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Şener MERMER

CEMIYET

Teksin Mersin uygulamasının lansmanı yapıldı 

Teksin Mersin uygulamasının tüm detaylarının ünlü
sunucu Simge Fıstıkoğlu ve ünlü radyocu Bay J tara-

fından anlatıldığı lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye
Başkanı Vahap Seçer, “Teksin benim yol arkadaşım” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye’de sebze ve
meyve toptancı halinde açılan ilk kreş ve hayata geçirdiği
diğer hizmetler dolayısıyla Başkan Seçer’e teşekkür ede-
rek, “Belediye başkanı dediğimiz budur” diye konuştu. 4’te

24 Temmuz töreninde konuşan Başkan Tepe:

Karar iptal 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Ba-
sında Sansürün Kaldırışının 113. Yıl dönümü
sebebiyle Cumhuriyet Meydanında tören dü-
zenledi. Törende günün anlam ve önemine
dair konuşma yapan MGC Başkanı R. Kaya
Tepe, tasarruf tedbirleri genelgesinde de deği-
nerek, Bu kararı basının nefesinin kesilmesi
olarak yorumladı. 

Devletten destek beklenirken bu uygulama
ile Anadolu basınının daha da zor bir duruma

düşeceğini belirten Başkan Tepe, “Basın yayın
organları özellikle pandemiyle birlikte ol-
dukça zor günler yaşadı. Bulunduğumuz her
ortamda, her mecrada gazetecilerin yaşadık-
ları sorunları dile getirdik. Basın sektörünün
yaşadığı ekonomik buhranlara dikkatleri çek-
tik ve bir çözüm bekledik. Ancak biz şartların
iyileştirilmesini beklerken var olan kaynakla-
rın kesilmesi ile karşı karşıya kaldık. Bu karar
basın yayın organlarının nefesinin kesilmesi

demek aynı zamanda. Her türlü olağanüstü
durumda bile kamuoyunu bilgilendirmek
adına çalışan basın sektörü emeğinin karşılı-
ğını almadığı gibi, ayakta durmaya çalıştığı
dayanağını da böylelikle yitirmiş olacak. Mer-
sin Gazeteciler Cemiyeti olarak bu kararın ye-
niden gözden geçirilmesini istiyoruz. Basını
zora sokan değil; teşvik edici, ekonomik açı-
dan rahatlatacak çalışmaların yapılmasını
talep ediyoruz.” şeklinde konuştu. 6’da

Basında Sansürün Kaldırışının 113. Yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende Cum-
hurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri kapsamında Basın ve Yayın giderlerine ilişkin

yeni düzenleme ile ilgili konuşan MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, “Anadolu basını bu zorlu sü-
reçte devletten destek beklerken tam aksine bu uygulama Anadolu basınını çok güç duruma dü-

şürecektir. Alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesini ve iptalini istiyoruz.” dedi. Mersin şehitliğinde
hüzünlü bayramlaşma

Mersin’de Kurban
Bayramı dolayısıyla

şehitlikte düzenlenen bay-
ramlaşma töreninde duygulu
anlar yaşandı. Evlatlarının

kabri başındaki ailelerin
hüznünü paylaşan Vali Ali
İhsan Su, şehit aileleri ile ya-
kından ilgilenerek acılarına
ortak oldu. 5’te

Bayramlaşma etkinliğine
MGC yönetimi ve kentte ça-

lışan gazeteciler katıldı. Etkinlikte
konuşan MGC Başkanı Rüstem
Kaya Tepe, Kurban Bayramı’nın
dayanışma, paylaşma ve birlik
günü olduğunu hatırlatarak herke-
sin kurban bayramını kutladı. Baş-

kan Tepe’nin konuşmasının ardın-
dan MGC yönetimi ve gazeteciler,
yeni dönem gazeteciliği ve gazete-
cilerin sorunları üzerine fikir alış
verişinde bulundular. 

Yapılan sohbetin ardından et-
kinlik fotoğraf çekimi ile son
buldu.

GAZETECİLER MGC’DE
BAYRAMLAŞTI

Mersin Gazeteciler Cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve gazete-
ciler, cemiyet binasında bir araya gelerek bayramlaştılar.

Mersin Güzel Sanatlar
Galerisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz,
Kültür Merkezi binasındaki eski arkeoloji müzesinin

yerine yapılan Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışını
yaptı. ‘Çağdaş Sanat Mersin’ adlı karma sergiyle gerçekleşti-
rilen açılışta Bakan Yardımcısı Yavuz, “Galerilerimizin sanat
alanında daha aktif, öncü ve belirleyici rol üstlenmelerini he-
defliyoruz. bu mekanlar, 24 saat yaşayan ortamlara dönüş-
meli, çevresiyle ve içinde bulunduğu şehirle ve insanlarla
bütünleşmeli” dedi. 2’de

Mersin’de kadınlar İstanbul 
Sözleşmesi için sokaklara döküldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi’ sloganıyla hayata
geçirdiği ‘Teksin Mersin’ uygulamasının lansmanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Yenişehir CNR EXPO Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 

Türkiye’nin İstanbul Sözleşme-
si’nden çıkma kararına tepki

gösteren kadınlar Mersin’in farklı
yerlerinde toplanarak protestolar dü-
zenledi. 

Mersin Kadın Platformu, Kadın Ci-
nayetlerini Durduracağız Platformu
ve Tarsus Kadın Platformu 1 Tem-
muz’da Mersin’in farklı yerlerinde
toplanarak “Biz bitti demeden bitmez.

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmi-
yoruz.” mesajı verdiler. 2’de

EDiLMELi



Mülteci çocukların, aileleriyle ya da
aileleri olmadan Avrupa’ya uza-

nan yolculuklarındaki zorluklara dikkat-
leri çeken Amal, Adana ve Tarsus’un
ardından Mersin’e geldi.

Amal Mersin’deki yolculuğunda ilk
olarak, farklı dinlere mensup kişilerin ka-
birlerinin bir arada bulunduğu Mersin
Şehir Mezarlığını ziyaret etti. Buranın ar-
dından Menderes Bulvarı üzerindeki sahil
bandında yürüdü. Amal, yürüyüşü sıra-
sında sık sık durup kentin deniz manzara-
sını izledi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çocuklar eşliğinde Özgecan Aslan
Barış Meydanı’na ulaşan kukla, alandaki
bir duvara resmedilen Mustafa Kemal Ata-
türk ve Özgecan Aslan’ın portrelerine
selam verdi.

Annesini bulmak isteyen 
bir çocuğun yol hikayesi

Mülteci konularını işleyen İngiltere
merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülü-

ğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan
birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun des-
teklediği “Yürüyüş (The Walk) Projesi”
kapsamında hazırlanan kukla “Küçük
Amal”, annesini bulmak üzere yola çıkan
bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Gezici bir sanat ve umut festivali ola-
rak tasarlanan The Walk yürüyüş projesi,
Gaziantep’ten attılan ilk adımlarla başla-
yan yolculuk 65 kenti ve 8 bin kilometreyi
aşarak devam edecek. Türkiye’den başla-
yan yolculuk Birleşik Krallık’a, 4 ay süre-
cek bir yolculuk olacak. Bu projenin bir
ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını söyleyen
projenin Türkiye yapımcısı The Walk
Sanat Direktörü Amir Nizar Zuabi, Küçük
Amal’ın milyonlarca sığınmacının yolcu-

luğunu uluslararası kamuoyunun günde-
mine taşımak için tasarlandığını söyledi.

Mülteci çocukların sığındıkları ülke-
lerde görünmez bir halde olduğunun al-
tını çizen The Walk- Yürüyüş’ün Sanat
Direktörü Amir Nizar Zuabi, “Bizim as-
lında kuklayı imkânsız boyutta tasarlama-
mızın nedeni bu. Toplumda
karşılaştığımız ama fark etmediğimiz ço-
cukları bu dev kuklayla görünür kılıyoruz.
Küçük Amal’ın yolculuğu toplumda bir
farkındalık yaratırken onun temsil ettiği
başka Emel’lere Ahmet’lere öncülük et-
mesini arzu ediyoruz. Biz milyonlarca
başka çoçuğun hayal etmesi için kültür
sanat aracılığıyla bu projeyi ortaya koy-
duk” diye konuştu.
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Özgül Özkan Yavuz, Mersin Güzel

Sanatlar Galerisinin açılışı ve bir dizi in-
celeme kapsamında Mersin’e geldi.
Bakan Yardımcısı Yavuz’un ilk programı
sanat galerisinin açılışı oldu. Mersin Kül-
tür Merkezi ve Mersin Devlet Opera ve
Balesi olarak faaliyet gösteren binanın
doğu cephesinde bulunan eski arkeoloji
müzesinden boşalan yere kurulan Mersin
Güzel Sanatlar Galerisinin açılışına,
Bakan Yardımcısının yanı sıra Vali Yar-
dımcısı Ahmet Çırakoğlu, AK Parti Mersin
Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı
Özkan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü
Emre Duru ve davetliler katıldı.

“Kültür merkezi binası,
kültür ve sanat hayatında 
ayrıcalıklı bir yere sahip”

Mersin Devlet Opera ve Bale sanat-
çılarının verdiği mini konserle başlayan
açılış programında konuşan Bakan Yar-
dımcısı Yavuz, bugün, bundan 75 yıl
önce hizmete giren, köklü bir geçmişe
ve tarihi değere sahip bu özel binanın
çatısı altında Türkiye’nin ve Mersin’in
kültür ve sanat hayatında yepyeni bir
sayfa açacaklarını söyledi. Yavuz, “Mer-
sin Kültür Merkezi binası; tüm mimari
detayları ve planı, Cumhuriyet dönemi-
nin ilk sivil mimari örneklerinden biri
olması ve 75 yıllık tarihinin 44 yılında
bakanlığımızın birimlerine ev sahipliği
yapmasıyla sadece Mersinimizin değil,
bölgenin de kültür ve sanat hayatında
ayrıcalıklı bir yere sahip. Mersinlilerin
kültür ve sanata gösterdiği ilgi ve alaka,
geçen zaman içerisinde hem bu yapının
yaşayan bir kültür-sanat merkezi haline
gelmesini hem de sanata dair hafızalar-
dan silinmeyecek güzel anıların biriktiği
bir mekan olmasını sağladı” dedi.

“Galerilerimizin sanat alanında
daha aktif, öncü ve belirleyici rol

üstlenmelerini hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatları ve yol göstericiliğiyle
son 19 yılda sadece Mersin’de değil, Tür-
kiye genelindeki kültür-sanat faaliyetleri-
nin yürütüldüğü mevcut mekanları
yenileyip düzenleyerek ihya ettiklerini ve
etmeye de devam ettiklerini belirten
Yavuz, “Özellikle farklı bir bakış açısıyla
değerlendirdiğimiz, çağdaş ve profesyo-
nel yönetim anlayışıyla ele aldığımız me-
kanlarımız, artık şehirlerimizin kültür ve
sanat anlamında fonksiyonel çekim mer-
kezleri konumunda ve hepsi de dünya-
daki emsalleriyle yarışır nitelikte. Elbette
bu çalışmalarımızın önemli bir parçası da
farklı illerimizde faaliyet gösteren ve sa-
yıları 48’i bulan güzel sanatlar galerileri-

miz. Galerilerimizin bölgelerde sanat ala-
nında daha aktif, öncü ve belirleyici rol
üstlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz.
Galerilerimizin; vatandaşımızın sanat,
zevk ve kültürünü geliştirmek, görsel sa-
natlara olan ilgiyi artırmak, bu alanda ça-
lışan ve eser ortaya koyan usta ve amatör
sanatçılarımıza imkan sağlamak gibi
temel amaçları var. Müzelerimizin olduğu
gibi güzel sanatlar galerilerimizin de
7’den 70’e her yaş grubunun ilgi odağı ol-
masını arzuluyor, bunun için projeler
üretiyoruz” diye konuştu.

“Kültür sanat mekanları 24 saat
yaşayan ortamlara dönüşmeli”

Kültürel değerleri araştırmak, geliş-
tirmek, korumak, yaşatmak, değerlen-
dirmek, yaymak, tanıtmak,
benimsetmek ve bu kapsamda ekono-
mik gelişmeye ve kalkınmaya katkıda
bulunmanın bakanlığın görevi oldu-
ğunu vurgulayan Yavuz, “Sanatı ve sa-
natçıyı desteklemek, onların ürettiği
eserleri değerlendirmek ve başta genç
kuşak olmak üzere geniş kitlelerle bu-
luşmasını sağlamak da bizim görevleri-
mizden. İşte bu amaçla bugün
buradayız. Katıldığım hemen hemen
tüm toplantılarda, bulunduğum hemen
her ortamda sanatın insanlara özellikle
de çocuklara ve gençlere olan olumlu
katkılarını anlatıyorum. Sanatın, bireyin
kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi
için en önemli araçlardan biri olduğunu
vurguluyorum. Bu nedenle bu mekan-
lar, 24 saat yaşayan ortamlara dönüş-
meli, çevresiyle ve içinde bulunduğu
şehirle ve insanlarla bütünleşmeli.
Bunu da büyük oranda ülke ve dünya
çapında sanatçılarımızı buralarda misa-
fir ederek, onların eserlerini sergileye-
rek, klasik etkinliklerle birlikte zamanın
ruhuna uygun ulusal ve uluslararası et-
kinlik ve sergilere ev sahipliği yaparak
gerçekleştirebiliriz. Bunları hayata ge-
çirmek için önümüzde hiçbir engel bu-
lunmuyor” ifadelerini kullandı. Mersin
Güzel Sanatlar Galerisinin açılışını da
bu hedeflere örnek olacak güzel bir ser-
giyle gerçekleştireceklerini dile getiren
Bakan Yardımcısı Yavuz, hem serginin
hazırlanmasında hem de galerinin oluş-
turulmasında emeği geçen herkese te-
şekkür etti. Konuşmalarının ardından
Bakan Yardımcısı Yavuz ve protokol
üyeleri, kurdele keserek Mersin Güzel
Sanatlar Galerisinin açılışını yaptı.
Yavuz, daha sonra 39 sanatçının resim,
heykel, seramik, enstalasyon alanında
ürettikleri 80’in üzerinde eserin yer al-
dığı ‘Çağdaş Sanat Mersin’ karma sergi-
sini gezdi.

Mersin Güzel Sanatlar
Galerisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kültür
Merkezi binasındaki eski arkeoloji müzesinin yerine yapılan

Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışını yaptı. ‘Çağdaş
Sanat Mersin’ adlı karma sergiyle gerçekleştirilen açılışta

Bakan Yardımcısı Yavuz, “Galerilerimizin sanat alanında daha
aktif, öncü ve belirleyici rol üstlenmelerini hedefliyoruz. bu

mekanlar, 24 saat yaşayan ortamlara dönüşmeli, çevresiyle ve
içinde bulunduğu şehirle ve insanlarla bütünleşmeli” dedi.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunlara dikkatleri çekmek için ta-
sarlanan 3,5 metre boyundaki Suriyeli bir kız çocuğunu canlandıran

‘Amal’ ismi verilen kuklanın yolu Mersin’den geçti. Gaziantep’te göç yol-
cuğu başlayan küçük kız çocuğu Amal, denizi ilk kez Mersin’de gördü.

Küçük Amal, Mersin’de denizle tanıştı

Haber- Fatoş Sarıkaya

Mersin Kadın Platformu, Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu

ve Tarsus Kadın Platformu 1 Temmuz’da
Mersin’in farklı yerlerinde toplanarak “Biz
bitti demeden bitmez. İstanbul Sözleşme-
si’nden vazgeçmiyoruz.” mesajı verdiler.

Özgecan Aslan Meydanında basın açıkla-
ması yapan Kadın Cinayetlerini Durduraca-
ğız Platformu, “Bugün İstanbul Sözleşmesi
Türkiye’de yürürlükten kalkacak. Ama san-
masınlar ki kadınlar haklarından, anayasa-
dan, yasadan, sözleşmeden vazgeçecek.
Elbette ki vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar o Söz-
leşme’nin her bir maddesini mücadeleleriyle
var ettiler. Uygulanması için her gün canları
pahasına mücadele ettiler. Çünkü İstanbul
Sözleşmesi kadınları yaşatacak olandır.” ifa-

delerine yer verdi. 

“Biz bitti demeden bitmez”

Tarsus Kadın Platformu tarafından, İs-
tanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak Yarenlik
Alanında basın açıklaması yapıldı. Platform
adına açıklamayı okuyan Yasemin Yücel,
“Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Bizim
için bitmedi. Biz her gün yeniden başlıyoruz,
hayatın her alanında, her yerde, her an mü-
cadele ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki biz İs-
tanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız.
Yüzyıllardır süren bu mücadele emeğimizle,
bedenlerimizle, kimliklerimizle, arzularımızla
eşit, özgür, erkek-devlet şiddetine maruz kal-
madan yaşayana kadar da bitmeyecek. Biz
lütuf değil eşitlik istiyoruz. Bir kere daha söy-
lüyoruz: İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsi-
yet temelli şiddetle mücadelede bugüne kadar

kaleme alınmış en kapsamlı ve en temel hu-
kuksal metin ve uluslararası sözleşmedir. Te-
melini ise kadınların ve LGBTİ+ların
yüzyıllardır savundukları eşitlik talebi oluştu-
ruyor. Eşitlik talebi reddedilerek erkek şidde-
tiyle mücadele edilemez yalnızca şiddet
yeniden üretilir." dedi.

Kadınlar her şeye rağmen sokaklarda
Mersin Kadın Platformu ise Kushimoto So-

kağında bir araya gelerek Özgecan Aslan Mey-
danına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Meydanda basın açıklaması metnini okuyan
platform üyesi Elmas Kara, 20 Mart’tan beri

kadınları engellemek için yapılan her şeye rağ-
men sokaklarda olduklarını söyleyerek “Bizleri
ekonomik şiddetle terbiye etme çabalarınıza,
150bin TLyi aşan para cezalarınıza rağmen
meydanlardan da, birbirimizden de, İstanbul
Sözleşmesinden de vazgeçmiyoruz. Çünkü bu
mücadele bizim hayat mücadelemizdir. Tıpkı
bugünden önce olduğu gibi 1 Temmuz’dan
sonra da buradayız, eşit ve şiddetsiz yaşamak
için hayatın her alanında mücadeledeyiz. Nasıl
bu sözleşmeyi mücadelemizle var ettiysek, bu-
günden sonra da daha eşit, daha özgür günleri
birlikte var edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Mersin’de kadınlar

İstanbul Sözleşmesi 

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararına tepki gösteren
kadınlar Mersin’in farklı yerlerinde toplanarak protestolar düzenledi. 

için sokaklara döküldü
Haber- Fatoş Sarıkaya

Temmuz ayında 142 bin 959 ton
ürünü küresel pazarlarda değer-

lendirdiklerini belirten Başkan Hüseyin
Arslan, bu ayda en fazla ihraç ettikleri
ürünlerin bezelye ve fasulye olduğunu
kaydetti. Sektörün bir yandan Covid-19
pandemisinin küresel ticarette yarattığı
güçlüklere ve maliyet artışlarına rağmen
ihracatını devam ettirdiğini diğer yandan
yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünle-
rin ortaya çıkarılması ve verimi artıracak
sertifikalı tohum üretimine yoğunlaştı-
ğını söyleyen Başkan Arslan, “Önümüz-
deki 10 yıllık öngörülere göre hızlı
kentleşme, değişen yaşam koşulları ve
yoğun çalışma şartları ile ilişkili olarak
sağlıklı, hazır ve atıştırmalık gıdalara
olan talep önemli ölçüde yükselecek.
Türk firmaların uluslararası piyasada
daha etkin olabilmesi için bakliyat ürün-
lerini konserve, humus, cips,
ekmek, kek, pasta gibi katma de-
ğeri yüksek türev ürünlere dön-
üştürecek yenilikçi yatırımlara
öncelik vermesi gerekiyor” dedi. 

Tüketici tercihlerine cevap
verecek şekilde tüketime hazır,
lezzetli, sağlıklı ve ekonomik
ürünlerin geliştirilmesi ve bu
ürünlerin ticarileştirilerek yay-
gınlaşmasının sektörün geleceği
için kritik önem taşıdığını dile
getiren Başkan Hüseyin Arslan,
verimi artırmaya yönelik sertifi-
kalı tohum üretiminin artırılması
ve kullanımının yaygınlaştırılma-
sına yönelik adımların hızlandı-

rılması gerektiğini bildirdi.   
Mısır, fasulye ve yer fıstığı ihracatta

artış rekortmeni ürünler oldu
Temmuz ayında 652,8 milyon dolarlık

sektör ihracatından AHBİB olarak yüzde
16 oranında pay aldıklarını belirten
AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, “Temmuz
ayında bölge ihracatımızı ürün grupla-
rına göre değerlendirdiğimizde bakliyat
ürünleri yüzde 100 artış ve 34,5 milyon
dolar değer ile birinci sırada yer aldı.
Bunu yüzde 12 azalış ve
19,5 milyon dolar değer
ile pastacılık ürünleri,
yüzde 45 artış ve 12 mil-
yon dolar değer ile şeker
ve şeker mamulleri takip
etti. Temmuz ayında ihra-
cat hacminde en yüksek
artışları mısır, fasulye,

yer fıstığında yakaladık. Ayrıca soya fa-
sulyesi, şeker ve bezelye ihracatımızda da
önemli artışlara imza attık” diye konuştu.

Irak, Suriye ve Çin’e en fazla ihracat
yapılan pazarlar olarak öne çıktı
Temmuz ayında 156 ülke ve bölgeye

ihracat gerçekleştiren AHBİB’in ana pa-
zarlarını Orta Doğu, Avrupa, Afrika ülke-
lerinin oluşturduğunu aktaran Hüseyin
Arslan, en fazla ihracatı yüzde 156 artış
ve 29,4 milyon dolar değer ile Irak’a ger-

çekleştirdikle-
rini söyledi.
Bölge ihraca-
tında yüzde
28’lik pay alan
Irak’ın ardın-
dan yüzde 90
artış ve 8,8
milyon dolar
değer ile Suri-
ye’nin ikinci,
yüzde 195

artış ve 4,4 milyon
dolar değer ile Çin’in
üçüncü sırada yer al-
dığını bildiren Baş-
kan Arslan, “Lübnan,
Kenya, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti,
Umman, Polonya,
Togo, Endonezya,
Özbekistan ve
Uganda pazarlarında
38 katına varan
oranlarda artışlar
elde ettik.”

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan:

“Bakliyat ürünlerini türev ürünlere dönüştürecek
yenilikçi yatırımlara öncelik verilmeli”

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde

27 artışla 106,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.



Temmuz, sıcaklığını tüm etkisi ile
hissettiğimiz bir ay oldu.  Ay sonuna
doğru çıkan orman yangınları hepimizi
hem çok üzdü hem de endişelendirdi.

Orman yangınları doğal ya da in-
sani sebeplerden ortaya çıkar. Doğal
olarak yıldırım düşmesi, yanardağ
patlaması veya yüksek sıcaklık gibi
birkaç sebebi varken insani sebepler
saymakla bitmez. En alçakçası da bi-
lerek yakılmasıdır.

Hektarlarca ormanımız ne yazık ki
kül oldu. Ciğerlerimiz yandı ve yan-
maya devam ediyor. Biyolojik çeşitlilik,
orman canlıları, iklim sistemi büyük
zarar gördü. Eski haline gelmesi on-
larca yıl sürer. Buna sebep olanların
Allah iki cihanda belasını versin.

HHHHHHHHH

Cumhuriyet alanında, 24 Temmuz
sansürün kaldırılışının 113. Yıl dönümü
etkinliği düzenledik. Bu günü basın, öz-
gürlük ve dayanışma günü olarak kutlu-
yoruz.

Gazetelerin ilk ortaya çıktığı ve yay-
gınlık kazanmaya başladığı dönemler-
den itibaren bu günlere kadar
dünyanın her yerinde idari otorite ile
basın arasındaki ilişki büyük sorunların
yaşandığı bir alan olmuştur. 

Basının, toplumu ve bireyleri etki-
leme, kamuoyu oluşturma bakımından
elinde bulundurduğu güç karşısında
yönetimlerin, basını yönlendirme, şe-
killendirme ve kısıtlama yoluna gittik-
leri hep görülmüştür. ''sansür'' kavramı
böylece ortaya çıkmıştır. Bunun orta-
dan kaldırılması gerektiği hep söylen-
miş hala da söylenmektedir.

Tüm dünyada sansürün kaldırılması
ve basının gerçek işlevine kavuşturul-
masının çetin mücadelesi halen sür-
mektedir.

Tarihi konusunda da farklı söylem-
ler vardır ancak Türk basınında sansü-
rün kaldırılmasının yıl dönümü olarak
24 Temmuz tarih olarak belirlenmiştir.

Bu tarih her yıl hatırlanması gereken
önemli bir gündür.

Türk Basınında Sansürün Kaldırılı-
şının 113.yıl dönümünde gelişmiş de-
mokrasilerde ifade, haber alma ve
eleştirme özgürlüğünün yanı sıra,
özgür, tarafsız, sorumlu ve sağduyulu
basın organlarının varlığı da hayati bir
önem taşımaktadır.

Demokrasinin tehdit altında olduğu,
vesayetin hüküm sürdüğü bir ortamda,
basın özgürlüğünden, ifade hürriyetin-
den ve sağlıklı bir medya işleyişinden
bahsetmek mümkün değildir.

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

Medya mensupları ve yöneticileriyle
bir araya gelerek, basın özgürlüğü ko-
nusunda atılması gereken adımları de-
mokratik bir ortamda tartışmaya, ele
almaya çalışmalıdırlar buna özel bir
hassasiyet göstermeye, hak ve özgür-
lüklerin geliştirilmesi yönünde adımlar
atmaya çalışmalıdırlar.

Hiçbir basın mensubunun mesleki
faaliyetleri dolayısıyla baskı görmesine,

bu baskılar yoluyla basın özgürlüğünün
tehdit edilmesine müsaade edilmemeli.

Türk Basınında Sansürün Kaldırılı-
şının Yıl Dönümünde gelişmiş demok-
rasilerde ifade, haber alma ve eleştirme
özgürlüğünün yanı sıra, özgür, tarafsız,
sorumlu ve sağduyulu basın organları-
nın varlığı da hayati bir önem taşımak-
tadır.

Sansürle mücadele herkese düşen
bir sorumluluktur. ''Sansür demokrasi-
lerin bir ayıbıdır.”

Bu gün ayrıca basın çalışanlarının
çalışma şartlarındaki zorlukları anla-
mak ve onlara saygı duymak amacı ile
ortaya çıkan ve kutlanan bir gün. O yüz-
den, 24 Temmuz simgesel önemini hala
kaybetmedi. Bugün gazeteciler işsizlik,
özlük hakları gibi pek çok konuda sı-
kıntı yaşamaktadırlar.

Son olarak da  Tasarruf Tedbirleri
kapsamında Basın ve Yayın giderlerine
ilişkin yeni düzenleme sorunların üze-
rine yeni sorunlar ekledi.Basının eko-
nomik anlamda desteklenmesini
beklerken böyle bir kararla karşılaşmış
olmak son derece üzücü. 

Anadolu basını bu zorlu süreçte
destek beklerken tam aksine olan bu
uygulama, Anadolu basınını çok güç du-

ruma düşürecektir. 
Her türlü olağanüstü durumda bile

kamuoyunu bilgilendirmek adına çalı-
şan basın sektörü emeğinin karşılığını
almadığı gibi, ayakta durmaya çalıştığı
dayanağını da böylelikle yitirmiş ola-
cak. Mersin Gazeteciler Cemiyeti olarak
bu kararın yeniden gözden geçirilme-
sini istiyoruz. Basını zora sokan değil;
teşvik edici, ekonomik açıdan rahatla-
tacak çalışmaların yapılmasını talep
ediyoruz.

Dilerim gerçekten hür ve her açıdan
sansürsüz  basına bir gün kavuşur ve
bu günü bir bayram coşkusuyla kutla-
rız. 

Bu önemli ve anlamlı günde, kale-
mini demokrasi, insan hakları ve halkın
çıkarları için kullanan, çoğulculuk ile
çok sesliliği şiar edinen basın mensup-
larıyla sansürsüz günlerde buluşmayı
diliyorum.

Pandemi ile mücadele ederken
şimdi bir de orman yangınları ile müca-
dele ediyoruz. Bu Necip Türk Milleti,
vatan sevgisi en yüksek millettir.Bunun
da üstesinden gelmesini bilecektir. 

Bu vesile ile Temmuz ayı içerisinde
idrak ettiğimiz kurban bayramınızı  en
içten duygularımla kutlarım.

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ 3SAYFA 

R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

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

Ayhan Kızıltan, Başkan Yardımcısı Hakan
Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Cem Bucuge ve Yönetim Kurulu Üyeleri İsa
Çani, Murat İlça ve Nedim İkanç ile birlikte
güven tazeleyen Mersin Nakliyeciler Sitesi
yönetimini ziyaret etti. MTSO Heyetini,
Nakliyeciler Sitesi Dernek Başkanı Mehmet
Bozkurt’un yanı sıra Başkan Yardımcıları
Faruk Kızartıcı ile Murat Kumral, Muhasip
Üye Fatih Alış, Basın Sözcüsü Serkan Uçar,
Genel Sekreter Aziz Akbaş, Kurul Üyeleri A.
Özcan Tilki, Besim Aslan ve Mehmet Koca
birlikte ağırladı. Site Başkanı Mehmet Boz-
kurt ve yönetimine başarı dileklerini ileten
Başkan Kızıltan, sorunları ve talepleri din-
ledi. Sorunların çözümü için güç birliğine
gidebileceklerini, her türlü desteği ver-
meye hazır olduklarını vurgulayan Kızıl-
tan, daha sonra Nakliyeciler Sitesi içinde
incelemelerde bulunarak sektör temsilcile-
rinden bilgi aldı. 

“Sorunların çözümünün zaman
alması morali bozmasın”

Tüm yönetimin lojistik sektörünün
duayen isimlerinden oluştuğunu belirten
Başkan Kızıltan, “Tabandan yetişmiş bir
ekipsiniz. Sorunları da çözümleri de iyi bi-
liyorsunuz ama tabi sorunlara karşı sonuç
almak için biraz mücadele etmek gereki-
yor. Bu mücadele ümidinizi hiç kırmasın.
Biz de desteğe hazırız” dedi. 

Lojistikçilerin Türkiye’nin yükünü taşı-
dığını, en değerli mesleklerden birisinin
icra edildiğini kaydeden Kızıltan, sektör
temsilcilerinin yaşadığı sıkıntılara tepki
olarak bir gün dahi kontak kapatsa ticare-
tin ciddi yara alacağını ifade etti. Ticaretin
gözbebeği böylesi bir sektörün çok daha
modern koşullarda çalışmayı hak ettiğini
ifade eden Kızıltan, haklı taleplere duyarsız
kalınmaması gerektiğini söyledi.

Bozkurt: “Barakalarda yaşıyoruz”

Lojistik kenti olarak adlandırılan Mer-

sin’de lojistikçiler olarak barakalarda yaşa-
dıklarını ifade eden Site Başkanı Mehmet
Bozkurt ise sektör temsilcilerinin kendi ça-
balarıyla derme çatma alanlarda çalışmak
durumunda kaldıklarını, kanalizasyon alt-
yapılarının dahi bulunmadığını, vakit kay-
bedilmeden modern bir site kurulması için
arazi tahsisi beklediklerini söyledi. Kendi-
lerini ziyaret eden tüm milletvekillerine,
belediye başkanlarına konuyu yıllardır an-
lattıklarını ancak çözüm alamadıklarını
kaydeden Bozkurt, artık eylem yapmayı
dahi düşündüklerini söyledi.

Şoför bulma noktasında yaşanan sıkın-
tıların da ele alındığı görüşmede sektör
temsilcileri özellikle son teknoloji araçları
kullanacak donanımda şoför bulamadıkları
için araçları çalıştıramayıp zarar ettiklerini
belirtti. Kurulması planlanan nakliyeciler
sitesi içinde mutlaka eğitim verilecek alan-
lar da planlanması gerektiğini kaydeden
sektör temsilcileri, aynı zamanda meslek
liselerinde de bu talebi karşılayacak eği-
timler verilebileceğini dile getirdi.

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Doğan, tekstil endüstrisinin

Türkiye’nin en önemli sektörlerinin ba-
şında geldiğini, üretim, istihdam ve ihra-
catta rekorlar kırmaya devam ettiğini
belirtip tekstilden çıkılması gerektiği yö-
nündeki yaklaşımların doğru olmadığını
her platformda dile getirdiklerini, bugün
gelinen noktada haklılıklarının ortaya çık-
tığını söyledi. Tekstil sektörünün Tür-
kiye’nin geleceğinde önemli roller
oynamaya devam edeceğini vurgulayan
Başkan Doğan, sektörün nitelikli insan
kaynağı ihtiyacı bulunduğunu, bunun kar-
şılanması için sektör olarak ellerini taşın
altına koymaktan kaçınmadıklarını ve
tekstil mühendisliğini tercih edecek öğ-
rencilere Tercihim Tekstil Mühendisliği
Projesi kapsamında lisans eğitimleri bo-
yunca burs ve staj desteği verdiklerini,
mezun olmalarının hemen ardından da
istihdam imkânı sağladıklarını belirtti.  

Başkan Fatih Doğan, “Tekstil sanayici-
leri ve ihracatçıları olarak bu yıl da üni-
versite sınavı sonuçlarında ilk 20 bine
giren öğrencilerimize tekstil mühendisli-
ğini ilk beş tercih arasında yazmaları ha-
linde net asgari ücret tutarında, 20-50 bin
arasındaki öğrencilere asgari ücretin
yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki öğrenci-
lerimize asgari ücretin yüzde 50’si kadar
burs veriyoruz.” dedi. 

‘Hayata değer katmak isteyen, 
geleceğe dokunmak isteyen gençleri

davet ediyoruz’

Tekstil sektörünü; heyecanın, dina-
mizmin, yaratıcılığın, başarının, modanın,
renklerin, ışıkların ve podyumların bir
arada olduğu eşsiz bir sektör olarak ta-
nımlayan ATHİB Başkanı Fatih Doğan, bir
tekstil mühendisinin de ürünün iplikten
başlayıp mağazaya girene kadar bütün
süreci yönettiğinin altını çizdi.Tekstil mü-
hendisliği mesleğinin bireyin kendi fikir-
lerini özgürce yansıtabileceği çok geniş
bir alana sahip olduğunu dile getiren Baş-
kan Doğan, “Örme, dokuma, boyama,
iplik, konfeksiyon alanlarının yanında, Ar-
Ge, imalat, satış, pazarlama ve tekstil ma-
kinalarının tamamı tekstil
mühendisliğinin çalışma alanlarına giri-
yor. Gençlerimiz bu meslekte kariyer yap-
maya karar verdiklerinde kendi
kabiliyetlerine, isteklerine göre uzman-
laşma imkânlarını elde edebiliyor. Hayata
değer katmak isteyen, yaptığı çalışmalarla
işine, kendine ve gelecek nesillere dokun-
mak isteyen tüm gençlerimizi tekstil mü-
hendisliği bölümlerine davet ediyoruz.”

diye konuştu. 

‘İyi yetişmiş nitelikli 
mühendislere ihtiyacımız var’

Özellikle tarımdan spora, havacılıktan
sanayiye birçok kulvarda kullanım alanı
olan teknik tekstilin Avrupa Birliği tara-
fından geleceğin sektörü olarak değerlen-
dirildiğini vurgulayan Başkan Doğan
şunları söyledi: “Tekstil sektörümüz ülke-
mizin en fazla ihracat gerçekleştiren
ikinci sektörü konumundadır. Türkiye’nin
toplam ihracatında yüzde 15’in üzerinde
pay almaktadır. Aynı zamanda tekstil ve
hazır giyim sektörlerimiz verdiği dış tica-
ret fazlasıyla Türkiye ekonomisine yıllık
15 milyar dolardan fazla net döviz girişi
sağlamaktadır. 2020 yılında 25 milyar
dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren
tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz 2 mil-
yonu aşkın kişiyi istihdam etmektedir.
Uluslararası arenada tekstil sektöründe
yaşanan gelişmeler, değişimler ve yenilik-
çilik eğilimleri sektörümüzde nitelikli iş
gücü ihtiyacını da yıldan yıla artırmakta-
dır. Sektörümüzün devamlılığı ve başarısı
tasarım kültürünü, inovasyonu ve yenilik-
çiliği öne çıkararak yakalayacağımız iv-
mede gizlidir.Katma değerde
yaratacağımız artışla marka değerlerimiz
daha da yükselecektir. Katma değerli üre-
timi ve verimliliği artırmak için de nite-
likli iş gücünün hayati önem taşıdığı
aşikârdır. Üretim teknolojilerinin hızla
Endüstri 4.0’e evrildiği bu süreçte hem
verimliliğimizi artırmak hem de sektörü-
müzü Endüstri 4.0’a uyumlu hale getir-
mek için iyi yetişmiş nitelikli
mühendislere ihtiyacımız var. Sektörü-
müz verdiği burslar ve iş garantisi ile bu
konuda üzerine düşeni yapmaktadır.
Şimdi sıra geleceği için karar verecek öğ-
rencilerimizde. Ben inanıyorum ki onlar
da tekstil mühendisliğini seçerek hem
kendileri hem sektörümüz hem de ülke-
miz için hayırlı bir karar vereceklerdir.” 

Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi
meyvelerini veriyor

Burs fonunun Ticaret Bakanlığı’nın
onayı ile Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı-
ları Birlikleri ve Tekstil Sanayii İşverenler
Sendikası tarafından finanse edildiğini
kaydeden Başkan Doğan, 2019 yılında ha-
yata geçirilen Tercihim Tekstil Mühendis-
liği Projesi’nde tekstil mühendisliği
bölümünü tercih etme oranının yüzde
208 arttığını, doluluk oranlarının yüzde
42’den yüzde 86’ya yükseldiğini ve yakla-
şık 200 öğrenciye burs verildiğini sözle-
rine ekledi. 

TEKSTİL
MÜHENDİSLİĞİNİ
TERCİH EDEN ‘Z’

KUŞAĞININ BURSU 
VE İŞİ HAZIR

Ulusal düzeyde geleneksel ola-
rak düzenlediği dokuma

kumaş tasarım yarışmalarıyla
geleceğin tasarımcılarını eşsiz

eğitim imkânlarıyla sektöre
kazandıran Akdeniz Tekstil ve

Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (ATHİB), üniversite

sınav sonuçlarının açıklanma-
sının hemen ardından tekstil
mühendisliğine verdiği burs-
ları ve iş garantisini hatırlata-
rak başarılı öğrencilere tekstil
mühendisliğini tercih etmeleri

yönünde çağrıda bulundu. 

Nakliyeciler modern
site talebinde ısrarcı
Lojistik kenti Mersin’de lojistikçilerin artık beklemeye tahammülü kalmadığını vurgulayan MTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Biran önce uygun yer belirlenerek sektör temsilcilerinin

çağdaş koşullarda çalışmalarını sağlayacak bir Nakliyeciler Sitesi ile Lojistik Merkez kurulması şart”
dedi. Kızıltan, yer konusunda ise adres olarak atıl bekleyen kamu arazilerini gösterdi.

Mersin Ticaret Borsası,
Bakliyat Araştırma

Merkezi kuruyor
Çukurova Kalkınma

Ajansı (ÇKA) tarafından yürü-
tülmekte olan 2021 Yılı Yeni-
lik ve Verimlilik Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı
kapsamında, Mersin Ticaret
Borsası’nın Bakliyatta deği-
şen tüketim alışkanlıkları ger-
çeğinden hareketle
hazırladığı Bakliyat Araştırma
Merkezi projesi kabul edildi.
Mersin Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ö. Abdul-
lah Özdemir, Bakliyat
Araştırma Merkezi projesi ile
inovatif, katma değeri yüksek,
niş hedeflere yönelik bakliyat
türev ürünleri geliştirilmek
amacıyla Mersin’de bir Ar-Ge
merkezi kuracaklarını kay-
detti. 

Mersin’de hâlihazırda yal-
nızca ayıklama ve paketle-
meyi içeren bakliyat işleme
prosesini Ar-Ge temelli olarak
dönüştürüp gıda sektörün-

deki yeni trendlerle birlikte
sektörün gelişiminin ve
katma değer yaratma kapasi-
tesinin artırılmasını sağlaya-
caklarını kaydeden Ö.
Abdullah Özdemir, “Proje-
mizde sektörün yüksek katma
değerli ürünler ihraç etmesi-
nin sağlanması, bakliyat
ürünlerine yönelik dünya ge-
nelinde yapılan Ar-Ge çalış-
maları sonucunda oluşan
bilgi birikiminin ülkemize ka-
zandırılması ve sektörün kul-
lanımına sunulmasını
hedefliyoruz. Ayrıca nihai tü-
ketici tercihlerine cevap vere-
cek şekilde tüketime hazır,
lezzetli, sağlıklı ve ekonomik
ürünler geliştirilmesi, bu
ürünlerin ticarileştirilerek
yaygınlaşmasının sağlanması,
sektörde çalışabilecek yeterli-
likte Ar-Ge personeli yetişti-
rilmesi hedeflerine ulaşılması
amaçlıyoruz” dedi. 

Önümüzdeki 10 yılda
hazır ve atıştırmalık gıdalara
olan talep artacak 

Mersin Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ö.
Abdullah Özdemir, Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) ve Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü’nün
(FAO) tarım ve gıda sektö-
rüne ilişkin önümüzdeki on
yıllık öngörüleri içeren rapo-
runu da değerlendirdi. Önü-
müzdeki on yıllık süreçte hızlı
kentleşme, değişen yaşam ko-
şulları ve yoğun çalışma şart-
ları ile ilişkili olarak sağlıklı,
hazır ve atıştırmalık gıdalara
olan talebin önemli ölçüde

yükselmesi tahmin edildiğini
sözlerine ekleyen Başkan Öz-
demir, “Nitekim bakliyat üre-
timinde ve ticaretinde söz
sahibi olan Kanada, Amerika
ve Avustralya gibi gelişmiş ül-
kelerde bakliyat tüketiminin
niteliği bu yönde farklılaş-
maktadır. Özellikle gelir sevi-
yesi açısından öne çıkan bu
ülkelerde bakliyat ürünlerinin
kendisinin tüketim düzeyi
son derece düşüktür. Ancak
bu ülkeler bakliyat ürünlerini
yaygın olarak konserve,
humus, cips, bakliyat unun-
dan ekmek, kek, pasta vb.
türev ürünler şeklinde tüket-
mektedirler” diye konuştu.
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Başkan Seçer’in ev sahipliğinde gerçek-
leşen Teksin Mersin uygulamasının

lansmanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun yanı sıra CHP Yerel Yönetimler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve
Ordu Milletvekili Seyit Torun, Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mil-
letvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi
parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri de
katıldı.

“Biz halka hizmet etmeyi 
temel ilke edindik”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, lans-
manda yaptığı konuşmasında; seçim öncesi
saydığı 7 maddelik ilkelere CHP’li bütün bele-
diyelerin uyduğunu ifade ederek, şunları söy-
ledi: “Bir kent genelde sorunlarını
konuşurken gözlerini Belediye Başkanına
diker. Çünkü kentten sorumlu bir belediye
başkanı vardır. Belediye başkanı arkadaşla-
rım seçimlere girerken onlara 7 maddelik il-
keleri saymıştım ve bu ilkelere bütün
belediye başkanlarımızın uymasını istemiş-
tim. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları
hepimiz biliyoruz. Bazen siyaset o kadar kir-
leniyor ki bunu temizlememiz lazım. Seçim-
lerden önce pek çok karalamalar yaptılar.
‘Aman ha sakın CHP’li belediye başkanına oy
vermeyin’. Niçin? ‘Efendim oy verirseniz yar-
dımlar kesilir’. ‘Sakın CHP’li belediye başkan-
larına oy vermeyin’. Niçin? ‘Oy verirseniz size
hizmet etmezler’. Bu ezberin bozulması gere-
kiyordu. Birinci aşama seçimler kazanıldı.
İkinci aşama bu ezber yerle bir oldu ve üste-
lik pandemi döneminde yerle bir oldu. Bele-
diye başkanlarının gelirlerinin en aza indiği
dönemde yerle bir oldu. Mersin halkı nasıl
gördüyse diğer belediye başkanlarımızın bu-
lunduğu yerlerdeki vatandaşlar da gerçeği
gördüler. Biz halka hizmet etmeyi temel ilke
edindik ve belediye başkanı arkadaşlarıma
şunları söyledim; bulunduğunuz beldede, yö-
nettiğiniz belediyede eğer bir çocuğun karnı

doymadıysa, o çocuğun karnı doyduktan
sonra siz akşam uyuyacaksınız. Çünkü belde
halkından siz sorumlusunuz. Bunu yaptık.”

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan
Başkan Seçer’e teşekkür

Kılıçdaroğlu, Başkan Seçer ile birlikte
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toptancı
Hal Kompleksi’nde çalışan kadınların çocuk-
ları için açtığı ve Türkiye’de sebze-meyve ha-
linde açılan ilk kreş olma özelliği taşıyan
Münir Özkul Kreşi’ni ziyaret ettiklerini hatır-
lattı. Kılıçdaroğlu, hizmetle ilgili takdirini şu
ifadelerle dile getirdi: Bugün sabahleyin
Sayın Seçer’le Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne git-
tik. Orada kadınlar da çalışıyor ama o kadın-
ların küçük çocukları var. O kadınların
çocukları için kreş açmış, düşünebiliyor mu-
sunuz? Hal’e gelip çalışan ama evinde küçük
çocuğu olan ve o çocuğunu güven içinde çalı-
şabileceği mekana çok yakın bir yerde bir
kreşe teslim eden ve arkasına dönüp çocuğun
karnı doydu mu doymadı mı altı temizlendi
mi temizlenmedi mi buna bakmayan ve bu
konuda güven içinde işine dönen ve akşam
işinden döndükten sonra çocuğunu alıp
mutlu bir şekilde evine dönen… Belediye baş-
kanı dediğimiz budur o nedenle ben hepini-

zin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza teşekkür ederim. Sayın Vahap Seçer, lüt-
fen ayağa kalkar mısınız? Hep beraber lütfen
Büyükşehir Belediye Başkanımızı alkışlar mı-
sınız? Tabi Mersin’de bu yapılıyor da Ada-
na’da, Aydın’da yapılmıyor sanmayın.
Belediye başkanlarımızın olduğu her yerde
yapılıyor bu. Her yerde yapılacak.”

Başkan Seçer: “Biz ideolojik,
etnik, siyasal, mezhepsel, 

meşrepsel körüz. Çünkü biz 
belediye başkanıyız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, sahnedeki konuşmasında ilk
olarak, “Ankara’dan çok değerli bir misafiri-
miz var. Türkiye’nin gururu, Türkiye’nin
umudu Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıç-
daroğlu. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım”
diyerek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu ve pro-
tokolü selamladı. Başkan Seçer, akıllı bir kent
yaratmak istediklerini vurgulayarak, “Gerçek-
ten Türkiye’nin dünyaya ayak uydurma çaba-
ları içerisinde olan, bilişime yöneldiği
bugünlerde sadece belediyecilik hizmetle-
rinde değil, her alanda teknolojiye, dijital or-
tama artık hayatı insanların parmaklarının
ucunda, klavyelerle yönetmeye, yönlendir-
meye, sevk ve idare etmeye belediye-
lerin de çoktan başlamış olması
gerekiyordu. Bizler de bu bilinçle, bu
gerçekle öncelikli olarak akıllı bir
kent yaratacaksak bir kere belediye-
mizin de akıllı olması gerektiğini dü-
şündük. Çalışacağımız insanların da
akıllı olması gerekiyor. Eğer akıllı in-
sanlar, liyakatli insanlar, çalışan in-
sanlar, sorumluluğunu omuzlarında
taşıyan insanlarla bir arada olursak,
seçim öncesi söylediğim gibi; kentin
sokaklarında yürürken başımız dik,
alnımız açık olur. Neden? Biz halkı-
mıza şunu vadettik; ‘sizleri seviyo-

ruz, sizleri sayıyoruz, bizlere destek olun, biz-
lerin yanında olun. Biz kimsesizlerin kimsesi
olacağız. Biz herkesi kucaklayacağız. Biz
körüz. Biz ideolojik körüz, biz etnik körüz, biz
siyasal körüz, biz mezhepsel, meşrepsel
körüz. Çünkü biz belediye başkanıyız, herke-
sin belediye başkanıyız’ dedik ve uygulamala-
rımızı başlattık” dedi.

“Teksin benim yol arkadaşım, baş
danışmanım, en güvendiğim 

çalışma arkadaşım”

Simge Fıstıkoğlu ve Bay J.’nin Teksin uy-
gulamasını çok güzel bir sunumla anlattıkla-
rını aktaran Başkan Seçer, şöyle devam etti:
“Birkaç cümle ile Teksin’i anlatmak istiyo-
rum. Teksin benim yol arkadaşım. Teksin
benim baş danışmanım. Teksin benim bele-
diye çalışmaları içerisinde en güvendiğim ça-
lışma arkadaşım. Bana ölçümleri yapan,
sokakta vatandaşla konuşan, onların derdini
bana aktaran, onları raporlayan, onları ra-

kamlara döken anketör. Teksin, Başkan’ın va-
tandaşla arasındaki köprüyü oluşturan bir
yapı. Vatandaşlarımızın da sığınacağı liman.
Vatandaşlarımızın dert babasıdır Teksin.
Hani vatandaşlar derler, geleneksel bir anla-
yış var. İnşallah Sayın Genel Başkanımız’ın
Cumhurbaşkanlığı’nda, Partimizin iktida-
rında bu anlayışı da değiştireceğiz. ‘Devlet
dairelerinde bir dayın olacak, belediyelerde
bir dayın olacak.’ ‘Yahu belediyede kimseye
ulaşamıyoruz. İşimizi yaptıracağız kimseyi
bulamıyoruz, bir tanıdığımız yok.’ Oysa ki
artık bu şikâyetler geride kaldı. Çünkü Teksin
var. Vatandaşımızın Teksin uygulamasıyla; bu
telefonla ulaşmadır ya da parmaklarının
ucunda dijital olarak bize şikâyetlerini bildir-
mesi aslında bir anlamda belediye başkanına
ulaşması anlamına geliyor.”

Lansman, dünyaca ünlü kanun virtüözü
Ahmet Baran’ın dinletisiyle sona ererken, ka-
tılımcılar Teksin uygulamasını telefonlarına
indirerek kullanmaya başladı.

Türkiye’nin En Kapsamlı Belediye
Mobil Uygulaması: Teksin Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi’ sloganıyla hayata
geçirdiği ‘Teksin Mersin’ uygulamasının lansmanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Yenişehir CNR EXPO Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 

Adanalıoğlu Kulak Mahalle-
si’nde, hafta sonu gerçekleşen

ve motor tiplerine göre 7 kategoride
düzenlenen yarışlarda sporcular, an-
trenman ve sıralama turlarının ardın-
dan 400 metre uzunluğundaki pistte
yarıştı. Çekişmeli geçen ve adeta gör-
sel bir şölen havasında gerçekleşen
yarışların Pro-Street kategorisinde
Tuncer Yeşil 1’inci; Caner Kıt 2’nci;
Kamil Kırbaş da 3’üncü oldu. 

Mersin Valiliği ve Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü’nün desteği; Akdeniz
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü’nün katkıları ile organize
edilen, her yaştan binlerce insanın
izlediği nefes kesen yarışlarda, dere-
ceye giren sporculara kupa, madalya
ve para ödüllerini, Akdeniz Belediye
Başkanı M. Mustafa Gültak takdim
etti. 

Başkan Gültak: Türkiye ve
Avrupa Şampiyonalarını da 

düzenlemek istiyoruz
Binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği

Motodrag yarışlarına ilişkin açıklama
yapan Akdeniz Belediye Başkanı M.
Mustafa Gültak; “Akdeniz Belediye-
miz, Türkiye Motosiklet Federasyonu
ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü iş-
birliğinde gerçekleştirilen ve farklı
kentlerden Motodrag Yarışları için
Mersin’e gelen yarışmacılarla bir
araya geldik. Sporcularımız, buranın,
Türkiye’nin en iyi pist alanlarından
biri olduğunu; Türkiye ve Avrupa
Şampiyonalarının da burada yapılabi-
leceğini ifade ettiler.

Bizler de daha kapsamlı ve daha
büyük etkinliklerin de bu pistte dü-
zenlenebileceğini, etkinliklerimizin
sayısını arttıracağımızı kendilerine
ilettik. Çünkü gerçekten çok güzel ve
uzun bir piste sahip burası... Federas-
yon ile görüşüp daha büyük ve pro-
fesyonel organizasyonların burada
yapılmasını sağlayacağız. 

Normalleşme ile birlikte adeta

festival havasında böyle bir etkinliğe
katkı sunmaktan dolayı çok mutlu-
yuz. Akdeniz Belediyesi, bir kez daha
öncülüğünü ve farklılığını ortaya
koydu. Bu ve benzeri etkinliklerin en
iyisini yaparak Akdeniz’in adını tüm
Türkiye’ye duyuracağız. Her zaman
söylediğimiz üzere, sporun her dalına
ve sporcularımıza destek vermeye
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Motosiklet Kulübü Başkanı Güder:
Caddeden Piste sloganıyla yola çıktık

Türkiye’nin farklı illerinden gele-
rek yarışlara katılan sporcular; gör-
dükleri pistin Türkiye’nin en güzel
pistlerden biri olduğunu belirterek,
Türkiye Şampiyonası’nın da burada
düzenlenmesini talep ettiler. Federas-
yon Mersin İl Temsilcisi ve Mersin
Motosiklet Spor Kulübü Başkanı
Yusuf Güder de kentte bu büyüklükte
bir organizasyonun ilk kez yapıldı-
ğına dikkat çekti. Hem sporcu hem de
seyirci katılımının çok olmasından
dolayı mutluluk duyduklarını dile ge-
tiren Güder; desteklerinden dolayı
Akdeniz Belediyesi’ne ve Başkan
Mustafa Gültak’a teşekkür ederek;
“Mersin'i ve Akdeniz'i tanıtmak adına
çok güzel bir etkinlik olduğunu düşü-

nüyorum. Bizler de bugün burada ge-
rekli tüm güvenlik önlemlerini aldık.
‘Caddeden Piste’ sloganıyla yola çık-
tık. Maalesef, caddelerde binlerce in-
sanımız adrenalin duygusu adına
hayatlarını kaybediyor. En büyük
amacımız, gençlerimizi böyle organi-
zasyonlarla yönlendirmenin zeminini
hazırlamak” dedi.

Yenişehir’in 10 yıllık iklim
eylem planı belirleniyor 
Mersin Yenişehir Belediyesi, ilçenin 10 yıllık iklim değişikliği eylem
planını belirlemek amacıyla Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir Enerji ve
İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı Müdürler Çalıştayı düzenledi. 

İklim ve Enerji için Avrupa Belediye
Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayarak,

kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini
arttırmayı hedefleyen Mersin Yenişehir Be-
lediyesi, 10 yıllık eylem planını belirlemek
üzere çalıştaylar düzenlemeye devam edi-
yor. Haziran ayının başında kamu kurum-
ları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek
odaları, sivil toplum kuruluşları ve araş-
tırma merkezleri temsilcilerinin katıldığı
çalıştayı düzenlemişti. 

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Mer-
kezinde birim müdürlerinin katıldığı Enerji
ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı
Müdürler Çalıştayının açılış konuşmasını
yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah
Özyiğit, çevreye ve geleceğe duyarlı beledi-
yecilik anlayışı ile çalışmalar yürüttüklerini
söyledi. 

“İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini 
günden güne daha çok görüyoruz”

Yenişehir Belediyesinin çağdaş ve sosyal
belediyecilik vizyonu ile çocuklar için daha

güzel bir kent kurmayı hedeflediklerini kay-
deden Başkan Özyiğit,  “Kentimizin 10 yıllık
iklim değişikliği eylem planını belirlemek
amacıyla Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir
Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem
Planı Çalıştayının ilkini Haziran ayının ilk
haftasında gerçekleştirdik. Kamu kurumları,
üniversiteler, yerel yönetimler, meslek oda-
ları, sivil toplum kuruluşları ve araştırma
merkezleri temsilcilerinin katıldığı çalıştay
çok verimli geçti. İklim değişikliğinin yıkıcı
etkilerini günden güne daha çok görüyor ve
hissediyoruz. Günümüzde enerji ihtiyacı sı-
nırsız ancak kaynaklar sınırlı.  Esasen öbür
taraftan baktığımızda kullanabileceğimiz
temiz enerji kaynaklarından yeterince fay-
dalanılmadığını üzülerek ifade etmek iste-
rim. Yenişehir Belediyesi olarak yaptığımız
projeyle kendi ihtiyacımızı karşılayacak bir
çalışmayı sonuna yaklaştırıyoruz.  Yenişehir
Belediyesi olarak 6 temel ilkemizden biri
olan ekoloji konusunda tutarlı davranıyo-
ruz” diye konuştu.  

Akdeniz Belediyesi, motosiklet tutkunlarını
‘motodrag’ yarışlarında buluşturdu

Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Mersin Motosiklet Spor
Kulübü işbirliğinde organize edilen Motodrag Yarışları; 50 sporcu ve binlerce mo-

tosiklet severin katılımıyla, çok yoğun bir ilgi ve heyecan altında gerçekleşti.

Lisanslı sporculara ve halka açık olan
yarışlar, Halkkent Mahallesi'nde bulu-

nan 1000 Kişilik Spor Salonu ve Bocce Tesisi
önündeki parkur alından başladı.

Başkan Yılmaz yarışmaya start verdi
15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan ve

parkur uzunluğunun kategorilere göre belir-
lendiği yarışların startını Toroslar Belediye
Başkanı Atsız Afşın Yılmaz verdi. 

Başkan Yılmaz, sporculara tek tek başarı-
lar dileyerek; "Sporun merkezi Toroslar'da
hedefimiz, daha sağlıklı ve vizyon sahibi bir
nesil yetiştirmektir.  Hemşehrilerimizi sportif
faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.
15 Temmuz şehitleri anısına organize ettiği-
miz bu yarışlara katılan tüm sporcularımıza
teşekkür ederim" dedi.

"Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız"
Sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisik-

let kullanımını daha da yaygınlaştırmak
adına bu tür spor organizasyonlarına önem
verdiklerini ve bisiklet sporunda Mersin'den
yeni şampiyonların çıkmasını istediklerini
belirten Başkan Yılmaz; "15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenle-

diğimiz yarışlarımızın yapıldığı bu parkuru
antrenman sahası yapmayı ve diğer sportif
etkinliklerimizde, okullar arası ve uluslar-
arası şampiyonlarda da kullanmayı planlıyo-
ruz. Amacımız, bisiklet kültürünü
yaygınlaştırmak" şeklinde konuştu.

Birincilik derecesini 15 Temmuz şehitle-
rine ithaf etti

Yarışlarda, Yıldız Erkekler kategorisinde
birinciliği elde eden lisanslı sporcu Arda Kap-

lan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yıl-
maz'a bu organizasyonu düzenlediği için te-
şekkür ederek, devamını diledi.  Kaplan;
"Bisiklet yarışlarında Yıldız Erkekler katego-
risinde birinci oldum. Bu birinciliğimi 15
Temmuz Şehitlerine ithaf ediyorum" ifadele-
rini kullandı.

Yarışların ardından kategorilerinde dere-
ceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen
bir törenle takdim edildi.

Toroslar'da 15 Temmuz anısına bisiklet yarışları yapıldı
Toroslar Belediyesi'nin, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü dola-
yısıyla düzenlediği bisiklet yarışları,
16 kategoride 145 sporcunun katılı-

mıyla gerçekleştirildi.

MotoDrag yarışlarında dereceye
giren sporcular ve kategorileri

1000 CC Pro yarışları; 1’inci Tun-
cer YEŞİL; 2’nci Caner KIT, 3’üncü
Kamil KIRBAŞ. 

1000 CC Standart; 1’inci Erol Bal-
kış, 2’inci Mehmet Uğur TOMAK,
3’üncü Serkan ŞİRİKOĞLU. 

750 CC Pro; 1’inci Furkan ÖZDE-
MİR, 2’inci Onur Sefa ABACI, 3’üncü
Serkan ŞİRİKOĞLU; 

600 CC Pro; 1’inci Fatih AKIN,
2’inci Orhan KARABAŞ, 3’üncü Mus-
tafa Köprübaşı. 

600 CC Standart; 1’inci Timur
İLHAN, 2’inci Berkay ÇETKİN, 3’üncü
Batuhan ATARDAĞ. 

300 CC Pro; 1’inci Memiş Fırat
İNAN, 2’inci Mete EKREN, 3’üncü
Umut ÜRKÜTÜR. 

300 CC Standart; 1’inci Berkay
ŞENEL, 2’inci Emre EREN, 3’üncü
Murat GENCER.
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Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu
en sıcak şekilde hissedeceğimiz, mübarek Kurban Bayramı’nızı

tebrik eder; sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Fuat TOSYALI
Koordinatör Başkan Yrd.

R. Onur KILIÇER
Koordinatör Başkan Yrd.

Fatih DOĞAN
Birlik Başkanı

Hüseyin ARSLAN
Birlik Başkanı

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

Saadettin ÇAĞAN
Birlik Başkanı

Gürkan TEKİN
Birlik Başkanı

Huriye YAMANYILMAZ
Birlik Başkanı

Nejdat SİN
Koordinatör Başkan

18ay sürecek proje kapsamında, Er-
demli bölgesinde çevrenin, biyo-

lojik çeşitliliğin ve kaynakların korunduğu,
aynı zamanda yerel halkın ve turistlerin
ekonomik, sosyal ve estetik gereksinimle-
rini karşılayacak şekilde sürdürülebilir, ye-
nilikçi bir doğa turizmi konaklama
modelinin hayata geçirilmesi ve deniz turiz-
mini geliştirerek, bölgenin çekiciliğini artı-
racak turizm alt yapısının destinasyona
kazandırmak amacıyla Glamping tesisi ku-
rulacak. Proje ile Erdemli bölgesinde doğa
ve deniz turizmini geliştiren, çevre ve biyo-

lojik çeşitliliğin korunduğu alternatif ve ye-
nilikçi bir konaklama türü olan 'Glamping'
in yanı sıra, deniz turizminde bölgenin ca-
zibe merkezi olmasına destek sunacak. Su
Sporları Merkezi'nin hayata geçirilmesi,
bölge turizmi için oldukça önemli olan ve
başarı ile tamamlanmış "OLBA Kültür Yol-
ları Projesi"; kapsamında hazırlanan kültür
rotalarına yönelik turistik talebin arttırıl-
ması, Glamping tesisinde oluşturulacak Or-
ganik Ürünler Köylü Kadın Üretici Pazarı
sayesinde mevcut kooperatifin güçlenmesi
hedefleniyor.

Erdemli Glamping 
projesini hayata geçiriyor
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Tarafından Yürütülen 2021 Yılı Turizmde Desti-
nasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek-

lenen Erdemli Belediyesi’nin “Erdemli Glamping” projesi protokolü Belediye
Başkanı Mükerrem Tollu ve ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında imzalandı.

Tarsus’un kurtuluşunun
100. yılına özel sergi

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, en bilinen
Atatürk portrelerinden birini yapan ressam, çizer ve kali-

grafiye ustası Etem Çalışkan, Tarsus’un düşman işgalinden kurtu-
luşunun 100. yılı dolayısıyla açacağı sergiye hazırlanıyor. 93

yaşında olmasına rağmen hala
üreten Çalışkan, Tarsus Bele-
diye Başkanı Haluk Bozdoğan’ı
ziyaret ederek sergi hazırlık-
ları hakkında bilgi verdi.

Sanatçı Çalışkan, ziyarette
Tarsus’un düşman işgalinden
kurtuluşunun 100. yılı dolayı-
sıyla yapılabilecek sanatsal ve
kültürel etkinlikler hakkında
da Başkan Bozdoğan ile görüş
alışverişinde bulundu. Çalış-
kan, “Aşk Olsun” adlı kitabını
da Başkan Bozdoğan için im-
zaladı.

Başkan Bozdoğan, “Sanat-
çının yarını son nefesidir diye-
rek ömrüne birçok başarı ve
ilki sığdıran, günümüzün dua-
yen sanatkarlarından, kaligra-
fiye ustası Etem Çalışkan'ı
ağırlamaktan onur duydum.
Atatürk aşığı ve Cumhuriyet
sevdalısı Çalışkan'ın Tar-
sus'umuzun düşman işgalin-
den kurtuluşunun 100. yılında
sergi açacak olması bizleri ay-
rıca mutlu etti” dedi.

Tarsus’un yetiştirdiği değerlerden biri olan ressam ve
hat sanatçısı Etem Çalışkan, şehrin düşman işgalin-

den kurtuluşunun 100. yılı için özel bir sergi açacak.

Başkan 
Tepe’nin 
15 Temmuz
mesajı

15Temmuz’da vatan söz konusu
olduğunda aynı safta buluşan ve

engel tanımayan Türk milletinin iradesi-
nin önünde hiçbir gücün duramayacağını
belirten MGC Başkanı Tepe, “15 Temmuz
gecesi Türkiye’yi karanlığa sürüklemek is-
teyenlere karşı kahraman milletimiz birlik
beraberlik içinde tek yürek olarak, des-
tansı bir mücadele gösterdi. 15 Tem-
muz'dan sonra artık hiç kimse milletin
iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile
geçiremeyecektir. Hiçbir terör örgütünün
gücü, milletimiz üzerindeki birliği, bera-
berliği, kardeşliği asla bozmaya yetmeye-
cektir.” dedi.

Başkan Tepe, Türk halkının 15 Tem-

muz gecesi tank ve namluların karşısında
durup mücadele ettiğini söyleyerek, “Ge-
ceye yenilmeyen her insana ödül olarak
bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.
Geceye yenilmeyen kahramanlar, uçaklara,
helikopterlere, tanklara, namlulara karşı
durmaları sonrasında, vakit sabaha dön-
düğünde, geceye yenilmeyen kahramanlar
günün sonunda ülkenin istikbalini kurtar-
mış olmanın haklı gururunu yaşamışlar-
dır. 5 yıl önce milletimizin istiklalini ve
ülkemizin istikbalini korumak için uçakla-
rın, tankların, kurşunların karşısına diki-
len kahraman milletimizin her bir ferdini
minnet ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini
kullandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mersin Valiliği tarafından Akbelen
Şehir Mezarlığı içindeki şehitlikte düzen-
lenen törene Vali Ali İhsan Su'nun yanı
sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Vahap Seçer, milletvekil-
leri, il protokolü, sivil toplum kuruluş
temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler
katıldı.

"Bayramlar özel günlerdir"
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan

törende şehitler için dua edildi. Şehit
kabirlerini ziyaret ederek tek tek ka-
ranfil bırakan Vali Su, şehit aileleri ile
gazilerin bayramını kutlayarak, on-
larla bir süre sohbet etti, acılarına
ortak oldu. Bayram tadında bir bay-
ram geçirme temennisinde bulunan
Vali Su, korona virüs salgınına dikkat
çekerek, “Covid-19 salgını tedbirleri
çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen
kurallarına dikkat ederek, bu bayramı
güzel bir şekilde geçirelim. Bayramlar
bizim en çok dayanışma gösterdiği-
miz, kardeşlik, birlik ve beraberlik
duygularımızın zirveye ulaştığı çok
özel günler. Bu çerçevede bu bay-
ramda yine paylaşma, dayanışma ve
kardeşlik duygularını en iyi şekilde
ortaya koyduğumuz günler olacak”
dedi. Sözlerinin sonunda şehitleri rah-
met, gazileri minnetle yad ettiklerini
kaydeden Vali Ali Su, tüm İslam alemi-
nin Kurban Bayramını kutladı.

Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma
Mersin’de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte düzenlenen
bayramlaşma töreninde duygulu anlar yaşandı. Evlatlarının

kabri başındaki ailelerin hüznünü paylaşan Vali Ali İhsan Su,
şehit aileleri ile yakından ilgilenerek acılarına ortak oldu.

Mersin Sanayicileri ve İş İn-
sanları Derneği (MESİAD)

Yönetim Kurulu Üyesi, Tarım, Gıda
ve Sağlıktan Sorumlu Kurul Başkanı
Ramazan Öz, günden güne artan
yem fiyatlarından duydukları endi-
şeyi dile getirdi. Ülkemizdeki eko-
nomik daralmanın beraberinde bir
çok sektörü ciddi sıkıntılar ile karşı
karşıya bıraktığını söyleyen Öz, üre-
tim ekonomilerinden en temel
problemin maliyet girdilerinin dışa
bağlı olmasını kaydetti.

“Rekolte kayıpları ithalatın daha
çok artmasına neden olacaktır”

“Hayvancılığın başlıca sorunu
olan yemde durdurulamayan fiyat
artışlarıdır” diyen Ramazan Öz şu
ifadeleri kullandı: “Bu sezon Güney
Doğu ve İç Anadolu’daki kuraklık
nedeniyle buğday ve arpa ürünle-
rinde en az yüzde 40’lık rekolte
kaybı bekleniyor. Bu durum zaten
hammadde de ithalata bağımlı olan
yem sektöründe de ciddi sorunlara
neden olacak. Eğer yem fiyatlarını
belirli bir oranda sabitleyecek uy-
gulamalar geliştirilemezse süt hay-
vanını kesime gönderen yetiştirici
sayısı daha da artıracaktır. İç üre-
timdeki rekolte kayıpları ithalatın
da daha çok artmasına neden ola-
caktır. Yem firmalarının hammadde
ithalatında maliyetleri düşürecek
uygulamalar geliştirilse fiyatlar
kontrol altına alınabilir. Ayrıca yem
sektörünün en önemli gider kalem-
lerinden biri akaryakıt maliyetleri-
dir. Eğer yem sektörüne özel
akaryakıt desteği sağlanırsa yem fi-
yatları aşağı çekilebilir. Ayrıca yem
fiyatlarındaki istikrarı sağlayacak
düzenlemelerinde bir an önce ha-

yata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle
süt fiyatlarında yapılan zamlardan
sonra yem üreticileri de keyfi ola-
rak belirli oranda zamlar yapabili-
yorlar. Bu durum hem süt
üreticilerinin hem de süt sanayisi-
nin karlılık oranının azalmasına
neden oluyor. Süte yapılan her zam
da tüketim oranlarının düşmesine
neden oluyor. O yüzden hem süt
üreticilerinin hem de süt sanayicile-
rinin geleceği için yem fiyatlarını
aşağı çekmekten başka çare bulun-
mamaktadır.”

“Yem sektörü için tavan fiyat 
uygulamasına gidilmeli”

Tarım ve hayvancılığın Türkiye
ekonomisindeki önemine dikkat
çeken Öz, yem sektörü için tavan
fiyat uygulamasına gidilmesi gerek-
tiğini belirtti.

Öz, “Et ve süt fiyatlarında
yaşanan sorunların teme-
linde yem girdilerinin çok
yüksek olması ve bu girdile-
rin kontrol altına alınma-
sında özellikle TMO’nun ve
Bakanlığın bu duruma mü-
dahale etmesi gerekiyor,
yem fiyatlarındaki atışların
durdurulmalı veya tavan
fiyat uygulaması yapılmalı-
dır. Elbette serbest rekabet
ekonomisi içinde yaşıyoruz,
fakat üreticinin çok zor du-
rumda olduğu bu dönemin
gerçekliğine uygun olarak
Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Gıda Komitesinin çiğ
sütte uyguladığı referans
fiyat benzeri yem sektörü
için de tavan fiyat uygulama-
sına gitmeli. Özellikle sek-

törde ciddi zarar eden hayvan ve
süt üreticilerinin bu dönem yaşatıl-
ması ülkemizin geleceğinin teminat
altına alınmasıdır. Çünkü Türki-
ye’nin süt üretimi dünyada 8. Avru-
pa’da da 3. Büyüklüğe sahip.
Ülkemizde iriliği ufaklı kayıtlı
1.112.466 adet süt çiftliği işletmesi
var.  Türkiye’de milyonlarca insanın
üreterek geçimini sağladığı ve ülke
ekonomisinin çok büyük bir pay-
daşı olduğu muhteşem bir ekosis-
teme sahiptir. Ne var ki bu ölçekte
bir büyüklüğe sahip sektör kan kay-
betmektedir. Bu duruma acil müda-
hale edilmeli üst düzey bir
hassasiyet ile çözümler geliştirilme-
lidir. Aksi taktirde sektörde çökme-
nin yaşanması ülke ekonomisinde
büyük bir yara açacaktır” şeklinde
konuştu.

“ARTAN YEM FİYATLARI DURDURULAMAZSA 
YETİŞTİRİCİLER HAYVANLARINI KESİME GÖNDEREBİLİR”

MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Tarım, Gıda ve Sağlıktan Sorumlu Kurul Baş-
kanı Ramazan Öz artan yem fiyatlarına dikkat çekerek, “Kuraklık yem sektöründe ciddi so-

runlara neden oluyor, eğer yem fiyatlarını belirli bir oranda sabitleyecek uygulamalar
geliştirilemezse süt hayvanını kesime gönderen yetiştirici sayısı daha da artıracaktır” dedi.



31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ 6SAYFA 

Şener MERMER

Zaman hızla akıp geçiyor. Bir Kurban Bay-
ramı’nı daha acısıyla tatlısıyla yaşadık Tem-
muz ayı içerisinde. Öncelikle ülkemizin
gelecek bayramları daha rahat daha huzurlu
ve sağlıkla geçirmesini gönülden diliyorum.
Şöyle bir geriye bakıp düşündüğümde, bizim
gibi yaş almış kuşaklar gerçekten çok idealist,
örf ve adetlerine sahip çıkan, paylaşımcı, milli
duygularını hep ön planda tutan, bayramları
bayram gibi heyecan içinde yaşayan, bayram-
larda tatil değil, aile ve yakınlarını ziyaret
planları yapan bir kuşaktı. Tüm olumsuzluk-
lara ve imkânsızlıklara rağmen kendi benli-
ğini hep ikinci plana atabilen bir nesil geldi
geçti bu memleketten. Bugün durum böyle mi
ya? Maalesef hiç değil. Şimdinin Gençleri ço-
ğunlukla‘’Bayram Gelmiş Neyime’’ misali,
kendi dünyalarında ümitsiz, duygusuz ve du-
yarsız. Onları dinlediğimizde gerçekten çok
üzülüyor, ülkemiz adına çok ama çok endişe-
leniyoruz. Hani haksız da değiller belki ama
bu durumu kabullenmek, onlara hak vermek
gerçekten çok zor. Fakat aynı zamanda içinde
bulunduğumuz dönemde de bir ülke gerçeği
maalesef. Aileler olarak bizler ve eğitimden
sorumlu olanlar, nerede hata yaptık ki yeni
nesil nasıl bu hale geldi? Bunun nedenlerini
enine boyuna hepimiz sorgulamak ve bu yan-
lışlarımızdan dönmek zorundayız. Hem bizzat
görüştüğüm gençler hem de araştırma şirket-
lerinin yaptığı anket sonuçları gençlerin dü-
şüncelerini açıkça ortaya koyuyor.
Özellikle18-30 yaş aralığında hangi gence so-
rarsanız sorun, büyük oranda imkânım olsa
Türkiye’de bir dakika durmam yurtdışına çı-
karım cevabını alıyorsunuz. Daha vahim olanı
ise,  bazı gençlerin ülke ayırımı bile yapmıyor
olması. Türkiye dışında bir ülke olsun yeter ki
cevabını veriyorlar. Şu geldiğimiz duruma
bakın. Çok ama çok acı bir tablo. Gençler ne
ara ve hangi sebeple kendi vatanlarından bu
denli soğudular. Tekrar söylüyorum, çaresi
neyse bulmak ve gençleri kendi vatanından
bile ayrılmayı göze alacak kadar umutsuz
kılan bu düşünceden bir an önce vaz geçir-
mek durumundayız. Gençlerin neden artık
böyle düşündüğünü hepiniz tahmin edersiniz
aslında. Maalesef ülkemizde müthiş bir gü-
vensizlik ortamı var. Üniversite bitirsem ne
olacak, zaten iş bulamam ki düşüncesi bu
genç beyinleri yiyip bitiriyor. Araştırmalara
göre böyle düşünen gençlerin oranı en az
%76. Bu korkunç bir rakam. Ekonominin son
yıllarda pandemininde etkisiyle, özellikle ül-
kemizde ve hem de küresel anlamda kötü git-
mesi, yeni istihdam alanlarının açılmaması,
mevcut işlere de torpilsiz girilemeyeceği
inancı, bu düşünceleri körükleyen en önemli
etkenler maalesef. Günümüzde Z Kuşağı ola-
rak adlandırılan bu yeni nesli, çok geç olma-
dan manevi değerlerine bağlı ve geleceğe
güvenle bakar hale getirmemiz şart. Bu ülke-
nin kaderini belirleyen yöneticiler; eğitim, is-
tihdam ve gençlik bir ülkenin geleceği. Bu
kuşağı olumsuz düşüncelerinden vaz geçire-
cek, kendi ülkelerinde geleceğe daha güvenli
bakabilecekleri tedbirleri çok geç olmadan
hayata geçirin. Gençliğimizi, dolayısı ile bu ül-
kenin geleceğini ziyan etmeyin…

BAYRAM GELMİŞ
NEYİME

senermermertrt@gmail.com

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği
törene MGC Başkanı R. Kaya Tepe ve yöne-

tim kurulu üyeleri, CHP Mersin Milletvekili Alpay
Antmen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın
Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Akdeniz Belediyesi
Başkan Vekili Aydın Eğin, Yenişehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Hasan Togay, MTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayhan Kızıltan,önceki dönem Baro Başkanı
Bilgin Yeşilboğaz, Akdeniz Belediyesi Basın Müdürü
Tuncay Karakaş ve basın mensupları katıldı. Başkan
Tepe’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardın-
dan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na geçildi.

Daha sonra MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe,
günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. 

Gazeteciler olarak 24 Temmuz’u ‘Basın Özgürlük
ve Dayanışma Günü’ olarak idrak ettiklerini söyle-
yen Başkan R. Kaya Tepe, bu günün tarihsel süre-
cine değinerek, “Türk basınında sansürün ilk
uygulandığı tarih 1876’dır. 24 Temmuz 1908 tari-
hinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra
bu uygulamaya son verilmesi günümüzde ‘sansürün
kaldırılması’ olarak adlandırılmaktadır. Demokrasi-
nin tehdit altında olduğu, vesayetin hüküm sürdüğü
bir ortamda, basın özgürlüğünden, ifade hürriyetin-
den ve sağlıklı bir medya işleyişinden bahsetmek
mümkün değildir.” diye konuştu.

"Basın mensuplarının baskı 
görmesine müsaade edilmemeli”

Hiçbir basın mensubunun mesleki faaliyetleri
dolayısıyla baskı görmesine, bu baskılar yoluyla
basın özgürlüğünün tehdit edilmesine müsaade
edilmemesi gerektiğini ifade eden Başkan Tepe, “Bu
gün ayrıca basın çalışanlarının çalışma şartların-
daki zorlukları anlamak ve onlara saygı duymak
amacı ile ortaya çıkan ve kutlanan bir gün. O yüz-
den, 24 Temmuz simgesel önemini hala kaybet-
medi. Bugün gazeteciler işsizlik, özlük hakları gibi
pek çok konuda sıkıntı yaşıyorlar.” dedi.

Tasarruf Tedbirleri kapsamında Basın ve Yayın

giderlerine ilişkin yeni düzenlemeye de
değinen Başkan Kaya Tepe, “Basının eko-
nomik anlamda desteklenmesini bekler-
ken böyle bir kararla karşılaşmış olmak
son derece üzücü. Anadolu basını bu zorlu
süreçte destek beklerken tam aksine olan
bu uygulama, Anadolu basınını çok güç
duruma düşürecektir. Anadolu Basınının
yaşaması için alınan bu kararın yeniden
gözden geçirilmesini istiyoruz. Basını zora
sokan değil; teşvik edici, ekonomik açıdan
rahatlatacak çalışmaların yapılmasını
talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Tepe: Sansürsüz günlerde 
buluşmak dileğiyle

Bir gün gerçekten hür ve her açıdan sansürsüz
basına kavuşup 24 Temmuz’u bir bayram coşku-
suyla kutlama temennisinde bulunan Başkan Tepe

konuşmasını şu sözlerle bitirdi: Bu
önemli ve anlamlı günde, kalemini de-
mokrasi, insan hakları ve halkın çı-
karları için kullanan, çoğulculuk ile
çok sesliliği şiar edinen basın men-
suplarıyla sansürsüz günlerde buluş-
mayı diliyorum.

Basında sansürün kaldırılışının yıl
dönümünde, basına ve basın çalışan-
larına güç, kuvvet ve başarılar diliyo-
rum, görevlerini yaparken hayatını
kaybeden değerli basın çalışanlarını
saygıyla anıyorum, basın camiamızın
tüm mensuplarına selam ve sevgile-
rimi iletiyor buraya kadar gelerek bu
günümüzde bize destek olan siz de-
ğerli misafirlerimize de teşekkür edi-
yorum. Bu vesile ile herkesin kurban
bayramını bir kez daha kutluyorum.

“Basın özgür olmadıkça 
Türkiye’ye demokrasi hiçbir

zaman gelmeyecek”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Ant-
men de tasarruf tedbirleri kapsamın-
daki düzenlemelerin basını mağdur
edeceğini dile getirerek bu kararı kı-
nadığını belirtti. Antmen, Türkiye’de
basının üstündeki baskıların devam
ettiğini de söyleyerek, “Bir kısım yan-
daş meydanın bir eli yağda bir eli bal-
dayken başta yerel gazeteler olmak
üzere yandaş olmayan gazeteler yaşa-

maya çalışıyor. Ama kalemini satmayan, onurlu
duran, kendisini değil vatanını ve halkını düşünen
gazeteciler olduğu sürece halkın haber alma özgür-
lüğünün sağlanacağını düşünüyorum. Basın özgür
olmadıkça Türkiye’ye demokrasi hiçbir zaman gel-
meyecektir.” ifadelerini kullandı.

Kızıltan: Cesur gazetecileri sahiplenmeliyiz

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO)
Ayhan Kızıltan ise yaptığı konuşmada toplumdaki
her kesimin doğruları söyleme cesaretinde bulunan
gazetecilerin arkasında durmasının çok önemli ol-
duğunu vurguladı. Kızıltan, konuşmasında şu söz-

lere yer verdi: Cesur ve fedakar insanlar sayesinde
dünya bugün hak ve özgürlüklere sahip olduk. Ko-
nuşmaktan, yazmaktan çekinmeyelim. Bize de top-
lum olarak düşen görev, cesaretle konuşup
yazanlara arka çıkmak ve sahiplenmektir. Toplu-
mun desteğini alan kişiler çok daha cesur ve ra-
hatça sahaya iner ve mücadele sonuç alır.
Gazetecilik çok zor bir görev olduğunu biliyoruz. Bu
nedenle işini layığıyla yapan tün basın mensupları-
nın gününü kutluyorum.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona
erdi.  

MGC, 24 Temmuz töreni gerçekleştirdi

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti (MGC) Basında

Sansürün Kaldırışının 113.
Yıl dönümü sebebiyle 

Cumhuriyet Meydanında
tören düzenledi. 

R. Kaya Tepe

Alpay Antmen

Ayhan Kızıltan
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Mersin’de bir grup iş kadını tarafından
2006 yılında kurulan Girişimci İş Ka-

dınları Derneği, (GİŞKAD) uluslararası alanda
faaliyet gösteren iş kadını sayısını artırmak
için harekete geçti. Pandemi sürecinde uygula-
nan kısıtlamaları, dijital pazarlama, e-ticaret,
etkili iletişim ve sosyal beceriler gibi konu-
larda düzenledikleri online eğitimler için bir
fırsata dönüştürerek üyelerinin niteliğini artı-
ran GİŞKAD, ihracatçı yeni iş kadınları yarat-
mak için ulusal ve uluslararası alandaki
kurumsal işbirliklerini geliştirecek.  GİŞKAD
Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, yeni
normaldeki en büyük amaçlarının ihracatçı
kadın iş insanları için  örnek olacak çalışma-
lara imza atmak olduğunu belirtti. Bugüne
kadar Mersin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu,
Çukurova Kalkınma Ajansı Kurulu, Çukurova
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Türk Giri-
şim ve İş Dünyası Federasyonu,  Mersin Eko-
nomi Platformu,  Mersin Büyükşehir Kent
Konseyi, Yenişehir Kent Konseyi,  Mezitli Kent
Konseyi gibi yerel ve uluslararası kuruluşlar
ile işbirliğinde ortak projeler geliştirdiklerini
belirten Mürvet Beydağı, “İş kadınlarına des-
tek sunacak çalışmalarla olumlu mesajlar ver-
mek, uluslararası alanda güçlü bir kadın
girişimci ağı kurmak için öncü olacağız. Pan-

demi sürecinden nasıl en az hasarla çıkabile-
ceğimizin ve iş kadınlarımıza nasıl destek olup
çözüm üreteceğimizin çalışmalarını yapıyo-
ruz” dedi.

Kadın mentör sayısının 
artırılmasına ihtiyaç var

GİŞKAD’ın diğer önemli bir hedefinin ise
sahip oldukları kurumsal bilgi birikimini top-
lumdaki diğer kadınlara aktararak, yeni iş fır-
satlarını algılayıp bunları birer iş fikrine
dönüştürmelerini sağlamak olduğunu belirten
Mürvet Beydağı, “Kadınlarımızın ekonomideki
önemini ortaya çıkarıp iyi bir lider ve yönetici
olmaları için fırsat eşitliği yaratmanın çok
önemli olduğuna inanıyoruz. Daha çok kadının
iş hayatında rol alması için, iş dünyasının kadı-
nın iş gücüne katılmasını destekleyen politika-
lar geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Aynı
zamanda kadın rol modellerin daha çok ka-
dına ilham vermesi için teşvik edilmesi ve
mentörlük yapması ile kadınlarımızın ve genç
kızlarımızın gelişimine destek sunacağı inan-
cındayım” diye konuştu. 

KUTU: Üye sayısı 88’e ulaştı

Girişimci ruha sahip, mesleki ve ticari
yönden nitelikli yeni iş kadınlarının oluş-

ması adına çalışmalara aralıksız devam et-
tiklerini ifade eden GİŞKAD Başkanı Mürvet
Beydağı, güncel üye sayılarının da 88 iş ka-
dınına ulaştığını aktardı. Üyelerinin sektörel
dağılımı incelendiğinde ağırlıklı olarak si-
gorta, gıda, tekstil, inşaat, sanayi-imalat, dış
ticaret, uluslararası lojistik, gümrük müşa-
virliği, sağlık, turizm, fotoğrafçılık, kamu-be-
lediye, emlak danışmanlığı gibi farklı
sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydeden
Beydağı, şöyle konuştu: “GİŞKAD olarak böl-
genin geleceğine yatırım yapılması ve dona-
nımlı yeni nesillerin ekonomik kalkınmaya
etkisinin sağlanması
yönünde bölgemizde
istihdam sağlayıcı bir
çok proje gerçekleştir-
dik. Kadınların çalışma
hayatına katılmasını,
kadın istihdamının artı-
rılmasını destekliyoruz.
Birçok firmamızın artık
kadın istihdam projele-
rini hayata geçirmeleri
de bizim açımızdan son
derece sevindiricidir.”

GİŞKAD, ihracatçı iş kadını sayısını
artırmak için işbirliklerini geliştirecek

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilile-
rinden alınan bilgiye göre

148 milyon metreküp su kapasitesi
olan Kozan Barajında geçen yıl yüzde
92 doluluk oranı yaşanırken bu yıl
Temmuz ayında yüzde 42'lik düşüş
ile şuan yüzde 50 doluluk oranı ile 74
milyon metreküp su bulunuyor.

Kozan Ziraat Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ümit Özdemir, yaptığı
açıklamada çiftçilerin bilinçli tarım

ve doğru sulama yapmasıyla sürecin
ilerlemesi gerektiğini ifade ederek
çiftçilere modern sulama yöntemlerini
kullanmalarını istedi.

Özdemir, "Kozan Barajımız 150
milyon metreküp suya sahip geçen
sene yüzde 92 doluluk oranı vardı.
Şuan yüzde 50 doluluk oranı var. Kışın
beklediğimiz yağışlarımız olmadı.
Şuan kuraklık kendini iyice belli edi-
yor. Bilinçli sulama damlama sulama

ile suyu idareli israf etmeden kullanır-
sak bu yıl için sorun yaşamayız. Naren-
ciyede verimde düşüş var. Limon
mandalinada dökülme var. Bilinçli
tarım damlama sulama yapılmalı.
Suyu ne kadar idareli ve bilinçli kulla-
nırsak o kadar çiftçimize faydalı olacak
bu sene sorun yaşamayacağız. Şuan
limon ve mandalinada dökülme yaşa-
nıyor. Bunun sebebi de kuraklık ve sı-
caklıklar” diye konuştu.

Çukurova’da korkutan kuraklık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış ve sıcaklık analizi raporlarına göre
ülke genelinde son 50 yılın en sıcak günleri yaşanırken kuraklığın izi Kozan

Barajında ve bahçelerde görülmeye başlandı. Geçen yıl Temmuz ayında yüzde
92 olan Kozan Barajındaki doluluk oranı bugün yüzde 50 olarak ölçüldü.

KURBAN BAYRAMINIZI 
KUTLAR, SAĞLIK, BAŞARI VE

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

MERSİN TİCARET BORSASI

ŞERAFETTİN MEMİŞ
MECLİS BAŞKANI 

Ö. ABDULLAH ÖZDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Gemi manevrasından
dönen MIP Deniz Hiz-

metleri ekibi 1 Ağustos 2021 ta-
rihinde Tanzanya Bayraklı
“Consul” adlı geminin denize
kirli balast suyu bastığını tespit
ederek vido kaydına aldı. MIP
ekibi, bir taraftan gemi müret-
tebatını uyarırken diğer taraf-
tan kaydedilen görüntüyü
kurum yöneticilerine iletti. Ka-
mera kayıtları MIP Deniz Hiz-
metleri Müdürü tarafından
prosedür gereği eş zamanlı ola-
rak Mersin Liman Başkanlığı ile
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı’na gönderildi. Delil
olarak kullanılan görüntüler sa-
yesinde Mersin Büyükşehir Be-
lediyesi gemiye 1 milyon 355

bin TL ceza kesti. 
MIP Genel Müdürü Johan

Van Daele konuyla ilgili yaptığı
değerlendirmede, çevreye ve
denize saygılarının sonsuz ol-
duğunu ve bunun kurum kültü-
rünün en önemli unsuru
olduğunu söyledi. İş birlikleri
için belediye ekiplerine teşek-
kür eden Johan Van Daele, “Bu-
rada en büyük teşekkürü MIP
Deniz Operasyonlarında görev
yapan, çevre bilinci yüksek
personelimize ediyoruz. Onla-
rın dikkati ve çabası takdire
değer. Personelimizin duyarlı-
lığı ve ilgili kurumların koordi-
neli çalışması sayesinde daha
büyük çapta yaşanacak kirlili-
ğin önüne geçilmiş oldu. El-
bette bu örnek çabaya bir

teşekkür yetmez. Şirketimiz bu
duyarlılığı gösteren tüm ekibi
ödüllendirmiştir. MIP olarak
çevre duyarlılığı olmazsa olma-
zımızdır. Bugüne kadar olduğu
gibi ileriki süreçte her zaman
çevrecilerin yanında durmaya
devam edeceğiz” dedi. 

MIP Deniz Operasyonları
personeli ise kurumun verdiği
ödülü, duyarlı bir davranışla
Manavgat’taki orman yangı-
nında zarar gören yurttaşların
ihtiyacında kullanılmak üzere
Antalya Valiliği Orman Yangını
Yardım Kampanyası’na bağış-
ladı. Baş makinist Osman Can
Şahbaz, denizlerin ekmek kapı-
ları olduğunu, korumanın ise
vatandaşlık borcu olduğunu
aktardı. 

MIP’den denizlerin korunması
için örnek hareket

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), geçtiğimiz pazar günü Tanzanya
Bayraklı “Consul” adlı geminin denize balast suyu bıraktığını telefon kaydıyla belirle-

yip yöneticilerini anında bilgilendiren Deniz Hizmetleri ekibini ödüllendirdi. İlgili
personel aldığı ödülü orman yangınında zarar gören yurttaşların ihtiyacında kulla-

nılmak üzere Manavgat Orman Yangını Yardım Kampanyası’na bağışladı. 



Mersin Model Fabrika ile Çukuro-
va’da endüstri 4.0’a uyumlu fab-

rikalar hedefleniyor
Mersin sanayisinin dijital dönüşü-

müne çok önemli katkılar sağlayıp, en-
düstriyel üretimde verimliliğin
artırılmasının hedeflendiği Mersin
Model Fabrika’da kent sanayicisinin, En-
düstri 4.0’a adım atıp aşama aşama yük-
sek otomasyon teknolojileri ile
donatılmış katma değerli ürün üretimi
yapan fabrika yatırımlarına yönlendiril-
mesi planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) kapsamında Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Mersin Tarsus Organize
Sanayi Bölgesi, (MTOSB) Mersin Ticaret
ve Sanayi Odası, (MTSO) tarafından 25
Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen
Mersin Model Fabrika Şubat 2021’yle
faaliyetlerine başladı. Makine mühen-
disi, otomotiv ve mekatronik mühendisi,
iletişim uzmanı, elektrik elektronik mü-
hendisi, endüstri mühendisleri, ve kimya
mühendislerinden oluşan toplamda 8
uzmanın istihdam edildiği merkezde
aynı anda 12 firmaya eğitim ve danış-
manlık desteği sağlanırken, yıllık 36
firma eğitim programlarına katılabiliyor.
Merkezde ayrıca firmaların ihtiyaçlarına
göre yeni eğitim modülleri ile ve bu mo-
düllere göre makine ekipman yatırımı
yapılıyor.

Ankara ve Bursa’nın ardından Türki-
ye’nin 3’üncü Model Fabrikası olan Mer-
sin Model Fabrika aynı zamanda bina
içindeki İnovasyon Merkezi, Endüstriyel
Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi
birimleriyle verdiği bütünleşik hizmetle
yurt genelinde ilk olma özelliği taşıyor.
Merkezin mimarisi İngiltere’de yapılan
bir yarışmada 5 yıldızla karma kullanım
geliştirme ve karışımlı mimar dallarında
olmak üzere 2 ayrı branşta birincilik
ödülünün sahibi oldu. Mersin Model
Fabrika, ayrıca diğer model fabrikalar-
dan farklı olarak 5 bin metrekare arsa
üzerine 1500 metrekarelik 3 katlı kapalı
alana sahip. Merkezde ar-ge çalışmaları
yapmak isteyen sanayicilere alan tahsisi
hizmeti de veriliyor. 

Mersin Tarsus Organize Sanayi Böl-
gesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli,
konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı:

Fabrikanın kurulduktan bugüne ka-
darki sürecini anlatabilir misiniz kısaca?
Şu anda fabrika ne durumda, tam kap-
asite çalışıyor mu, eksikleri, yapılması
planlananlar var mı?

Fabrikamızın kurulumu tamamlandı-
ğında MTOSB içerisinde bulunan 6 fir-
maya ve öğren dönüş kapsamında 4
firmaya ise devlet teşvikleri ile danış-
manlık vererek toplamda 10 firmaya 19
modülden oluşan yalın üretim felsefesi
ve teknikleri aktarıldı ve firmalarda her
modül için uygulamalar yapıldı. Dört
ayın sonunda firmalarımızda yüzde 26

ile yüzde 150 arasında verimlilik artışı
sağlandığını tespit ettik. Şuan yeni fir-
malar için modüllerimizde güncelleme-
ler yapılıyor. KOSGEB ve ÇKA destekleri
ile birlikte yeni firmalarımızla tam kap-
asite çalışmak için ekibimizle hazırlan-
maktayız.

Fabrikamız şuan tam kapasite çalışı-
yor. Üretim sahamızda bulunan makine-

lerimiz, kullandığımız programlar,
firma havuzumuzda bulunan işletme-
lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar
devam ediyor. 

Model Fabrikaya kentteki hangi ku-
rumlar, ne tür destekler sunuyor?

Mersin Model Fabrikaya Mersin
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi,
(MTOSB) Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası (MTSO) fabrika kurulum aşama-
sından beri her konuda desteklemiş
olan kurum ve kuruluşlardır. Aynı za-
manda Çukurova Kalkınma Ajansı
(ÇKA) ve Küçük Orta Ölçekli İşlemeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
(KOSGEB) tarafından açılan çağrılar
kapsamında verilen hibelerle firmala-
rımız destekleniyor. 

Model Fabrika aslında şirketlere
bir yol haritası sunuyor. Bugüne kadar
kentinizde bu fabrika sayesinde kaç
firma kendisine yol haritası çıkarta-
bildi? Hangi alanlarda eğitim ve danış-
manlık hizmeti alabildi?

Mersin Model Fabrika’da Şubat
2021 tarihinden itibaren toplamda 10
firmaya yol haritası konusunda destek
verildi. Bu firmaların bazıları büyük

çaplı bazıları ise küçük çaplı yol harita-
ları oluşturarak verimliliklerini arttır-
mayı hedefliyor. Firmalarımız Mersin
Model Fabrika tarafından üretim ve yö-
netim verimliliği alanlarında eğitim ve
danışmanlık hizmeti alıyorlar. 

Bugüne kadar hangi sektörler, fabri-
kadan nasıl yararlanabildi? Öncelik ver-
diğiniz sektörler var mı?

Ağırlıklı olarak kimya, metal, petrol,
doğalgaz, mobilya, ağaç ürünleri, gıda,
kauçuk, plastik otomotiv, treyler gibi
sektörlere danışmanlık hizmeti veriyo-
ruz. Herhangi bir sektöre öncelik belirle-
medik. 
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Mersin sanayisinin dijital dönüşümüne çok
önemli katkılar sağlayıp, endüstriyel üre-

timde verimliliğin artırılmasının hedeflen-
diği Mersin Model Fabrika’da kent

sanayicisinin, Endüstri 4.0’a adım
atıp aşama aşama yüksek oto-

masyon teknolojileri ile dona-
tılmış katma değerli ürün
üretimi yapan fabrika
yatırımlarına yön-

lendirilmesi
planlanıyor.

Mersin Model Fabrika’nın hem fab-
rika hem eğitim alanı hem de ar-ge ve
yenilikçilik merkezi misyonuna dikkat
çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Kızıltan ise merkezin sahip olduğu geliş-
miş olanaklarla kent sanayicilerinin ve
girişimcilerin en önemli buluşma nokta-
larından biri olduğunu belirtti. Mersin
Model Fabrika’nın faaliyetlerine başla-
masıyla programa katılan işletmelerde
sistem körlüğü nedeniyle görülemeyen
aksaklıkların düzeltildiğini ve üretim
hatlarının güçlendirildiğini aktaran
Ayhan Kızıltan, “Burada daha az çaba ile
daha sistematik olarak verimi nasıl artı-
rabileceğinize odaklandık” dedi.

“Tüm üretim merkezlerimizin En-
düstri 4.0’ı yakalaması için çabalıyoruz” 

Mersin Model Fabrika içerisinde ku-
rulan Yenilikçilik Merkezi’nde girişimci-
lerin yeni ürün tasarımlarını son
teknoloji donanımlarla gerçekleştirebil-
diğinin bilgisini veren Başkan Kızıltan,
“Aklında yeni üretim fikri olan girişimci-
ler, önce Yenilikçilik Merkezi’ne gidip
orada bilgisayar ortamında ürününü ta-
sarlayıp ardından 3 boyutlu yazıcılarda
prototipini çıkartabiliyor. Sonrasında
ürünü eline alıp istediği özelliği taşıma-
yan bölümlerini yine bilgisayarda düzel-
tip yeniden 3 boyutlu çıktılar sayesinde
uygulamalı olarak nihai ürüne dönüştü-
rüyorlar. Eski kalıp sistemi ile en az 1 ile
1,5 ay gibi uzun sürelerde tamamlanabi-
len bu işlemler, yüksek teknolojik ola-
naklar sayesinde 1 ile 1,5 saat gibi
sürelerde gerçekleşiyor. Ayrıca burada
oluşturulan prototiplerin daha sonra
Model Fabrika aracılığıyla uygun üretim
sistemleri geliştirilebiliyor. Kısacası bu-
rası Dijital Dönüşüm, Yetkinlik ve Yeni-
likçilik Merkezi. Model Fabrika ise bu
merkezin bir bölümünü oluşturuyor.
Model Fabrika sonrasındaki hedefimiz
Endüstri 4.0’a geçiş sürecidir. Tüm üre-
tim merkezlerimizin Endüstri 4.0’ı yaka-
laması için çabalıyoruz” diye belirtti.

Kızıltan: Sistem körlüğü nedeniyle
sanayicinin görülemeyen 
aksaklıkları düzeltiliyor

Mersin Model Fabrika ile sadece
endüstriyel üretim yapan fir-

malara destek vermekle kalmayıp aynı
zamanda diğer sektörlere de yalın ve di-
jitalleşme konularında eğitim ve danış-
manlık desteği vermeyi hedeflediklerini
belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli, bu
alanda geliştirdikleri yalın belediye
programı kapsamında ilk olarak Tarsus
Belediyesi ile çalışmalara başladıklarını
belirtti. Başkan Tekli, “Ülkemizde bulu-
nan üretim ve hizmet sektöründeki tüm
işletmelerimizin Model Fabrikaların
sağladığı Dijital Türkiye Yol Haritası
kapsamında eğitim ve danışmanlık hiz-
metinden faydalanmasını sağlamak için
gayret gösteriyoruz. Eğer bunu başara-
bilirsek, kısa süre içerisinde ülke olarak
üretim/hizmet alanında olmamız gere-
ken konuma gelebileceğimizi düşünüyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Fabrikaların dışında 
belediyelere de yol haritası 

hazırlayacak

Mersin Model
Fabrika ile

Çukurova’da
endüstri 4.0’a

uyumlu fabrikalar
hedefleniyor

MTOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Sabri Tekli, Mer-

sin Model Fabrika’da kent ve çev-
resindeki tüm sanayi
işletmelerinin 5 yıl içerisinde
yalın üretim felsefesi ile dijitalle-
şerek dünyada öncü ve örnek iş-
letmeler haline getirmek için
proje yürüttüklerini belirtti. Böl-
gedeki sanayi üretiminde isteni-
len üst konuma yükselebilmek
için yalın üretim teknikleri ile ilk
başta işletmelerini israflardan
arındırılarak verimliliklerinin art-
masını hedeflediklerini belirten
Sabri Tekli “Fabrikalarımızın diji-
talleşmelerinde öncülük yaparak,
onları esnek üretim yapıları ile re-
kabetçi, dinamikleri güçlü, yeni
dünya düzenine adapte olan yeni
markalar yaratmak için çalışıyo-
ruz” dedi. 

Hedef 5 yıl içinde tüm sanayi
işletmelerini yalın üretim
sistemine entegre etmek


