMAK AĞIR SAN.+ SI-
NOHYDRO CORPRATION İŞ ORTAKLIĞI
LTD

6.DİDO- RAY, EDERAY, HKS ANKARA
İNŞ.- EN-EZ İNŞAAT VE ARDALYA İŞ OR-
TAKLIĞI

7.DOĞUŞ İNŞ. VE TİC. A. Ş. -YAPI
MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ORTAK GİRİŞİMİ

8.-SMU ENGEOCOM LTD. + MET-
GÜN İNŞ. TAAH. VE TİC. A.Ş  İŞ ORTAK-
LIĞI

9.-HSY YAPI İNŞ. SANA.+ ERMİT
MÜH. İNŞ.+ ARAZ ENERJİ İNŞ.+ULURAY
YAPI İŞ ORTAKLIĞI

10.-ŞENBAY MADENCİLİK TURİZM-
AZER İN. SERVİS MMC

11.-ALSİM ALARKO SAN. TESİSLERİ
VE TİC. A.Ş.

12.-PERS YAPI İNŞ.+ ASTRO ÜST
YAPI A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI

13.-NUROL İNŞAAT VE TİC. A.Ş.”

Mersin Raylı Sistemi’nin ön
yeterlilik ihalesine 13 firma katıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası (MTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Kızıltan

TÜİOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Gül Akyürek Balta

MESİAD Başkanı
Hasan Engin

MERYAD Başkanı
Coşkun Doğmuş

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Talat Dinçer

Mersin Tarsus Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Sabri Tekli

YAYIN KURULU
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Çay Mahallesi’nde Yeni ve Modern Bir
Yaşam Alanı Yükseliyor

Yoğun Ankara temaslarımız ve
girişimlerimiz sonucu TOKİ tarafından Çay
Mahallesi’nde başlayan ‘Yerinde Kentsel
Dönüşüm Projesi’ aralıksız devam ediyor.
Mahallede bulunan Ataş yerleşkesi içinde,
vatandaşlarımız için ilk etapta 20 blok halinde
416 konut; ikinci etapla birlikte toplam 684
daire yükseliyor. 

Kentsel yenileme ve dönüşüm projesinde,
13 dönümlük alanda parklar, bahçeler, oyun
alanları ve spor sahaları olacak. Binaların
esintiyi alabilmesi için de güney kuzey cepheli
olacak. Bu bloklarda; 36 adet dükkân, cami,
okul, 4 adet kapıcı dairesi de yer alacak.
Burada ayrıca, içinde 8 adet dükkânın olacağı
bir ticaret merkezi inşa edilecek. İhtiyaç
halinde konut sayısı 800’e kadar çıkacak ve
konutlardan özellikle Çay Mahallesi’nde
yaşayan vatandaşlarımız öncelikli
faydalanacak. 

Bahçe ve Barış Mahalleleri Kentsel
Dönüşüm Projesi

Çay Mahallesi’nin yanı sıra, Bahçe ve Barış
mahallelerimizde başlatılacak olan kentsel
dönüşüm projesi için vatandaşlarımızın
borçlanma oranını düşürmeye yönelik olarak,
konutlar 60 metrekare olacak şekilde fizibilite
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Kent merkezimizi ilgilendiren ve geçmişte
ertelenen projeden, bu kez çok umutlu
olduğumuzu ifade etmek isterim. Diğer
yandan Turgut Reis Mahallemiz de ‘Riskli
Alan’ ilan edildi. Yoğun Ankara temaslarımız
neticesinde, bu mahallemiz 25 Ocak 2020
tarihli Resmi Gazete’de çıkan kararla riskli
alan edildi. Bu doğrultuda, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca bölgede saha çalışmalarına
başlandı.

142. Cadde, Modern Bir Pazar Yerine,
Estetik ve Düzenli Bir Görünüme Kavuştu

Şevket Sümer Mahallesine; yaklaşık 14
milyon lira tutarında bir bütçe desteğiyle, yeni

ve modern bir pazaryeri ile her yönüyle
estetik zenginlik ve görselliğe sahip bir cadde
kazandırdık. Projenin hayata geçmesini
sağlayan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın
Lütfi Elvan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız
Sayın Murat Kurum’a, Akdeniz sakinleri adına
şükranlarımı sunuyorum. Zira bir zamanlar
terör örgütü üyeleri ve uyuşturucu
satıcılarının kol gezdiği bölgede, bugün çok şık
bir cadde ve bu cadde üzerinde günün her
saati gönül rahatlığıyla alışverişlerini
yapabilen insanlarımız var. Akdeniz’de artık
huzur, barış ve kardeşlik hâkim. 

Yağmur suyu tahliye hattı yenilenen
caddede, elektrik direkleri kaldırılarak hatlar
yer altına alınırken, caddeye bakan binaların
giydirmeleri ve boyaları yapıldı. Yol ve
kaldırımların yenilendiği caddede tüm
dükkânlar da tek tip hale getirildi. Pazar
tezgâhları ortaya alınarak üzeri kapatılıp
modern hale getirilirken, peyzaj
çalışmalarının yapıldığı cadde, artık
çatışmalarla değil, geçirdiği büyük değişimle

dikkat çekiyor. 
Çamlıbel Daha da Güzelleşecek, Marina

Projesi Hayata Geçecek
Hükümetimizin destekleri sayesinde,

Çamlıbel Balıkçı Barınağı Mersin'e yakışır hale
gelecek. Proje sayesinde Çamlıbel; hem
marina, hem su sporlarının ve ışıklı su
gösterilerinin yapılabildiği, iskele ilavesi ile
tam donanımlı, Mersin’e yakışır, ilgi çeken
aktivite alanı olacak. Belediye olarak, projenin
başlaması noktasında Bakanlığımızla
koordinasyon ve iletişim içindeyiz.

Karaduvar Balıkçı Barınağı Kapasite
Arttırma Projesi

Mersin’i ziyaret ederek bir dizi temas ve
incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı
Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu,
Karaduvar Mahallemiz ile ilgili peş peşe
müjdeler verdi. Nitekim Karaduvar
Limanı’nda mendirekler ile kapasite
arttırılacak, iç derinlik sağlanarak Çamlıbel’de
konuşlanan profesyonel gemilerin Karaduvar

Limanına gelmesi sağlanacak. Barınağa
yapacağımız ilave rıhtım ve iskelelerle de
tekne kapasitesini yaklaşık 320’ye çıkarmış
olacağız.

Karaduvar Sahili Canlandırma ve Yenileme
Projesi

Karaduvar sahili ve balıkçı barınağında,
bakım ve yenileme çalışması başlattık. Sahilde
tahkim çalışması yaptık, yeni bir istinat duvarı
örerek, ayrıca sahilin kumunu çöp ve
atıklardan arındırdık. Yeşillendirme ve
ağaçlandırma çalışmasıyla da adeta bir mesire
alanına çevireceğimiz Karaduvar sahilimize
gelen insanlarımız; gönül rahatlığıyla denize
girip yüzebilecek, dileyen balığını avlarken;
isteyen ise denizin kenarında pikniğini
yapabilecek. Karaduvar Sahilinin ikinci etap,
doğu kısmında da çimlendirme ve
ağaçlandırma çalışmalarına başladık.

Türkiye’nin En Büyüklerinden Biri
olacak… Mersin Millet Bahçesi Yakında
Açılıyor 

Yoğun Ankara temaslarımız; Sayın
Cumhurbaşkanımızın onayı; Bakanlarımız
Sayın Murat Kurum ile Sayın Lütfi Elvan’ın
destekleri sonucu ihalesi yenilenen; 140
dönüm (140 bin metrekare) üzerinde bir
araziye kurulan “Mersin Millet Bahçesi”ndeki
inşa çalışmaları, Pandemiye rağmen aralıksız
sürüyor. Toplam bedeli 100 milyon TL’yi
bulacak olan Mersin Millet Bahçesi’nin yüzde
90’ı tamamlandı. Millet Bahçesi’ni yakın
zaman içinde halkımızın hizmetine açacağız.
Aynı proje kapsamında, Müftü Deresi’nin de
ıslahı, peyzajı ve çevre düzenleme çalışması
yapıldı.

Mersin Millet Bahçesi, Türkiye’nin en
büyük millet bahçelerinden biri olacak. Millet
Bahçesi’ne; eski aquapark alanı ve OYAK’a ait
kışla da eklendi. Müftü Deresi üzerinden kışla
ile birinci etabı birbirine bağlayacak köprünün
yapımına da başlanırken, 45 bin
metrekareden oluşan birinci etapta; 25 bin
metrekare çim alanı, 10 bin metrekare
tematik bahçe alanı yer alıyor. Bin 100 adet
ağacın dikildiği birinci etabın yüzde 90'ı
tamamlanırken, bu ay sonunda halkın
hizmetine açılması için çalışmalar hızla
sürüyor. Eski aquparkın bulunduğu sahil
kesiminde yer alan ikinci etap ise 72 bin
metrekare. 28 bin metrekare çim alanı ve 4
bin metrekare tematik bahçeden oluşan bu
bölüm de bin 200 adet ağaçla yeşillendirildi.
Millet Bahçesinin bu bölümünün yüzde 80'i
tamamlanırken, aralık ayı sonunda bitirilmesi
hedefleniyor. Kışla alanı ile ilgili süreç ise
halen devam ediyor.

Mersinlileri, yeşilin ve mavinin her tonuyla
buluşturacak; doğa ile iç içe bir cazibe merkezi
olacak Mersin Millet Bahçemizde; sosyal ve
kültürel donatı alanları ve millet kıraathanesi,
kafeteryalar, yürüyüş ve koşu parkurları,
dinlenme ve piknik alanları, restoran, çocuk
oyun alanları, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı
etkinlik alanı, mescit, otopark, plaj, soyunma
odaları ve WC’ler yer alacak.

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI M. MUSTAFA GÜLTAK;

“AKDENiZ’i DEĞiŞTiRiP GELECEĞE
TAŞIYAN HiZMET VE PROJELER BAŞLATTIK”

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 2019 yılı yerel seçimlerinin ardından göreve geldikleri günden bu yana aradan geçen 20 aylık süre
zarfında; Akdeniz ve Mersin’i değiştirip dönüştüren, yaşamı güzelleştirip kenti geleceğe hazırlayan hizmet, proje ve çalışmaları değerlendirdi. 
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Rekor nedeniyle tüm firma personeline teşek-
kür eden MIP Genel Müdürü Johan Van Daele,
“Pandemi sürecinde, tüm çalışanlarımızın ve
liman kullanıcılarının sağlığını mümkün olan en
iyi şekilde korumak için birçok yeni iş süreci ve
önlemi uygulamaya koyduk. İş gücümüzün ve yö-
netimimizin yetkinliği ve bağlılığı sayesinde üret-
kenlikten ödün vermeden çalışmaya devam ettik.
Yolculuğumuzda yanımızda olan müşterilerimize,
kamu kurumlarına ve diğer tüm paydaşlarımıza
da teşekkür ediyorum” dedi.

“Dijital çözümler üzerinde
çalışmalarımızı hızlandırdık”

Yeni normalde artan iş hacmine yönelik kap-
asite planlama ve yatırım projeleri geliştirmenin
yanı sıra, bölgede ihracat & ithalat yapan ve lojis-
tik altyapıyı oluşturan bütün firmalara fayda sağ-

layacak yenilikler sunduklarını belirten Johan Van
Daele “Bölgenin ticaret ve lojistik altyapısını güç-
lendirmek amacıyla dijital çözümler üzerinde ça-
lışmalarımızı
hızlandırdık. Teknoloji
alanındaki yatırımları-
mızı müşteri entegras-
yonu ve saha
operasyonları otomas-
yonlarına odaklanarak
sürdürmeyi planlıyoruz
MIP, Türkiye’nin büyü-
mesine uyum sağlamak
için ek kapasite yatı-
rımları yapmaya, ilave-
ten tüm liman ve ticaret
camiasına fayda sağla-

yacak dijital ve teknolojik çözümlerle sunduğu
hizmetleri optimize etmeye devam edecek  diye
konuştu. 

MIP, Türkiye’nin aylık bazda en fazla konteyner
elleçleyen limanı ünvanını güncelledi

Akfen Holding, PSA International ve IFM ortaklığında işletilen ve Türkiye’nin en büyük konteyner limanı
olan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., (MIP) ekim ayında gerçekleştirdiği 185 bin TEU

konteyner iş hacmiyle yeni bir rekora daha imza attı. Ekim ayında kaydettiği 185 bin TEU konteyner iş
hacmiyle, 2019 yılının yine aynı ayında 175 bin TEU ile elde ettiği rekoru yenileyen MIP, ulaştığı bu rakamla

Türkiye’nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı unvanını da güncellemiş oldu. 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ekim ayında
1 milyar 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken
konfeksiyon, mobilya ve gıda sektörlerindeki yük-
selişini sürdürdü. AKİB üyelerinin ihracat perfor-
mansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKİB
Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz bir yan-
dan pazar çeşitliliğine yönelik hedeflere ulaşmaya
çalıştıklarını diğer yandan geleneksel pazarlarda
daha da güçlenmek için tüm imkânları seferber et-
tiklerini dile getirdi. Covid-19’un yayılımında artış
gözlenen Avrupa ülkelerinde uzun süreli karan-
tina tedbirlerinin gündemde olduğuna dikkat
çeken Huriye Yamanyılmaz, Avrupa’nın kendileri
için en önemli pazarlardan biri olduğunu belirte-
rek “İhracatımızın kesintiye uğramaması ve üye
firmalarımızın bağlantılarının sürekliliği için
yoğun çalışma yürütüyoruz” dedi. 

Ekim ayında hazır giyim ve konfeksiyonda
yüzde 25, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde
yüzde 20 artış yakaladıklarını kaydeden Huriye
Yamanyılmaz, yaş meyve ve sebze, tekstil ve ham-
maddeleri ile hububat bakliyat sektörlerinde de
ihracat hacimlerini yükselttiklerini belirtti. Ekim
ayında en fazla ihracat artışı yakaladıkları ülkele-
rin Nijerya, Belçika ve İsrail olduğunu aktaran Ya-
manyılmaz, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve
Almanya pazarlarında da geçen yılın aynı döne-
mine göre başarılı sonuçlar aldıklarını belirtti. 

Türkiye’nin ihracatına 
6,7 oranında destek sağladı

Ekim ayında Türkiye’nin 17 milyar 333 milyon
dolar ihracatına AKİB olarak yüzde 6,7 oranında
destek verdiklerini kaydeden Yamanyılmaz,
“AKİB’in ihracatını kimya ve demir çelik sektörle-
rindeki üyelerimiz sırtladı. En fazla ihracatı 287,3
milyon dolar değer ile kimya sektöründe gerçek-
leştirdik. Bunun ardından 252,6 milyon dolar
değer ile demir çelik, 153 milyon dolar ile yaş
meyve sebze sektörü geldi. İhracat hacmini en
fazla artırdığımız sektörler; yüzde 25 ve 27,7 mil-
yon dolar değer ile hazır giyim ve konfeksiyon ile
yüzde 20 artış ve 97,2 milyon dolar değer ile mo-
bilya sektörleri oldu. Hububat, bakliyat ve yağlı to-
humlarda 113 milyon dolar, tekstilde 85,2 milyon
dolar, su ürünleri ve hayvansal gıdada 27,7 milyon
dolar dış satıma imza attık

AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyıl-
maz, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 8,82 milyar
dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını, son 12 aylık
dış satım performansının ise 11,3 milyar dolar
olarak gerçekleştiğini belirterek hedeflerinin
geçen yıl gerçekleştirilen ihracat rakamını yakala-
mak hatta geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

Sanayicilikten hizmet sektörüne
neden girdiklerini anlatan Yusuf Narlı,
BN Hotel Termal & Spa Tesislerinin
yaklaşık 10 yılı bulan bir yatırım
sürecinden sonra hayat bulduğunu
aktardı. Yıllardır sanayicilik yapan iki
ailenin 3’üncü nesil temsilcileri olarak
yatırıma 2010 yılında başladıklarını
kaydeden Narlı, “O yıllarda uzun bir
fizibilite sürecinden sonra turizm
sektörüne girmeye karar verdik. Şehir
ve deniz otelciliğindeki yüksek rekabet
koşulları ve yılın 12 ayı faaliyetlerini
sürdüren bir tesis kurma fikrimiz
nedeniyle termal otel yatırımında karar
kıldık. Bu süreçte hem doğu ve
güneydoğu kentleri için yüksek ulaşım
avantajlarına sahip hem de el
değmemiş termal kaynakları bulunan
Mersin’i seçtik. 2010 yılında gerekli
girişimleri başlatarak Akdeniz İlçesi
Iğdır Mahallesi’nde bulunan  termal su
kaynağını Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü’nden devraldık.
Yaklaşık 8 yılı bulan bir arazi satın
almaları, kamusal izin ve mimari proje
süreci sonunda 2018 yılında
başlattığımız inşaatımızı da Ekim 2020
sonunda tamamlayarak otelimizi
misafirlerimize açtık.”  

Resort mantığı ile hem termal 
hem de dağ tatili sunuyor

Yatırımına başlarken en büyük
hedeflerinin Türkiye’nin en önemli
termal hotel markası olmak olduğunu
kaydeden Yusuf Narlı, hem hotel
binasını hem de sosyal donatı

alanlarını en ince ayrıntısına kadar
titizlikle tasarladıklarını kaydetti. Otel
projesindeki hedef kitlelerinin aileler
olduğunu bu yüzden mimari tasarımda
daha çok resort yaklaşımın ağır
bastığını kaydeden Yusuf Narlı, “Hem
odalarımızı hem de ortak kullanım
alanlarımızı tasarlarken üstünde
durduğumuz en önemli konulardan
birisi ailelerimizin rahatlığıydı. Bu
yüzden otelimizi bugünkü mevcut
yapısı itibariyle bir resort otel mantığı
ile tasarladık. Otelimiz resort yaklaşımı
ile misafirlerine hem termal ve hem de
dağ tatilini bir arada yaşatıyor.
Açılışımızdan bu yana yaklaşık 3 hafta
geçmesine rağmen yüzde 50 doluluk
oranına yaklaştık” diye belirtti.

Fiziki kapasitesi ile Türkiye’nin en
önemli termal otelleri arasına girdi

Toros Dağları’nın eteğinde
konumlanan otellerinde izole bir tatil
ortamı sunduklarını kaydeden Narlı, 11
bin 500 metrekare büyüklüğe sahip spa
alanları ile Türkiye’nin önde gelen
termal otelleri arasına girdiklerini
belirtti. 3 farklı konseptte tasarladıkları
spa alanlarına ek olarak 23 adet termal
havuzlarının olduğunu belirten Narlı,
“Bu kadar termal havuza sahip
Türkiye’de sınırlı sayıda işletme var.
Spa alanlarımızı ek maliyet artışlarına
rağmen bodrum kat yerine 1’inci kata
konumlandırdık. Bu yüzden spa
alanlarımız diğer standart spa
alanlarından farklı olarak gün ışığı
alabiliyor. Ayrıca sahip olduğumuz her

spa alanının kendi içerisinde bir termal
havuzun olduğu bahçesi de var. Bunun
yanı sıra yürüyüş parkurları, spor
sahaları, aquapark, disko, sinema,
sahne, toplantı ve balo salonları ve
mobil kafeteryalar inşa ettik. Yaz
aylarında 600 kişiyi rahatlıkla
ağırlayabileceğimiz büyük bir düğün
alanımız var. Ayrıca yine termal oteller
arasında bir ilk olarak her birinde 500
metrekare bahçe bulunan 200’er
metrekarelik 3 adet müstakil villa inşa
ettik. Sosyal donatı alanlarımızın
günübirlik kullanım kapasitesi yaklaşık
1500 kişiye yaklaşıyor” dedi.
KUTU: Termal suyu 43.6 derece çıkış
sıcaklığına ve 6 bin 288 mg minarel

değerine sahip
Bölgede sahip oldukları termal su

kaynağının 10 oteli besleyecek
kapasiteye ve yüksek minarel
değerlerine sahip olduğunu belirten
Yusuf Narlı, bu değerlerin hem Sağlık
Bakanlığı hem de İstanbul Üniversitesi
tarafından tescillendiğini belirtti.
Termal suyun kaynak çıkış sıcaklığının
43.6 derece, minarel miktarının da 6
bin 288 miligram olduğunu belirten
Narlı, “Sağlık Bakanlığımız tarafından
yapılan denetim ve incelemelerde
termal suyumuzun romatizmal, eklem
ve yumuşak doku hastalıklarının
tedavisi için kullanıma uygun olduğu
tescil edildi. Ayrıca kaynak suyumuz
uzun süreli hareketsiz kalan kişilere
uygulanan mobilizaston tedavisi için de
şifalı olduğu belgelendi” şeklinde
konuştu

Sanayici Balsuyu ve Narlı Aileleri’nin turizm sektöründeki 55 milyon dolarlık ilk yatırımı

Mersin’in ilk termal oteli BN Hotel Thermal & Spa açıldı
Sanayici Balsuyu ve Narlı ailelerinin 55 milyon dolarlık devasa bütçesi ile hizmet sektöründeki

ilk ortak yatırımı olan BN Hotel Thermal & Spa Mersin’de açıldı. Kentin 5 yıldızlı ilk termal tesisi
olan ve 646 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük termal otelleri arasına giren BN Hotel, 46
bin metrekaresi kapalı toplamda 102 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Pandemi nedeniyle
yüzde 50 kapasite ile hizmet veren otelde ilk etapta 240 personel istihdamı gerçekleştirilirken

pandemi sürecinden sonra toplam istihdamın 300’e çıkarılması planlanıyor. 

Avrupa’da ihracatın kesintiye
uğramaması için çalışıyoruz

AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz

Sanayi üretiminde ise yılın 2’nci
çeyreğinde sıkıntılar yaşansa da 3’üncü
çeyrekte kent ekonomisinde önemli bir
toparlanma yaşadıklarını kaydeden
Ayhan Kızıltan, “Mersin olarak sanayi
sektöründe enerji tüketiminde yüzde
33’lük bir artış gördük. Bu da Mersin’in
sadece tarım, lojistik ve dış ticaret kenti
değil, aynı zamanda sanayi kenti
olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
Mersin’de kurulan firma sayısında artış,
kapanan firma sayısında azalma
görüyoruz. Vergi tahsilatında da Türkiye
genelinde %2’lik bir payla en çok vergi
veren 5’inci kentiz. Eğer vergi bir
ekonomik gösterge ise bizce Mersin

Türkiye’nin en büyük ilk 5 ekonomisi
içinde demektir” dedi.

Yarım kalan veya planlanan makro
yatırımlar tamamlanmalı

Yılın ilk 9 ayında Mersin’in bütçe
gelirlerinin yüzde 24 artarak 14 milyar
TL’ye yükseldiğini ifade eden Ayhan
Kızıltan, bütçe giderlerinin ise 7.6 milyar
TL’de kaldığını dile getirerek “Mersin her
anlamda aldığından fazlasını ülkesine
veren, katma değer yaratan bir kent
olmuştur. Mersin olarak ülkemize sosyal
ve ekonomik tüm sorunlarımıza omuz
veren, destek olan bir kent olmaktan
gurur duyuyoruz. Ancak, Mersinliler ve
Mersin iş dünyası olarak eğer yarım kalan

veya planlanan makro yatırımlar
tamamlanırsa ülkemize çok daha büyük
katkılar vereceğimize inanıyoruz” diye
konuştu. 

Çukurova Havalimanı’nda mutlu sona
yaklaşıyoruz

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Ana
Konteyner Limanı ile Çukurova Bölgesel
Havalimanı yatırımlarının Türkiye’nin en
stratejik yatırımları arasında
gösterilmesini kent adına olumlu
bulduklarını kaydeden Ayhan Kızıltan
şöyle devam etti: “Mersin Doğu
Akdeniz’in en etkin limanı konumunda ve
ülkemizin Akdeniz’deki rekabeti,

üstünlüğü için hayati bir noktadır. Lojistik
ve dış ticareti ülkenin stratejik sektörü
kabul eden bir Türkiye için bu yatırım
vazgeçilmezdir, elzemdir. Geciktirilmesi
ülkenin zenginliğinin ötelenmesidir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın konuya
olan ilgisi bizleri mutlu etmiştir. Öte
yandan artık bir yılan hikâyesine dönen
ve zaman zaman umutların tükendiği
Çukurova Havalimanı konusunda Sayın
Cumhurbaşkanımızın koyduğu son nokta
gerçekten Mersin ve Adana adına, tüm
Çukurova adına en mutlu haber olmuştur.
20 Kasım Cuma itibariyle Çukurova
Havalimanı’nın üst yapı ihalesi
yapılmıştır.” 

Kızıltan: Mersin ekonomisinde toparlanma sürüyor
Covid-19 pandemisinin Mersin Ekonomisine olan etkilerini değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, kentteki hizmet

sektörü dışında toparlanma sinyallerinin devam ettiğini aktardı. Yılın 3’üncü çeyreğindeki ekonomi verilerini ele alan Ayhan Kızıltan,  Mersin’in ihracatta yüzde 4’lük
bir artış yaşayarak 2 milyar 200 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını belirterek söz konusu rakamlarla Mersin’in ihracatçı kent unvanını sağlamlaştırdığını belirtti. 

Yerel basın kentlerin can damarıdır.
Gazeteciler kentlerin tarihlerini yazan

insanlardır.
Bulunduğumuz her platformda bunu

anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. 
Pandemi sürecinde gazeteciler, en az

sağlık çalışanları kadar sahada olmuş ve risk
altında görevini yapmaya
çalışmışlarıdır.Pandemi devam ettiği sürece
de bu böyle olacaktır.

Covid 19 aşısı uygulamasında basın
sektöründe çalışanların öncelikli grup kabul
edilmesi  gerekmektedir.

Pandemi süreci ile ilgili düşüncelerimi

önceki sayılarımızda defalarca yazmıştım.
Bu sayımızda  “Ahlâk”  tanımı üzerinden

mesleğimizi değerlendirmek istiyorum. 
Ahlâk, insanın doğuştan  getirdiği yada

sonradan kazandığı bir takım tutum ve
davranışların tümü, kişilerde huy olarak da
bilinen, iyi ve güzel olarak da ayrılan
nitelikler, olarak tanımlanıyor.

İnsanlar hayatlarını bu temele oturtsalar
ne güzel bir dünyada yaşarız.İnsanlar
içerisinde bunu benimseyen olsa da
benimsemeyen de çok insan var.

Gazetecilerin de güçlü bir ahlâki temel
üstünde yükselmesi gerekir.Açıkçası, basın
ahlâkı gazetecinin kendi ahlâkından
ibarettir.Meslek ahlâk kuralları temel ahlâk
kaidelerine dayanır.

Ahlâkın ilgisiz kaldığı hiçbir mesleki alan
yoktur.

Basın da bu kuralın dışında kalmamıştır.
Basın ahlâkının çiğnenmesine yol açan

bir sürü etken var.
Ekonomik baskılar bunların içerisinde

en etkilisi.Bir gazetecinin farklı dünya

görüşü, farklı bir siyasal düşüncesi, dini
inancı ya da inançsızlığı olabilir.Bu belki yazı
ve yorumlarına da yansıyacaktır ama gerçek
sadece bir tanedir ve önemli olan o “gerçek”i
olduğu gibi yansıtmak, o “gerçek”i
yorumlamaktır.

Gazeteci olan herkes meslek ilkelerine
en yüksek seviyede uymayı taahhüt
etmeli.Gazeteci, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği ve farklılıklara
saygıyı savunmalıdır. 

Gazeteci, bir haberi duyunca, hemen
onun doğruluğuna hükmederek
yayınlamamalı, ilgili kişi ve kuruluşlardan
konu hakkında bilgi almalı, gerçeği iyice
araştırmalı, kamu yararını, toplum güvenliği
ve huzurunu ön planda tutarak objektif bir
değerlendirmeye tabi tutmalı ve buna göre
değerlendirmelidir. Bu dürüstlüğün,
doğruluğun ve meslek ahlâkının gereğidir.
Kesin olarak ispat edilmemiş, bilgi ve
belgelere dayanmayan suçlamalardan
kaçınılmalıdır. 

Halkın gerçekleri ve doğruları bilme

hakkı adına, gazeteci kendi açısından
sonuçları ne olursa olsun, gerçekler ve
doğrulara saygı duymak ve uymak
zorundadır.Temel sorun, neyin gerçek, neyin
hakaret, neyin serbest olduğu konusunda
pek çok sınırın var olmasıdır.

Gazetecilik bu denli meşakkatli bir
meslektir. Cesur olmayan insanların, kendine
güvenmeyenlerin, nefsine hakim
olamayanların yapacakları bir meslek
değildir.

Yaşadığımız ülkenin özgür ve
demokratik bir yer olmasını istiyorsak o
ülkenin gerçek gazetecilerine sahip
çıkmamız gerekiyor.

Tüm tehdit, şantaj ve baskılara rağmen
gazeteciler kamu yararı adına görevlerini
yapmaktadırlar.Bu görevi layıkıyla ve
cesurca yapan gazeteciler her dönem var
olmuştur ve olacaktır.  

Yerel basın yayın organları ve gazeteciler
kendi coğrafyasında çok sesliliğin,
demokrasinin ve özgürlüğün sesidir.

Bizler siyasal sisteme vatandaşın sesini

taşırız.
Vatandaşın haklı ama duyulmayan sesi

oluruz.
Bizler ülkesi için çalışan insanlarız. 
Gazeteciler yaşadığı kent ve ülke için

araştırır, denetler, haberdar eder ve bunu
tamamen kamu hizmeti olarak yapar.

Gazeteciler karşılık beklemeden kamu
yararına hizmet eder.

Hükümetler, yerel yönetimler
demokrasimizin standartlarının yükselmesi
ve basın mensuplarımızın daha özgür bir
ortamda mesleklerini icra edebilmeleri için
yoğun çaba göstermelidirler.

Basın özgürlüğü konusunda atılması
gereken adımları demokratik bir ortamda
tartışmaya, ele almaya çalışmalıdırlar. 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
gazeteciliği ”kutsal mesleklerden biri” olarak
görüyordu. Bir sohbetlerinde Sabiha
Gökçen’e şunu söylemişti:  “Asker
olmasaydım, gazeteci mesleğine girerdim.”

Bu kutsal meslek tarihin her döneminde
yaşamıştır, yaşamalıdır  ve  yaşayacaktır.

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti 

Yönetim Kurulu
Başkanı

R.Kaya
TEPE
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve
ekonomik yönden desteklenmesi gereken
yoksul, çocuk, genç, kadın, yaşlı, kimsesiz ve
dezavantajlı tüm hedef kitlelerine yönelik
sosyal projelerine aralıksız devam ediyor.
Tüm bu hizmetleri ve yardımları yaparken
sosyal belediyecilik ilkelerinden ayrılmayan
ve Başkan Vahap Seçer’in “Sosyal
belediyecilikten asla ödün vermeyeceğiz”
cümlesiyle hareket eden Mersin Büyükşehir
Belediyesi, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara
ulaşmayı ve hiçbir vatandaşı
ötekileştirmeden eşit bir şekilde yaklaşmayı
prensip haline getirdi. Halk Kart’tan
Aşhane’ye, Mahalle Mutfakları’ndan süt
dağıtımına, Emekli Evi’nden Kıyafet Evi’ne,
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs
Merkezleri’nden eğitim yardımına kadar
birçok proje ile yurttaşların ihtiyaçları
karşılanıyor.

Halk Kart ile hayat daha kolay
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019

yılının Ekim ayından itibaren faaliyete
geçirdiği Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç
sahibi ve dezavantajlı vatandaşların
kartlarına yüklenen miktar kadar yerel
esnaftan alışveriş yapabilmelerini sağlıyor.
Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşların
büyük bir özen ile belirlendiği ve kendilerine

verilen Halk Kart sayesinde her ay periyodik
olarak, kimseden destek almadan
ihtiyaçlarını temin ettiği uygulamadan, bu
yılın Ekim ayında il genelinde toplam 15 bin
997 kişi yararlandı.

Hiç kimse yatağa aç girmesin diye
yemekler pişiyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer’in önem verdiği sosyal
projelerden birisi olan Aşhane hizmeti,
bugün itibariyle 4 merkez ilçe ve Tarsus’ta
faaliyet gösteriyor. Yoksulluk, engellilik,
yaşlılık veya sağlık sorunu gibi nedenlerden
dolayı evde yemek yapamayan ihtiyaç sahibi
vatandaşlara hafta içi 5 gün tek öğün olmak
üzere ücretsiz sıcak yemek hizmeti verilen
Mersin Aşhanesi’nde bu yılın Ekim ayında
570 aile, Tarsus Aşhanesi’nde ise 70 aile
faydalandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi,
pandemi nedeniyle kurulan Kriz Merkezi’ne
gelen başvurular sonucunda ihtiyaç sahibi ve
evinden çıkamayan vatandaşlara; aşhaneden
günlük ortalama 9 bin kişilik yemek ulaştırdı.
23 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasında
vatandaşlara, toplam 415 bin 347 kişilik
sıcak yemek yardımı yapıldı.

3 TL’ye 3 çeşit yemek
Toroslar ilçesi Halkkent mahallesinde

bulunan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’nde

bu yılın Mart ayında hizmet vermeye
başlayan Mahalle Mutfağı projesiyle,
Aşhane’de hazırlanan 3 çeşit ve tek öğün
olarak hazırlanan yemekler, akşam 17:00-
19:00 saatleri arasında 3 lira karşılığında
vatandaşlara sunuluyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap
Seçer’in öncülüğünde 27 Ekim 2019’da
kentin 2 noktasında başlatılan 1 Ekmek 1
Çorba projesi, Koronavirüs salgınının
Türkiye’de de görüldüğü 11 Mart 2020’ye
kadar sürdürüldü. Aradan geçen yaklaşık 4,5
aylık süreçte çorba dağıtım noktaları 44’e
yükseldi ve yüzbinlerce yurttaş projeden
yararlandı. Mersin’de kış aylarının
vazgeçilmezi haline gelen 1 Ekmek 1 Çorba
projesi yeniden başladı. Asgari ücretle
geçinmeye çalışan işçiden kısıtlı bütçeye
sahip öğrenciye ve ay ortasını iple çeken
memura kadar farklı kesimlerden birçok
yurttaş projeden yararlanıyor. Tarsus,
Akdeniz, Silifke, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve
Erdemli ilçelerindeki toplam 28 noktada
yeniden başlayan projenin bu yıl 13 ilçenin
tamamında uygulanması planlanıyor. 

Dezavantajlı öğrencilerin süt
alışkanlıklarını sağlamak ve gelişimlerini
desteklemek amacıyla geçen yıl 3 ilçede
toplamda 36 okulda dağıtımı gerçekleştirilen
ve büyük takdir toplayan proje, bu yıl 13

ilçede 37 bin 500 öğrenciye haftada iki gün
dağıtılmak üzere sürdürülecek. 13 ilçede
toplamda 148 okulda yapılacak dağıtımlarda
projenin bu yıl ki hedefi 1 milyon 500 bin
kutu sütü öğrencilere ulaştırmak. 

Gençlere destek devam ediyor
Eğitim-öğretim konusunda Mersinli

gençler için imkanlarını sonuna kadar
kullanarak destek veren Mersin Büyükşehir
Belediyesi; üniversite sınavına hazırlanan,
fakat ailesinin ekonomik durumundan dolayı
ücretli kurs desteği alamayan öğrencilere
ücretsiz kurs desteği veriyor. Mersin
merkezin yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar,
Silifke, Mut, Erdemli, Bozyazı ve Aydıncık’ta
olmak üzere toplam 9 şubede hizmet veren
kurs merkezlerinden, 2019-2020 döneminde
toplam 4 bin 382 öğrenci faydalandı.  

Öte yandan; devlet üniversitelerinde
okumaya hak kazanmış, vakıf üniversitelerini
ise tam burslu olarak kazanmış ve ailesi
Mersin’de ikamet eden 7 bin 384 üniversite
öğrencisine geçtiğimiz yıl 1250 lira
karşılıksız eğitim yardımı yapan Mersin
Büyükşehir Belediyesi, söz konusu yardımı
bu yıl arttırarak 1400 liraya yükseltti. Ayrıca
üniversite sınavına giren öğrencilere tercih
danışmanlığı desteğinde de bulunan
Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla

birlikte yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye
tercihleri konusunda danışmanlık yaptı ve yol
gösterdi. 

Büyükşehir, zorda kalan 
vatandaşların daima yanında

Doğal afet veya yangından evi zarar gören
ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olan
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Nisan
ayından bu yana toplamda 207 aileye eşya
yardımı yaptı. Ayrıca yine doğal afet ve yangın
sonucu yaşadığı mekânın yaşam koşullarının
uygun olmadığı tespit edilen ihtiyaç
sahiplerinin evlerine sosyal hizmet
uzmanlarınca yapılan incelemeler sonucu
bakım, onarım, tadilat, boya badana işleri
yapılarak, bu vatandaşların yaşam şartlarının
iyileştirilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir
Belediyesi, Türkiye’nin değişik kentlerinde
meydana gelen depremlerde de elinden gelen
her türlü yardımı göndererek, Mersin
dışındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara da
yardım elini uzatıyor. 

Emekliler ikinci baharlarını 
Büyükşehir ile yaşıyor 

Emekli vatandaşların emeklilik
süreçlerini daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri
ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla
hizmet veren Emekli Evi’nde, emeklilere
yönelik çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler
düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi,
ikinci şubeyi Tarsus Kültürpark içerisinde
hizmete sundu. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle
bin 557 kişinin başvuruda bulunduğu Mersin
Emekli Evi’nden bin 447 kişi yararlandı.

Kimsesizlerin Kimsesi Büyükşehir
Yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılda

3 kez kişi başı 3 parça olmak üzere kıyafet
yardımında bulunmak amacıyla faaliyete
giren ve önceliğin çocuklara verildiği Kıyafet
Evi projesinden, 2020 yılı Ekim ayı itibariyle
toplam 1600 ihtiyaç sahibi aile faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; bebekleri
olan dar gelirli aileler için “El Bebek Gül
Bebek” projesini bu yıl hayata geçirdi ve
içerisinde bebek bezi, bebek maması,
şampuan, ıslak mendil ve sabunun bulunduğu
12 bin 251 adet bebek paketini talep eden
ailelere ulaştırdı.

BÜYÜKŞEHiR ZORDA KALAN
VATANDAŞLARIN DAİMA YANINDA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini hayata geçirerek, sayısız projeyi uygulamaya koyuyor. Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı bünyesinde Halk Kart’tan Aşhane’ye, Mahalle Mutfakları’ndan süt dağıtımına, Emekli Evi’nden Kıyafet Evi’ne, Eğitim ve
Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nden eğitim yardımına kadar birçok projeyle yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, bu

hizmetlerin sürdürülebilirliği konusunda da kararlılık gösteriyor. Büyükşehir, bu hizmetlerini pandemi döneminde de aralıksız sürdürüyor.

Toplantının ardından Mersin Valisi
Ali İhsan Su, TÜİOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Gül Akyürek Balta ve Müteşeb-
bis Heyet üyeleriyle birlikte proje saha-
sında incelemelerde bulundu. İhtiyaç
duyulan altyapı yatırımları ve geniş-
leme alanlarıyla ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla tam bir uyum ve koor-
dinasyon içinde çalışılacağını ifade
eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, üre-
tim merkezlerinin faaliyete geçme-
siyle bölgede büyük bir dönüşüm ve
gelişimin başlayacağını vurguladı.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Gül Akyürek Balta ise tarımsal ürün
işleme ve gıda sektöründe faaliyet
gösteren yatırımcıların kümeleneceği
bölgede 300 milyon dolarlık yatı-
rımla elde edilecek yüksek katma de-
ğerli ürünleri dünya pazarlarına ihraç
edeceklerini vurguladı. Yıllık orta-
lama 250 milyon dolarlık ihracat ge-
liri hedeflediklerini aktaran Balta,
TÜİOSB’de ilk etapta 180 hektar
alanda 70 sanayi parseli oluşturduk-
larını ve bu parsellerin büyük çoğun-

luğunu yatırımcılara tahsis ettiklerini
kaydetti. İlk etapta 70 yatırımcıyla 7
bin kişiye istihdam sağlamayı öngör-
düklerini belirten Balta, “TÜİOSB, to-
humdan paketlemeye kadar gıda
üretim zincirinin tüm halkalarını ta-
mamlayarak uygun maliyetli, yüksek
katma değerli, güvenli gıda, bitkisel
kozmetik ve bitkisel ilaç ürünlerinin
üretimi konusunda ülkemizin ve dün-
yanın sayılı bölgelerinden biri ola-
cak” dedi. 

Bölgede yer alacak yatırımcılara

devlet teşviklerinin yanı sıra yenile-
nebilir enerji, atık suların arıtılması ve
lojistik maliyetlerin azaltılması gibi
başlıklarda da ciddi avantajlar sunacak-
larının altını çizen Başkan Balta, “Bün-
yesinde akademisi olan, gelişmiş test
ve Ar-Ge merkezlerine sahip, kadın iş
gücünü en verimli şekilde kullanarak
yepyeni küresel markalar yaratmayı
hedefleyen TÜİOSB’nin yerli ve yabancı
yatırımcılar için cazip bir merkez ol-
ması için büyük gayret gösteriyoruz”
diye konuştu.

TÜİOSB’nin altyapısı için ihale süreci başlatıldı
Mersin’in tarımsal üretimini yüksek katma değere dönüştürecek Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si’nde (TÜİOSB) kuruluş çalışmaları devam ediyor. 245 hektar alanda en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlaya-

cak modern ve güvenli üretim üssü haline gelecek TÜİOSB için gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet toplantısında, ihtiyaç duyulan
altyapı yatırımları için ihale süreçlerinin başlatılması yönünde karar alındı. Devlet desteklerinde 4’üncü bölge teşviklerinden fayda-

lanacak olan bölgede gerçekleştirilecek altyapı yatırımları için de proje ve planlama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Mersin, muzda katma değerli ürünlere yönelmeli 
Muz üretiminde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı

Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığı ile sağlanan yüzde
60 hibe desteği ile yeni sera yatırımları artarak devam
ediyor. Sermaye Şirketlerin’in kurduğu yeni muz
seralarındaki hasadın başlamasıyla yerli üretim, son 1
yılda yüzde 5 artarak Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde
90’nı karşılar düzeye çıktı. 

Yaklaşık 2 yıl içinde üreticilerin muzda üretim fazlası
verecek düzeye gelmesini öngördüklerini belirten Anamur
-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş,
kontrollü üretim ve fiyat istikrarının korunması için
sermaye şirketlerinin sera yatırımları yerine muzu katma
değerli yeni ürünlere çevirecek gıda sanayisi yatırımlarına
yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin’in yeni ve
uygun maliyetli sanayi alanları, yüksek ürün kalitesi ve
lojistik avantajları ile muz sanayisinde öne çıkan
kentlerden biri olabileceğini ifade eden Ahmet Şeref
Gümüş, “Muz ürünlerine özel yüksek üretim kapasiteli,
modern kurutma, dondurma ve öğütme teknolojisine
sahip işleme tesislerinin kurulması lazım. Başta bisküvi ve
dondurma sektörlerinde özellikle muz unu ve kreması için
üretim yapan küçük ölçekli yatırımlar var. Ancak bu
firmalar sadece kendi ihtiyaçları kadar üretim yapıyorlar.
Gıda sanayimizin bu alanda ihracat yapabilmesi için daha
büyük ölçekli tesislere ihtiyaç var. Devletimiz bu alanda
gerekli teşvikleri sağlarsa çilek ürünlerinde olduğu gibi
muz ürünlerimizle de tarımsal üretimimizi daha katma
değerli hale çevirebiliriz" dedi.

En büyük pazarı Avrupa ve Amerika
Yerli muzun doğal olarak yetiştirildiği için ithal muza

oranla gıda sanayisi için daha yüksek ürün kalitesine sahip
olduğuna dikkat çeken Ahmet Şeref Gümüş, “Günümüzde
dondurularak ve kurutularak işlenen muzlar çeşitli
aşamalardan geçirilerek krema, un, chips, şekliden daha
yüksek bedellerle piyasaya sunuluyor. Özellikle tropikal
iklime sahip ülkelerden her yıl milyonlarca dolarlık ticaret
hacmi ile işlenmiş muz ürünleri Avrupa ve Amerika gibi
bölgelere gönderiliyor” diye konuştu.

Mersin’in ayrıca sahip olduğu coğrafi konumu ve
Uluslararası Limanı ve yapımı devam eden Çukurova
Bölgesel Havalimanı ile Ekvator gibi muz sanayisinin
geliştiği ülkelerden daha büyük lojistik avantajlara sahip
olduğunu vurgulayan Başkan Gümüş, “Eğer muz alanda
büyük sanayi tesisleri kurulursa Türkiye başta Avrupa ve
Amerika kıtalarında ciddi bir ihracat atağı yapabilir.
Mersin’de kuruluş çalışmaları devam eden Mersin Tarsus
Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile
Anamur Organize Sanayi Bölgesi’nde uygun yatırım
fırsatları sunuyor” diye belirtti.

Mersin Muzu Avrupa pazarı için
yüksek lojistik avantajlara sahip

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, birçok
alanda olduğu gibi sanatsal çalışmaları da olumsuz
etkilemeye devam ediyor.   Geçtiğimiz haziran ayından
itibaren, normalleşme süreci ile birlikte yaz boyunca
da faaliyetlerine devam eden Karacaoğlan Halk Eğitim
Merkezi’ne bağlı Güldem Kervan Sanat Atölyesi,
pandemi sebebi ile verdiği arayı sonlandırarak Ekim
ayında yeniden faaliyete geçmişti. Kontrollü
normalleşme süreciyle birlikte, durma noktasına gelen
kültür ve sanatsal faaliyetlerde gerçekleştirilmeye
başlanmıştı. Bu kapsamda Karacaoğlan Halk Eğitim
Merkezine bağlı Güldem Kervan sanat Atölyesi de
sanatsever kursiyerlerine kapılarını açmıştı. Kişi sayısı
az tutulup, her anlamda pandemi kuralları gözetilerek
sanatseverlerin yanında olduklarını belirten görsel
sanatlar öğretmeni Güldem Kervan, “Yaşadığımız
olumsuzluklar ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama
önlemleri nedeniyle, yeniden normalleşme sürecine

kadar atölyemizi tekrar kapatmak durumunda kaldık.
Sanatı seven, sanatı üretip yaşatmak isteyen herkesin
yanındayız. Umudumuz yeni normalleşme sürecine
tekrar girilip, hijyen, maske ve mesafe
kurallarına uyarak, hep birlikte evrensel bir
dil olan resim sanatını tekrar atölye
ortamına taşıyabilmek, üretmek ve
özlediğimiz sergi salonlarında, sanatsever
izleyicilerle paylaşımlarda bulunabilmektir.
Hayata ve yaşama yön veren, resim sanatı
alanında yetenekleri ile sınırları zorlayan,
görsel anlamda öğrenmeye açık, bize hayatı
sorgulatan ve birbirinden güzel eserleri
izleyiciye görebilme şansı veren, Güldem
Kervan Sanat Atölyesi öğrencilerine
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şimdilik faaliyetlerine evlerinde bireysel
olarak devam edecek olan kursiyerler,

eğitmenleri Güldem Kervan’dan online destek
alabilecekler. Pandemi döneminin hemen öncesinde
eserlerini tarihi Hadra Hamamı ve ardından Arkeoloji
Müzesi’nde sergileyerek, başarılı çalışmalarını
Mersin’li sanatseverlerle paylaşan resim sevdalıları,
normalleşme sürecine girildiği andan itibaren
çalışmalarına atölyelerinde devam edebilecekler.  

PANDEMi GÜNLERiNDE SANAT
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Şener MERMER

Çok değil, bundan yaklaşık yirmi
yıl öncesine dönüp baktığımızda, yani
2001 yılı başlarına. O yıllarda en
güzel dönemlerini yaşayan seçkin
kamu kurumlarından birinde
çalışıyorum ve aylık maaşım o
zamanki rakamlarla bir milyonun
biraz üzerinde. Tabi o zamanlarda eş
dost akraba düğünleri, coronaya
rağmen şimdilerde olduğu gibi tam
gaz devam ediyor. Bekleriz diyenlerin
düğünlerinde alıyoruz soluğu. Pek
yakın olmadıklarımıza inşallah ayıp
olmaz deyip bir çeyrekle gidiyoruz.
Düğün sahibinin yakınlık derecesine
göre gram, çeyrek, yarım, tam, bilezik
şeklinde hediyeler alınıp davete
icabet ediliyor. O yıllarda çeyrek altın
yanlış hatırlamıyorsam 23-24 TL
civarında. Yani o maaşımızla çeyrek
almak, bize çerez parası gibi bir şey.
Gerçi şimdilerde kaliteli bir çerezi bile
100 TL’ye alamıyorsunuz.
Günümüzde "çerez parası" ucuzluğu
anlatan bir ifade olmaktan çoktan
çıktı maalesef. Sözün özü bir
maaşımla o günlerde en az 40 adet
çeyrek alma imkanımız var. Gel de
özleme o günleri. Şimdilerde
insanların bir yakını tanıdığı
evlenecek olsa, günler öncesinden
başlıyor kaygısı. Hele bir de çok
yakınınızsa gelin ya da damat, kaygı
daha da büyük. İnsanlar nasıl
kaygılanmasın bir çeyrek alsa
neredeyse 800 TL’ye yakın. Düşük
gelirli bir insan için bir çeyrek almak
yıkım. Belki de aylarca düzeltemez
bütçeyi. Durum böyle olunca ince
hesaplar yapılmaya başlanıyor haliyle.
Gidilmezse olmaz düğünler var. 100
mü versek, yok yok ayıp olur, zor da
olsa 200'e çıkalım. Çok da yakınınız
değilse bir mazeret uydurup gitmesek
mi yoksa? Bereket ki düğün sahipleri
de çok da fazla bir şey beklemez oldu
gelenlerden. Piyasa herkesin malumu.
20 yıl önce 40 çeyrek alan ben bile
bugün 5-6 çeyrek zor alabiliyorum bir
aylık maaşımla. Aldığım para değerini
korusaydı eğer, benim de bugün en az
30 bin TL maaş almam gerekirdi.
Kaybımız bu derece fazla yani.
Nereden nereye geldik. Dediğim gibi
insanlarımız daha anlayışlı ve
birbirimizi çok iyi anlıyoruz bu
konuda. Çünkü hepimiz aynı
sıkıntıları yaşıyoruz. Hiç birimiz ben
zamanında bunu yaptım bende
beklerim aynısını demiyoruz.
Bekleyenler de yok değil hani. Zaten
beklesek de daha çok bekleriz hal
böyleyken. Nereden nereye geldin
böyle çeyrek. İnsana, ister istemez
"Şimdiki aklım olsaydı" dedirtiyorsun.

HEY GİDİ
ÇEYREK HEY!

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür
Merkezi’nde kurulan ve ulusal ve uluslararası
sergilere ev sahipliği yapabilecek
standartlardaki sanat galerilerinin açılışına
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit
ve ressam Ahmet Yeşil’in yanı sıra CHP
Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin
Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve
Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, CHP
Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu,
Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme
Kurulu Başkanı Selma Merze Yağcı ve çok
sayıda sanatsever katıldı.

Başkan Özyiğit, “Sanata olan ilgi ve
alakamızı arttıracağız”

Sanat galerilerinin açılışında konuşan ve
sanatla iç içe yaşayacaklarını ifade eden
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,
“Mersin’in kültüre ve sanatına hizmet eden
çok değerli güzel insanlar, sanat dostları,
hepiniz bu güzel günde buradasınız, hoş
geldiniz, onur verdiniz.  Biz ‘Yenişehir’i
kültürün ve sanatın başkenti yapacağız’ dedik.
Bunu daha başkan olarak seçilmeden önce
söylemiştik. Belki bir bina eksik yapacağız
ama Yenişehir’de yaşayan sanat aşığı
insanların taleplerinin karşılık bulması için
gerekli çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.
Şöyle bir avantajımız var. Geçmiş dönemlerde
görev yapan belediye başkanlarımız alt yapı
hazırlamışlar. Bu alt yapıyı en iyi şekilde
değerlendirmemiz lazım. Yenişehir Belediyesi
Atatürk Kültür Merkezi gerçekten de
Türkiye’nin müstesna sanat merkezlerinden
birisi. Geçmiş dönemlerde burası daha çok
gösteri merkezi olarak kullanılıyordu. Şimdi
burası aynı zamanda bir kültür ve sanat
eğitim merkezi. Burada binin üzerinde her
yaştan vatandaşımız eğitim alıyordu. Pandemi
kısıtlamalar getirdi ama bunu da aşacağız.
Bugün Mersinimizin yetiştirdiği büyük bir
değer olan Sayın Ahmet Yeşil’in ismini
verdiğimiz sanat galerisini açıyoruz. İki sanat
galerisini birden açıyoruz. Ahmet Yeşil’i dünya
tanıyor ama Mersin ve Türkiye yeteri kadar
tanımıyor. Tanıtacağız, anlatacağız ve sanatla
iç içe yaşayacağız. Bugün Yenişehir’de özel bir

iş yaptığımızı düşünüyorum ama yeter mi
yetmez. Sanata olan ilgi ve alakamızı
arttıracağız.” dedi.

Özyiğit, “Üretmeye devam edeceğiz.”
Sanat galerilerinin kurulmasında emeği

geçenlere teşekkür eden Başkan Abdullah
Özyiğit, üretmeye devam edeceklerini ve
üretenlere de destek vereceklerini belirterek
şunları dile getirdi:  “Burada tabi ki Aynur
Sakuçoğlu kardeşimin çok emeği var. Ve bu
işin her dakikasına koşturdu, ona acil şifalar
dilerken, bir teşekkürü de sizler adına
kendisine sunmak istiyorum.  Yenişehir
Belediyemizin çok kıymetli çalışanları, başkan
yardımcılar, müdürleri ve meclis üyelerimizin
çok katkısı var. Herkese ayrı ayrı teşekkür
ederim. Üretmeye devam edeceğiz. Daha
yolumuz uzun. Bugün Yenişehir ve Mersin’de
hep birlikte Sayın Vahap Seçer ile Mezitli’de
Neşet başkanımla, Tarsus’ta Haluk
başkanımla kentin başka bir kent olduğunu,
buranın sosyal demokrat ve çağdaş bir
anlayışla yönetildiğini göstereceğiz.
Çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor,
üretenlere destek vermemiz gerekiyor. Sanat
galerilerimizin açılışına katılan tüm
sanatseverlere canı gönülden teşekkür
ediyorum.”

Yeşil, “Mersin’e ‘iki galeri kazandırıldı’
diyorlar ama bence üç galeri birden

kazandırıldı.”
Sanat galerilerinin profesyonelce

hazırlandığını ve galerinin Mersin’in sanat
yaşamına ve Mersin’de sanat toplumu
oluşmasında katkı sunacağını vurgulayan
ressam Ahmet Yeşil, “Bugün Mersin için çok
önemli bir gün. Bu mekânlara adımın
verilmesinden çok bu mekânların Mersin’e
kazandırıldığı için çok mutlu ve heyecanlıyım.
Yıllardır sanatçı toplumundan sanat
toplumuna geçmek için neler yapılması
gerektiğinden söz ederim. Şimdi Mersin’e ‘iki
galeri kazandırıldı’ diyorlar ama bence üç
galeri birden kazandırıldı. Hem Mersin’in
ihtiyaçlarını hem de ülke boyutunda
sanatçıların ve sanatseverlerin ihtiyaçlarını
karşılayacak. Ve çok profesyonelce
hazırlanmış. Bu mekânların aynısı İstanbul’da
ender görebilirsiniz. Emeği geçenler

inanılmaz çaba sarf ettiler. Başkan Abdullah
Özyiğit’in önerisi Aynur hanımın çabası çok
önemliydi. Kendisi çok çalıştı, şuan da hasta
kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu mekâna
sanatçılar ve sanatseverler ulusal boyutta
sahip çıksınlar. Ve bu mekânların yaşatılması
çok önemli. Sahip çıktığınız ölçüde bu
mekânlar yaşayacaktır. Mersin’in sanat
yaşamına ve Mersin’de sanat toplumu
oluşmasında katkı sunacak. Yenişehir
Belediye Meclis üyelerine bu mekânların
Mersin’de kazandırılmasında oy birliği ile
aldıkları karar için çok teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.

Antmen, “Mersin bir turizm kenti olacak,
bir tatil kenti ve sanayi kenti olacak ama

önce kültür ve sanat kenti olacak.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sanatsız kalan

bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir." sözlerini hatırlatan CHP Mersin
Milletvekili Alpay Antmen ise yaptığı
konuşmada; “Mersin’de bu çapta bir salon
sanırım henüz yapılmamıştır. Bundan dolayı
Yenişehir’e çok şey katan ve daha çok şey
katacağına inandığım Belediye Başkanımız
Sayın Abdullah Özyiğit’e çok teşekkür
ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki,
‘Sanatsız kalan bir milletin hayat
damarlarından biri kopmuş olur.’ Mersin bir
turizm kenti olacak, bir tatil kenti ve sanayi
kenti olacak ama önce kültür ve sanat kenti
olacak. Tarsus, Mezitli, Yenişehir ve
Büyükşehir Belediyemiz bunu başaracaktır.”
İfadelerini kullandı.

Yeşilboğaz, “Sanat olmazsa toplum olmaz”

Sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden
dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah
Özyiğit’e teşekkür eden Mersin Baro Başkanı
Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin belediyeleri
‘sanatın ve kültürün başkenti yapacağız
Mersin’i’ diyorlardı. Bu söylemlerle
olmuyordu, eyleme dökülmesi gerekiyordu.
Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi
Ahmet Yeşil Sanat Galerisi. Kente böyle bir
yapının kazandırılması çok önemliydi, çok
büyük bir eksiklikti. Sadece Mersin’in değil
dünyanın bir değeri olan Ahmet Yeşil’in adının
verilmesi gerçekten önemliydi. Sanata ve
sanatçıya verdikleri desteklerden dolayı
Abdullah Başkanımıza çok teşekkür
ediyorum. Sanat olmazsa toplum olmaz.” Dedi.

Kızıltan, “Sanat galerilerimiz 
hayırlı olsun”

Sanat için uğraşan ve emek veren
insanlara destek vermeleri gerektiğini
kaydeden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan
“Mersin sanayi, lojistik, tarım kentidir, bunun
yanı sıra Mersin sanat kentidir.  Mersin'in
dünya ve ülke çapında sanat kenti olması için
çok mücadele veren insanlar var. Bu insanlara
Mersinliler olarak destek vermemiz gerekiyor.
Bu anlamda Mersin’de sanat için uğraşan,
emek veren ne kadar insan varsa hepsini
takdir ediyor ve huzurlarınızda teşekkür
ediyorum. Sanat galerilerimiz hayırlı olsun.”
şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sanat
galerilerinin açılışı yapıldı.

Ahmet Yeşil kimdir?
1954 yılında Mersin’de doğdu. 1973 ve

1985 yılları arasında Nuri Abaç, İlhan Çevik ve
Ernnur Tuzuni atölyelerinde resim eğitimi
aldı. Türkiye’de birçok koleksiyonda yapıtları
yer alan sanatçının Almanya, Amerika,
Kanada, Hollanda, İngiltere, Çin ve Tayvan
başta olmaz üzere önemli yabancı
koleksiyonlarda da eserleri bulunmaktadır.
Birçok ülkede kişisel sergileri açılan Ahmet
Yeşil, Unisef Uluslararası Plastik Sanatlar
Derneği Üyesidir. Şimdiye kadar 138 kişisel
sergi açtı. Ulusal ve uluslarası yarışmalarda 25
ödül aldı.

Yenişehir Belediyesi sanat galerilerini açtı
Mersin Yenişehir Belediyesi, dünyaca ünlü Mersinli ressam Ahmet Yeşil’in adını verdiği Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve
Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi’ni, Yeşil’in 138’inci ve bugüne kadarki en kapsamlı resim sergisi ile açtı.  Ahmet Yeşil’in 1972 yılından

bu yana yaptığı 72 eserinin yer aldığı ‘Yer, zaman ve mekân’ temalı resim sergisi ve sanat galerileri ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.



CEMIYETCEMIYET
30 KASIM 2020 PAZARTESİ YIL: 45 SAYI: 189

CMYK CMYK

CMYK CMYK

Başkan Tepe, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde basın toplantısı
düzenledi. Toplantıda 1 yıllık süreci anlatan Tepe,
Nimet-İhsan Tufan Gazetecilik Yarışması hakkında
bilgi vererek, 9 Kasım 2019’da olağan üstü genel kurul
yaptıklarını hatırlattı. 10 Kasım’da da Ankara’ya
gittiklerini belirten Tepe, “Öncelikle dün Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümüydü.
Atamızı halen büyük bir özlemle anıyoruz. 10 Kasım’a
kadar değil son kasıma kadar hep izinde
yürüyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. MGC
üyeleri, milletini, vatanını seven insanlardan oluşuyor.
Bu anlamda da ulu önderimizin yolu bizim yolumuz
olacaktır. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

“YEREL KURUMLAR 
GAZETECİLERE DESTEK OLMALI”

Özellikle yerel kurumların gazetecilere destek
olması gerektiğini vurgulayan Tepe, “Bu destekle yerel
basın ekonomik olarak bir nebze ayakta kalmalı.
Gazeteler, gazeteciler yaşamaya devam etmeli. Bunu
yapmak çok önemli. Eğer yerel medyanın sesinin
kesilmesi önlenmezse bu en çok gazetecilere daha
sonra da demokrasimize zarar verecektir. Söze
geldiğinde herkes bunun farkında ama fiiliyata
geldiğinde çok eksiklik yaşıyoruz. Her platformda
bunu dile getiriyoruz. Bizim kendi bütçemizle bazı
şeyleri yapmamız çok zor. Gazeteciler cemiyetleri bu
anlamda öne çıkmalı. Bu sorunları her platformda
söylemeli. Bununla ilgili elimizden gelen her şeyi
yapmalıyız” ifadelerine yer verdi.
“PANDEMİYE RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK”

Korana virüs salgını dolayısıyla bu dönemin çok
zor geçtiğini dile getiren Tepe, daha sonra şu
görüşlere yer verdi: “Yaptığımız pekçok planı
ertelemek zorunda kaldık. Bizim hafızalarımıza yeri
terimler eklendi. Bu süreçte nasıl hizmet
verebileceğimiz düşündük. Ya pek çok kişinin yaptığı
gibi işi akışına bırakacaktık yada bunun ne kadar
süreceği belli değil ve buna uyum sağlayıp, yaşamayı
öğrenmeliyiz, verdiğimiz sözleri yerine getirmeliyiz.
Biz böyle karar aldık. Biraz ağır oluyor ve her
istediğimiz de olmuyor ama biz yol almaya devam
ettik. Belki usul olarak yapılmaması gereken şeyleri
bile yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu yola
çıktığımızda verdiğimiz sözler vardı. Bizde pandemi
de olsa çalışma devam ettik.”

Başkan Tepe, Nimet-İhsan Tufan Gazetecilik
yarışmasıyla ilgile de bilgi vererek, bu sene ilkini
yapacakları yarışmayı geleneksel hale getireceklerini
söyledi.

MGC YONETiMi 1 YILLIK 
HiZMETLERiNi ANLATTI

Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu geride kalan 1
yılın değerlendirmesini yaptı.

MGC Başkanı Kaya Tepe, özellikle
yerel kurumların gazetecilere

destek alması gerektiğini belirtti.


