
Mersin Gazeteciler Cemiyeti
yönetimi ve kentteki gaze-

teciler BN Hotel Thermal SPA Tesis-
lerindeki kahvaltı etkinliğinde bir
araya gelerek tesisi gezdiler. 55 mil-
yon dolarlık yatırımla
Mersin’de faaliyete geçen
kentin 5 yıldızlı ilk termal
tesisi olan BN Hotel Ther-
mal SPA Tesislerinde ga-
zeteciler için kahvaltı
etkinliği düzenlendi. Et-
kinlikte MGC Başkanı
Rüstem Kaya Tepe, MGC
Saymanı Abdullah Biçer,
MGC Yönetim Kurulu
Üyeleri Fahriye Kutlay

Şenyurt ve Ali Kemal Köseoğlu ile
BN Hotel Thermal SPA Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yusuf Narlı, Genel Müdür
Alp Atilla ve çok sayıda gazeteci bir
araya geldi.  2’de
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CEMIYET
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R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

Gazeteciler tüm
meslek yaşamı bo-
yunca yaşanan olay-
ları ve sorunları
ilgililere duyur-
mak,kamuoyu ile
paylaşmak duru-
munda kalmış-
lardır.

Yazısı Sayfa 6’da

TEDBİR
FELAKETİ

ÖNLER

Şener MERMER

CEMIYET

MGC’nin yeni binasını ziyaret ederek yönetimi kutladılar

TGF Türkiye turu Mersin’den başladı 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yöne-

timi’nin Türkiye turu Mersin’den baş-
ladı. TGF Heyeti Mersin Gazeteciler
Cemiyeti’ni yeni hizmet binasında ziyaret
ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Yapılan ziyarette mesleki sorunlar üzerine
sohbet edildi. 1-4 Ağustos tarihleri arasında
Mersin’de gerçekleşen program kapsamında
yönetim kurulu toplantısı yapılırken, çeşitli
protokol ziyaretleri de gerçekleşti.

MGC Başkanı Kaya
Tepe ve Mersinli

gazeteciler TGF heyetine
mesleki sorunlar iletildi.
TGF Genel Başkanı Yılmaz
Karaca, Ümit Yaşar Oğuzcan
Parkı’nın doğusunda bulunan
yeni Mersin Gazeteciler Cemiyeti bina-
sının tüm Mersin basın camiasına ha-
yırlı olmasını diledi. Karaca, mevcut

yönetimin bu konudaki çalışmasının
takdire şayan olduğunu dile getirerek
tüm yönetim kurulunu kutladı. 4’te
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BU ZAFER BiTMEZ
Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutla-

maları büyük coşku içinde geçti. Cumhu-
riyet Alanı’nda düzenlenen törene Vali Ali İhsan
Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğami-
ral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer’in araç ile törene katılanların bay-
ramlarını kutlamalarıyla başladı. Atatürk Anıtına

çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çe-
kildi. 

Buradaki törenin ardından Vali Su, Tuğamiral
Gedik ve Başkan Seçer, Kültür Merkezinde tebrik-
leri kabul etti. Öğrencilerin şiir okuduğu, Büyük-
şehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösteri

sunduğu törende, günün anlam ve önemini belir-
ten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Akde-
niz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli bir
üsteğmen yaptı. Tören; bayrak flama grubu, askeri
birlik, gaziler ve sporcu gençlerin tören geçişiyle
sona erdi. Zafer Bayramı kutlamaları tüm ilçelerde
çeşitli programlarla da kutlandı. 5’te

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN ZAFER
KONSERLERİ 3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 3 gün 3 gece düzenlediği Zafer
Konserleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü Mer-
sin’de coşkuyla kutlandı. Aralarında Sertab Erener, Simge, Onur

Akın, Can Bonomo, Atiye ve Kubat gibi isimlerin olduğu 14 sanatçı,
kentin 4 yanını saran toplam 12 noktada sahne aldı. 

Mersin Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Seçer

de son gün Özgecan Aslan Barış
Meydanı’nda düzenlenen Sertab
Erener konserine katı-
larak, Mersinlilerin
coşkusuna ortak oldu.
Başkan Seçer, alandaki
gençlerin “Mersin se-
ninle gurur duyuyor”
sloganlarıyla karşı-
landı. Gençlerden Mus-
tafa Alperen Çelik,

“Umut olmazsa yaşayamayız. Mer-
sin’de umut var. Vahap Seçer gel-
diğinden beri umudum var” dedi.
5’te
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BAŞKAN YILMAZ: "BU GURUR HEPİMİZİN"

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI GÜLTAK: 

“MERSİN’İN ÇÖZÜM BEKLEYEN EN
BÜYÜK SORUNU İMAR SORUNUDUR”

Akdeniz Belediye Başkanı
M.Mustafa Gültak, “Eğer biz

Mersin’i, Türkiye’nin gelişmiş, şehirci-
lik anlamında da en planlı ve düzenli
illeri arasında görmek istiyorsak, ken-
timizin acil olarak imar sorununu
çözmek zorundayız” dedi. Bir yerel
televizyon kanalında düzenlenen

canlı yayın programına katılarak gün-
deme ilişkin soruları yanıtlayan ve bir
dizi konu hakkında değerlendirme-
lerde bulunan Başkan Gültak, Mer-
sin’in çözüm bekleyen imar sorunu,
kentsel dönüşüm projeleri ve artan
orman yangınları hakkında düşünce-
lerini paylaştı. 3’te
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MGC yönetimi ve gazeteciler BN Hotel’i ziyaret etti

11 yaşında iki kitap
yazdı, gelirini otizmli
çocuklara bağışladı

2’de

Mersin Ticaret Borsası,
Bakliyat Araştırma

Merkezi kuruyor
6’da

Yenişehir Belediyesi’nden emziren annelere destek
Mersin Yenişehir

Belediyesi, Yeni-
şehir sınırları içerisinde
yaşayan yeni doğum
yapan annelere yönelik
‘Anne Sütü ve Emzirme
Danışmanlığı Projesi’ni
hayata geçirdi.  2’de

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

Yazının devamı 3’te

Toroslar Belediye Başkanı
Atsız Afşın Yılmaz, Anka-

ra'da düzenlenen Genç Dostu Şehir-
ler Fikir ve Proje Yarışması'nda
"Tekno Toroslar Projesiyle" Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'dan ödül aldı.

"Bu projeyle geleceğe yön vere-
cek fikirlerin Toroslar'da atılmasını

hedefliyoruz" diyen Başkan Yılmaz;
"Bu gurur hepimizin, bu gurur To-
roslar'ın. Projemizi değerlendirip
ödüle layık gören başta Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan Bey ile birlikte Gençlik ve Spor
Bakanlığımıza ve Türkiye Belediye-
ler Birliği'ne teşekkür ediyorum"
dedi. 5’te

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, TOROSLAR BELEDİYESİ'NE ÖDÜL



MERSİN(CEMİYET)
Mersinli iş adamı Hasan Arslan’ın kızı 11 yaşın-

daki Dilay Arslan, küçük yaşına rağmen iki kitap yaz-
mayı başardı. Down Kafe, içerisindeki Sanat
Çarşısı’nda düzenlenen imza töreninde çok sayıda da-
vetli katımdı.

Düzenlenen imza gününde konuşan Dilay Arslan,
yazdığı kitapların gelirini Otistik Çocukları Yaşatma ve
Kazanma Derneği’ne bağışladığını açıkladı. Pandemi
döneminde bol bol kitap okuduğunu belirten Dilay
Arslan, “En çok aradığım ise zaman yolculuğu içerikli
olanlardı. Kitapçılarda bulamayınca kendim yazmaya
karar verdim. Benim için heyecanlı geçen bu yazın so-
nunda  ‘Zaman Yolculuğu 1’ ve ‘Zaman Yolculuğu 2’
isimli kitaplarımı tamamladım. Kitaplarımın  satışın-
dan elde edilen geliri otizmli çocuklara bağışlıyorum.
Kitaplarımı yazarken bana destek olan anneme ve ba-
bama, kardeşlerime ve öğretmenlerime
teşekkür ediyorum" dedi.

ANNENİN MUTLULUĞU
Dilay Arslan’ın annesi Dilber Arslan

ise çocuğunun ilim irfan yolunda ilerle-
mesinden dolayı büyük mutluluk ve
gurur duyduğunu belirterek "Sevgili
kızım küçük yaşına rağmen bir eser bı-
rakarak beni sonsuz mutluluğa eriştirdi.
İnanıyorum ki zekâsı vicdanı ve hayat

görüşü olarak topluma faydalı bir insan olarak nice
başarılarını alkışlayacağız. Tüm çocuklar Allah'ın bize
emanetidir. Bizlerin anne baba olarak en önemli gör-
evi ise bu emanetlerimize nasip olduğumuz için şü-
kretmek ve çocuklarımıza hayırlı bireyler olabilmeleri
için iyiliğin peşinden koşmayı öğretmektir. Bunu ise
ancak sevgiyle, sabırla onları anlamaya çalışarak, on-
larla konuşarak ve kalplerine dokunarak yapabiliriz.
Şu an yaşadığım mutluluk ve gurur benim için tarif
edilemeyecek kadar değerlidir. Tatlı kızıma bana ya-
şatmış olduğu bu özel duygulardan dolayı sizlerin hu-
zurunda bir kez daha tebrik etmek istiyorum" diye
konuştu.

“ÖRNEK KARARINI HEP DESTEKLEDİK”
Kızının gösterdiği başarıyı aile olarak takdir etti-

ğini dile getiren baba Hasan Arslan, yıllarca her türlü
sosyal sorumluluk pro-
jelerinin içerisinde ol-
duklarını, olmaya da
devam edeceklerini be-
lirtti. Baba Arslan şun-
ları söyledi: “Ulu Önder
Mustafa Kemal Ata-
türk'ün söylediği gibi
‘Çocuklar geleceğimizin
güvencesi, yaşama se-
vincidir’, ‘Bugünün ço-
cuğunu yarının büyüğü

olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir’ Ata-
mızın bu sözünü şiar edinmeliyiz. Çünkü başarının ön
şartı disiplindir. Disiplini aile ve öğretmen verir. Dün-
yada başarılı olan insanların ortak özelliği babaların

annelerin disiplinli olmasıdır. Bugün benim için çok
anlamlı ve özel bir gün. Annesi Dilay'ın yazmaya olan
yeteneğini keşfettikten sonra bizler kızımızın en
büyük destekçisi olduk. Çünkü biliyorum ki, bir çocu-
ğun dünyadaki en büyük şansı kahramanım diyebil-
diği bir babası ve en iyi arkadaşı olarak hissettiği bir
annesinin olmasıdır. Dilay şu anda 11 yaşında olma-
sına rağmen kitap yazma cesaretini gösterdiği için kı-
zımızı hepinizin önünde  ailemiz ve şahsım adına
tebrik ediyorum. Benim koca yürekli kızım kitapları-
nın satışından elde edilecek geliri Otistik Çocukları Ya-
şatma ve Kazanma Derneğine bağışladığı için ben de
bu kararını tüm kalbimle destekledim. Okumak, yaz-
mak tıpkı ekmek gibi vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.”

Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği
Başkanı Nazmiye Yaman ise Dilay’ın kitapların satışın-
dan elde edilen gelirin otizmli çocukların yararına ba-
ğışlamasının son derece örnek bir davranış olduğunu
dile getirdi.

“OTİZİMLİ ÇOCUKLAR 
TOPLUMA ENTEGRE EDİLMELİ”

imza töreninde kapanış konuşmasını gerçekleşti-
ren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Otizmli
çocuklar topluma entegre edilmeli, ötekileştirilmeme-
lidir. Dilay Arslan da çok güzel bir gün düzenleyerek
kitabından elde edilen geliri otizmli çocukların yara-
rına bağışlıyor. Dilay Arslan’a ve Arslan ailesine çok te-
şekkür ederim” dedi. 

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti-
rildi. Katılımcılar herhangi bir ücret biçilmeyen kitap-
lara gönüllerince meblağlar ödeyerek otizmli
çocukların yararına bağışta bulundu.
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55milyon dolarlık yatırımla Mer-
sin’de faaliyete geçen kentin 5 yıl-

dızlı ilk termal
tesisi olan BN
Hotel Thermal
SPA Tesisle-
rinde gazeteci-
ler için kahvaltı
etkinliği düzen-
lendi. Etkinlikte
MGC Başkanı
Rüstem Kaya
Tepe, MGC Say-
manı Abdullah
Biçer, MGC Yö-
netim Kurulu
Üyeleri Fahriye
Kutlay Şenyurt
ve Ali Kemal Köseoğlu ile BN Hotel Thermal
SPA Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, Genel
Müdür Alp Atilla ve çok sayıda gazeteci bir
araya geldi. 

“ASIL HEDEFİMİZ OTELİMİZİ
BÖLGE DIŞINDA DUYURMAK”
Kahvaltı etkinliğinden sonra gazeteciler

otelin aqua park, spa, termal havuzlar, süit
odalar, balo salonu gibi bölümleri gezdiler.
Toplantı salonunda yapılan basın açıklama-
sında otelle ilgili bilgi veren BN Hotel Ther-
mal SPA Genel Müdürü Alp Atilla,

standartların üzerinde kaliteli bir hizmet an-
layışı içerisinde olduklarını dile getirdi. Asıl

hedeflerinin bölge-
nin dışındaki kent-
lerde ve
yurtdışındaki ül-
kelere ulaşmak ol-
duğunun altını
çizen Atilla, “Oteli-
mizde 249 tane
odamız, 35 tane
havuzumuz, 220
tane çalışanımız
var. Termal otel
olarak burada faa-
liyetimizi sür-
dürüyoruz.

Ama termalin
ötesinde6 bin metre karelik bir alanla
Mersin’deki en büyük aqua parka sahi-
biz. Tatilde sahile gitmek yerine buraya
gelip çok mutlu ayrılan ve hiçbir zaman
sahili aramadıklarını söyleyen misafirle-
rimiz oldu. Aslında bu çok büyük bir ya-
tırım ve Mersin için büyük bir değer
olduğunu düşünüyorum. Buradaki ama-
cımız otelimizi daha iyi bir yere getir-
mek, buradaki servis kalitesinde belli
bir standart oluşturmak adına burada-
yız. Asıl hedefimiz bu bölgenin dışında
İstanbul, Ankara hatta yurtdışındaki

bazı ülkelere ulaşmak ve buradaki termal su-
yumuzun hem kalitesini hem de sağlık ala-
nında nelere iyi geldiğini anlatabiliyor
olmamız gerekiyor.” dedi.

NARLI: YÜKSELEN 
BİR GRAFİĞİMİZ VAR

BN Hotel Thermal SPA Yönetim Kurulu
Üyesi Yusuf Narlı ise öncelikle çevre illerden
talep geldiğini belirterek şunları söyledi:
2011 yılında MTA’dan termal kuyular alınıp,
kuyular alındıktan sonra mimari çalışmalar
başladı otelimizde. Mevcut bölgede imar ol-
madığından dolayı imar çalışmaları ve alt ya-
pılar geldi. 2018’de inşaata başlandı, 2020

senesinde ise otelimiz tamamlandı. 29
Ekim‘de ilk açılış törenimizi yaptık ancak
pandemiden dolayı sadece bir buçuk ay hiz-
met verebildik. Havuzların kapanmasından
dolayı otelimizi kapatmak durumunda kal-

dık. İkinci açılışımızı ise 19
Mayıs’ta yaptık. Bu süreçte
ilk önce çevre illerden ta-
lepler gelmeye başladı. Bu
talepler zaman içerinde
arttı ve şuanda da yükse-
len bir grafiğimiz var” ifa-
delerine yer verdi.

“MERSİN İÇİN
ÖNEMLİ

BİR YATIRIM”
MGC Başkanı Rüstem

Kaya Tepe ise termal otelin
Mersin açısından çok

önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Tepe,
şunları söyledi: “Biz kent gazetecileri olarak
kentin bütün sorunlarıyla, gelecekteki planla-
rıyla yakın ilişki içerisinde olan bir meslek
gurubuyuz. Kamu adına denetleme yapar ga-
zeteciler, bu şekilde mesleklerini icra ederler.
Biz Mersin’in bir deniz, kum ve güneş turizmi
ile biliyoruz ama ne yazık ki turizm anla-
mında istediği yerde olmadığını da biliyoruz.
Biz deniz turizminin gelişmesini beklerken,
bir anda termal turizmle tanıştık. Bu bize
sürpriz oldu ama baktığınız zaman burası
hep vardı, bu bölgenin suyunun özelliği hep
bilinirdi. Ancak, böyle bir tesis ile Mersin’in
bu özelliği ön plana çıkmış oldu. Önümüzdeki
günlerde kent adına çok önemli bir yatırım
olacağını hissediyoruz. Kent gazetecileri ola-
rak, kentin tarihini ve geleceğini yazanlar
olarak her anlamda kentimize fayda sağlaya-
cak bu projenin yanında olmaya devam ede-
ceğiz.” 

MGC yönetimi ve gazeteciler BN Hotel’i ziyaret etti
Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve kentteki gazeteciler BN Hotel Thermal

SPA Tesislerindeki kahvaltı etkinliğinde bir araya gelerek tesisi gezdiler.

Aynı zamanda Mersin Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi 11 yaşındaki Dilay Arslan,
yazdığı “Zaman Yolculuğu 1” ve “Zaman Yolculuğu 2” adlı kitaplarını Down Kafe içerisin-
deki Sanat Çarşısı’nda düzenlenen törende imzaladı. Küçük yazar kitapların satışından

elde edilen geliri, otizmli çocuklara bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Hayata geçirilen Anne
Sütü ve Emzirme Danış-

manlığı Projesi ile bebeklerini
emzirmekte güçlük çeken anne-
lere destek olunuyor. Projeyle Ye-
nişehir sınırları içerisinde
yaşayan ve 0-28 günlük bebeği
olan annelere danışmanlık hiz-
meti veriliyor. Mersin İl Sağlık
Müdürlüğü’nden anne sütü ve
emzirme danışmanlığı konu-
sunda eğitim alan ve bu eğitim-
ler sonunda Sağlık Bakanlığı
onaylı belge alan Yenişehir Bele-
diyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
hemşireleri edindikleri bilgi ve
donanımla, 0-28 gün aralığındaki
bebeklerini emzirmekte güçlük
çeken annelerin sorununu çö-
züme kavuşturuyor. Danışmanlık
hizmetinden yararlanmak için
başvuru yapan annelere, ev ziya-

retlerinde bulunan hemşireler
sorunu yerinde tespit ederek
doğru emzirme yöntemini uygu-
lamalı olarak gösteriyor. Görüş-
melerde anne ve bebeğin sağlık
durumları da gözlemlenerek,
herhangi bir sorunla karşılaşıl-
ması durumunda gerekli yönlen-
dirmeler yapılıyor.  Yapılan
ziyaretlerde, içerisinde anne sü-
tünün önemi, doğru emzirme
yöntemleri ve daha birçok
önemli bilginin yer aldığı kitap-
çık ile anne- bebek çantası da he-
diye ediliyor.

Yenişehir’de yaşayan ve 0-28
gün arasındaki beklerini emzir-
mekte güçlük çeken anneler 444
29 33 numaralı ‘Yenidoğan Ran-
devu Hattını’ arayarak hizmetten
yararlanabilmek için başvuru ya-
pabiliyor.

Yenişehir Belediyesinden
emziren annelere destek
Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir sınır-
ları içerisinde yaşayan yeni doğum yapan an-

nelere yönelik ‘Anne Sütü ve Emzirme
Danışmanlığı Projesi’ni hayata geçirdi. 

11 yaşında iki kitap yazdı,
gelirini otizmli çocuklara bağışladı

Haber- Meryem Karadağ
Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı olan Koca-

yer köyünde 45 yıldır hayvancılıkla uğraşan
üç çocuk babası Kasım Mafer, hayvancılığı ve
hayvanlarını çok sevdiğini, bu mesleğin kolay
ve zor yönlerini anlattı.

120 küçükbaş hayvanın bakımlarını, su
ve yem ihtiyaçlarını karşılamak için sabahın
erken saatlerinde mesaiye başlayan Mafer ai-
lesi, yorucu ve zorlu bir yaşam sürdürüyor.
Çobanlık mesleğinin kutsal olduğunu, işini
severek yaptığını ve hayvanlarını çok sevdi-
ğini söyleyen Kasım Mafer, hayvanlara bak-
manın ilk kuralının hayvanları sevmek ve
sabırlı olmak gerektiğini ifade etti. Mart ayı-
nın 15’inden sonra hayvanlarla birlikte yay-
laya çıktıklarını, Kasım ayının sonlarına
doğru da köye indiklerini aktaran Kasım
Mafer, konargöçer bir yaşam tarzını sevdi-
ğini ve bu yaşam tarzına alıştığını söyledi. 

Hayvancılığın azaldığını, yörük kültürü-
nün kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten
Mafer, hayvancılıkla uğraşan kişilere devlet-

tin daha fazla yardım etmesi gerektiğini
vurguladı.

“Hayvanlarımı Kavalla 
Götürüp Müzikle Besliyorum”

Hayvanlarla vakit geçirmekten büyük
keyif aldığını söyleyen Kasım Mafer “Kendimi
bildim bileli hayvancılıkla uğraşmaktayım.
Baba mesleği diyebilirim. Çocukluğum hay-
vanların içinde geçti. Hayvanlarım olmasa
ben bu dağları gezmem. Dağın etekleri ko-
yunlarımla güzel oluyor. Spor yapmış oluyo-
rum her gün onları dağların eteklerinde
otlatırken, hayvanlarımla vakit geçirmekten
büyük keyif alıyorum. Eğer hayvancılık yap-
masaydım doğa ile bu kadar iç içe olamaz-
dım. Koyunları kavalla götürüp müzikle
besliyorum. Koyunla-
rımda kaval sesini çok se-
viyor, sanki müzik onlara
iyi geliyor, bana da iyi geli-
yor kaval ve bağlama çalı-
yorum, kavalı koyunları
otlatırken öğrendim.
Müzik gerçekten olağan-
üstü bir şey olduğunu dü-
şünüyorum. Yörük olmayı
seviyorum bu meslek

beni mutlu ediyor gelişen teknolojiye rağmen
gelenek ve göreneklerimle yaşamak istiyo-
rum.” dedi.

“Bütün zorluklara rağmen
okumayı çok istiyorum”

Babasından öğrendiği bu işi çocuklarına
da öğreten Kasım Mafer, aile içerisinde iş pay-
laşımı yapıldığını, oğullarının kendisine hay-
van otlatmada yardım ettiklerini, kızının ve
eşinin de hayvanları sağmakla ve peynir yap-
makla meşgul olduklarını söyledi.

Kasım Maferin Oğlu Cihan Mafer ”Okul ol-
madığı zamanlarda babama yardım ediyo-
rum, birlikte hayvanları otlatıyoruz. Lise son
sınıf öğrencisiyim. Okula ve dersaneye git-
mekte çok zorlanıyorum. Ulaşım sıkıntısı bu-

rada çok fazla, tek saatli otobüsle okula
gidip geliyorum. Bazen akrabalarımda
kalmam gerekiyor. Ama ne kadar zor
olursa olsun okumak istiyorum. Bu işi
yapmayı da seviyorum, hayvanlarla
vakit geçirmek oldukça keyifli ancak
tarihi çok sevdiğimden dolayı Siyasi Bi-
limler ve Kamu Yönetimi bölümünü
okumayı düşünüyorum. O zamana
kadar bu işi yapmaya devam edece-
ğim.” diye konuştu.

Kasım Mafer: Doğaya gönüllü bekçilik 
yapıyoruz

Mafer, hayvanlara bakmanın aynı za-
manda büyük sorumluluk gerektirdiğini de
dile getirerek şunları söyledi: 100’ün üstünde
hayvana bakmak, büyük sorumlulukları ve
bir takım zorlukları da beraberinde getiriyor.
Öncelikle cenaze, düğün, bayram gibi gün-
lerde hayvanları bırakıp bir yere gidemiyo-
ruz. Her zaman için en az birinin hayvanların
yanında olması gerekiyor. Yağmur çamur
soğuk demeden yemleri, suları verilmeli,
ahırların temizlenilmesi, sütlerinin sağılması
ve diğer işlerinin yapılması gerekiliyor. Ancak
tüm bunlar her ne kadar zorsa da güzel yön-
leri de var. Doğayla iç içe, doğal bir yaşam sü-
rüyoruz. 

Aynı zamanda doğayı da koruyarak, bir
anlamda gönüllü bekçilik yapmış oluyoruz.
Nefes aldığımız bu coğrafya var olduğu sü-
rece, dünya döndüğü sürece biz de var ol-
maya çalışacağız. Biz Yörükler doğaya zarar
vermeden yaşıyoruz, doğanın korunması için
de her daima mücadelemizi vereceğiz.

MÜZİĞİN DİLİ İLE YAŞAYAN KONARGÖÇERLİK
Atalarından miras kalan Yörük kültürünü günümüzde yaşatan Kasım

Mafer, koyunlarını kaval eşliğinde otlatıp onları müzikle besliyor. Hay-
vanlar için bağlama ve kaval çalan Mafer; müziği çok sevdiklerini, hem

kendisine hem de hayvanlara müziğin çok iyi geldiğini söylüyor.



Gazeteciler tüm meslek yaşamı bo-
yunca yaşanan olayları ve sorunları il-
gililere duyurmak,kamuoyu ile
paylaşmak durumunda kalmışlardır.

Kendi hayatları pahasına görevlerini
yapmaya çalışmaktadırlar.Hal böyley-
ken kendi sorunları karşısında bu
kadar duyarsız kalan başka bir meslek
gurubu yoktur.Genelinden, yereline
kadar ne yazık ki böyledir.

Her platformda basın kuruluşlarının
sorunlarını dile getirmeye
çalışıyoruz.Basın kuruluşları yaşa-
mazsa gazeteciler yaşayamaz, gazeteci-
ler yaşamazsa, demokrasisi gelişmiş
özgür bir ülke olamayız diyoruz.

Türkiye'de yüzlerce basın kuruluşu
kapanmakta, binlerce gazeteci işsiz kal-
maktadır. Üniversitelerin gazetecilik
bölümlerinden mezun olanların %5 i
ancak iş bulabiliyor.Bu durumun çözü-
müne yönelik talep ve isteklerimizi de-
vamlı olarak yineliyoruz. 

Yerel yayın kuruluşları, bölgede ya-
yınlanan, yerel sorunları ortaya çıka-
ran, yaptığı haber ve yorumlarla yerel
yöneticilerin dikkatini çeken, vatandaş
ile yerel yönetimler arasında köprü
görevi yapan işletmelerdir.Yerel gazete-

ciler, vatandaşı yerel konularda bilgi-
lendiren, yerel kamuoyu oluşturan, ka-
tılımcı demokrasinin gelişmesine katkı
sağlayan insanlardır.  

Türkiye’de yerel basının sorunları,
yaygın basının sorunlarına birçok yön-
den benzerlik gösterse de, ekonomik,
teknolojik ve personel noktasında
büyük farklılıklar yaşanmaktadır.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nda "Gazi
basın" unvanını verdiği Anadolu basını
o dönemde 22 gazeteydi. O günlerden
bu günlere gelene kadar yerel basının
yaşadığı sorunlar-sıkıntılar özünde bir
değişiklik göstermemiştir, gazetecilerin
kendi mesleklerine ve meslekteki so-
runlarına bakış açıları ve çözüm öneri-
leri hep karşılıksız kalmıştır.

Pandemi etkisinde geçen bu zorlu
dönemde yerel basın-yayın kuruluşları-
nın ve çalışanlarının sorunlarının çözü-
müne yönelik doğru ve kararlı
adımların atılmasını acil olarak talep
ediyoruz. 

HHHHHHHHH

Ağustos ayı Türkiye Cumhuriyeti
Devlet’i açısından çok önemli bir günü
içinde barındırıyor.Türk ordusunun
Mustafa Kemal Atatürk başkumandan-
lığında Yunan işgaline dur dediği, ülke
topraklarının geri alındığı gün olarak
kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı'nın bu sene 99'uncu yıl dönümünü
kutluyoruz.

Atatürk'ün başkomutanlığında ya-
pıldığı için Başkomutanlık Meydan Mu-
harebesi olarak da bilinir. Büyük
Taarruz ile Yunan orduları İzmir'e

kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İz-
mir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları
Yunan işgalinden kurtulmuştur.

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

Mondros ve Sevr'le kendisine daya-
tılan ağır koşullara başkaldıran Ulusu-
muz, Kurtuluş Savaşı'nı başlattı.Bu
haklı mücadele 30 Ağustos 1922’de
büyük zaferle sonuçlandı.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için,
istiklal ve istikbalimiz için, dinimiz, va-
tanımız, ezan ve mukaddesatımız için
canlarını feda eden bütün şehitlerimize
ve ahirete irtihal eden gazilerimize Al-
lah'tan rahmet diliyoruz.
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Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı

2

Bir yerel televizyon kanalında düzenle-
nen canlı yayın programına katılarak

gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve bir dizi
konu hakkında değerlendirmelerde bulunan
Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak,
Mersin’in çözüm bekleyen imar sorunu, kentsel
dönüşüm projeleri ve artan orman yangınları
hakkında düşüncelerini paylaştı. Başkan Gül-

tak, hayata geçirilmesi planlanan bazı projeleri
de açıkladı.

“HERKES BU SORUNA ODAKLANMALI”
Kentin yıllardır sürüncemede kalan imar

planlarına değinen Başkan Gültak; “Mersin'i,
Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline
getirebilmek için öncelikle imar sorununu çöz-
mek, çarpık ve düzensiz yapılaşmayı çözmek,

yeni sanayi alanları ile lojistik alanlar açmak
zorunda olduğumuzun farkında olmalıyız. Tüm
şehir, yerel yöneticiler ve kent dinamikleri ola-
rak da buna yönelik çalışmalar yapmalıyız. Bu
şehrin en büyük sorununun imar sorunu oldu-
ğunu hep söyledik. Bu sorun çözülene kadar da
dile getirmeye devam edeceğiz. Şehrimiz, hak
ettiği çehreye kavuşana kadar her koldan çalı-
şacağız” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE HER
SÜREÇ VATANDAŞIN LEHİNE OLACAK”
Akdeniz’in hayata geçen değişimler ve yapı-

lan hizmet ve çalışmalar sayesinde artık göç
veren değil, göç alan bir ilçe haline geldiğine de
işaret eden Başkan Gültak, daha sonra şunları
söyledi: “Akdeniz’de yaşanan değişimler ile şeh-
rimizin de kaderi değişiyor. Çay Mahallesi’nde
başlamasını sağladığımız yerinde kentsel dönü-
şüm projesinde artık sona yaklaştık. Hak sahip-
leri ile görüşmeler başlayacak. Bu süreçte
alınan tüm kararlar da vatandaşlarımızın lehine
olacak. TOKİ, bu projede vatandaş lehine zarar
etmeyi göze almıştır. Vatandaşlarımızı ikna
etmek istiyoruz. Bilgi kirliliği yayılmak isteni-
yor fakat bu projede insanlarımızı asla mağdur
etmek gibi bir niyet veya amaç yok.” 

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI GÜLTAK:

“MERSİN’İN ÇÖZÜM BEKLEYEN EN
BÜYÜK SORUNU İMAR SORUNUDUR”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kenttin imar sorunu konusunda konuştu. Başkan Gültek,
Eğer biz Mersin’i, Türkiye’nin gelişmiş, şehircilik anlamında da en planlı ve düzenli illeri ara-

sında görmek istiyorsak, kentimizin acil olarak imar sorununu çözmek zorundayız” dedi.

Mersin emniyetinde
rütbe terfi sevinci

Tece Polis evinde düzenlenen
rütbe terfi törenine İl Emniyet

Müdürü Mehmet Aslan, müdür yar-
dımcıları, şube müdürleri, üst rütbeye
yükselen personel ve aileleri katıldı.
Törende konuşan İl Emniyet Müdürü
Aslan, “Rütbe demek sorumluluktur.
Her rütbe yükselişi
ise vatandaşa, mil-
lete ve ülkeye karşı
olan sorumluluğun
artması demektir.
Asayişin, düzenin ve
adaletin sağlanması
için gündüzünü ge-
cesine katarak çalı-
şıp, bir üst rütbeye
terfi eden emniyet
müdürü, emniyet
amiri ve komiser ar-
kadaşlarımı tebrik
ediyorum, Allah ha-
yırlı etsin. Tayin olan
arkadaşlara da yeni
görev yerlerinde ba-

şarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın
bu yeni rütbeleriyle de başarılı hiz-
metler yapacaklarına inanıyorum. Ai-
leleriyle ve çocuklarıyla hayırlı uzun
ömürler diliyorum” dedi.

Düzenlenen tören fotoğraf çekimi
ile son buldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan per-
sonelin terfi ve atama kararlarıyla ilgili tören düzenlendi.
Düzenlenen törende terfi eden personel Emniyet Müdürü

Mehmet Aslan tarafından tebrik edilerek kutlandı.

Eğitim seminerinin açılışında konuşan
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül

Akyürek Balta, Mersin’in ilk ihtisas OSB’si
olarak bir yandan altyapısı güçlü, modern ve
güvenli üretim merkezlerinin hayata geçiril-
mesi konusunda büyük gayret gösterirken
diğer yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın zo-
runlu kıldığı yeşil dönüşüme odaklandıkla-
rını kaydetti. TÜİOSB’de küresel arenada
“DigiGreenFoodValley” markasıyla sertifikalı
ürün ihraç ederek rekabet üstünlüğü
elde etmeyi amaçladıklarını belirten
Balta, “Endüstri 4.0 kurallarının uygu-
landığı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na
uyumlu olarak ülkemize kazandıraca-
ğımız yeşil OSB’de tarladan sofraya
dijital değer zincirini oluştururken
ana hedeflerimiz sürdürülebilir ihra-
cat, yeşil üretim, verinin gücüyle iz-
leme, doğrulama, takip ve verimliliğe
dayalı dijital dönüşüm olacaktır” dedi.

TÜİOSB’DEKİ YATIRIMCILARIN 
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ 

DESTEKLEYECEĞİZ

Başkan Gül Akyürek Balta, Avrupa
Yeşil Mutabakatı’na uyumlu dijital
yeşil OSB olma hedefine ulaşmak için
kümelenme, Ar-Ge Yenilikçilik ve Diji-
tal Dönüşüm Merkezi ile TÜİOSB Diji-
tal Dönüşüm Altyapı Projesi’ni
yürüttüklerini kaydetti. Kalite stan-
dardizasyonuna dayalı markalaşma
çalışmalarında ise TÜİOSB’de üretile-
cek ürünlerin DigiGreenFoodValley marka-
sıyla ihraç ederek ülke ekonomisine ilk
etapta yıllık 250 milyon dolar döviz kazan-
dırmayı hedeflediklerini belirten Başkan
Balta, DigiGreenFoodTower adıyla kuracak-
ları Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm
Merkezi’nde de tüm yatırımcılara ve bu hiz-
metten faydalanmak isteyen iş dünyasına di-
jitalleşme ve Yeşil Mutabakat danışmanlığı
desteği de sunacaklarını ifade etti.  

ERSOY: “DİJİTALİZE OLMAYAN 
FABRİKALAR YOK OLACAK”

ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy ise
şunları söyledi: “İmalat sanayinin dijital dö-
nüşümü, otomatize şirketlerin dijitalizeye ge-
çişi, Endüstri 4.0’a giriş ve Endüstri 4.0’ın
fabrikalarda uygulamaları başlıklarında katı-
lımcıları bilgilendirdi. Ali Rıza Ersoy “Gelece-

ğin dijitalize olmuş fabrikalarını artık büyük
oranda robotlar ve yazılımlar yönetecek.
İnsan kas gücüne olan ihtiyaç her geçen yıl
daha da azalacak. Bizler de mevcut mavi ya-
kalı arkadaşlarımızı önümüzdeki 30 yıl
içinde dijital çağa uyum sağlayabilmeleri için
eğitip, gri yakalılar yani robotları kullanan in-
sanlar olmalarını sağlayacağız. Bu değişime
ayak uyduramayan fabrikalar süreç içinde
yok olacak.” 

TÜİOSB’den yatırımcılarına dijitalleşme, yeşil
dönüşüm ve sürdürülebilir üretim eğitimi

Türkiye’nin dijital ve yeşil OSB’si yolunda ilerleyen Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firma-

larına yönelik Dijitalleşme, Yeşil Mutabakat ve Endüstri 4.0 Yatırımları Eğitim Semineri verildi.

Ümit Özdağ ve heyeti MGC’yi ziyaret etti
Ayyıldız Hareketi lideri Prof.

Dr. Ümit Özdağ ve heyeti
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni ziya-
ret etti. Burada basınla bir araya
gelen Özdağ, “Biz, siyasal iktidarla-
rın basından çekinecekleri bir ülke
inşa etme kararlığındayız.” dedi.

Mersin’de bir dizi ziyaretler ger-
çekleştiren Ayyıldız Hareketi lideri
Prof. Dr. Ümit Özdağ ile beraberin-
deki heyet, MGC’yi ziyaret ederek
Başkan Rüstem Kaya Tepe ve gaze-
tecilerle bir araya geldi. 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ne
yapmış olduğu ziyaretten dolayı Öz-
dağ’a teşekkür eden MGC Başkanı R.
Kaya Tepe, cemiyet yapısına vebası-
nın sorunlarına dair aktarımlarda
bulundu. 

Son derec e sıcak ve samimi
geçen ziyarette konuşan Özdağ, ikti-
dara geldiklerinde Suriyeli sığınma-
cılar ve üretim sorununu
çözeceklerini iddia etti. Cumhur İtti-
fakı ve Millet İttifakı söylemleri se-
bebiyle medya tarafından
kendilerine ambargo uygulandığını

da iddia eden Özdağ, şunları söyledi:
“Türkiye’de özgür olmayan, anti-

demokratik olan basın hükümetin
desteklediği basın mı? Hayır. Ne
yazık ki muhalefeti destekleyen ba-
sında da aynı uygulamaları görüyo-
ruz. Zihinlerde Türkiye’yi ikiye
bölmüşler ve bunun dışında bir alan
olmadığını düşündürmek istiyorlar.

Biz Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı
içinde olmadığımızı, her iki ittifakın
da Türkiye’ye zarar verdiğini söyle-
diğimiz için bir taraftan saray med-
yasının, öbür taraftan sarı muhalefet
medyasının ambargosuna maruz
kalan bir siyasi oluşumuz. Ama bu
Türk halkına ulaşmamızı engellemi-
yor.” 

Tüm Türkiye 2021Temmuz ayı so-
nunda başlayan ve Ağustos ayında
iyice yaygınlaşıp büyüyen, can ve mal
kayıplarına neden olan ve günlerce
devam eden orman yangınları ile mü-
cadele etmek zorunda kaldı.  

28 Temmuzda Antalya Manavgat’ta
başlayan, havanın kuru ve rüzgârlı ol-
ması nedeniyle kısa zamanda birçok
şehre ve bölgeye yayılan orman yan-
gınları can ve mal kayıplarına neden
oldu. Çoğunluğu Akdeniz, Ege, Mar-
mara ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde
bulunan ve yaklaşık 50 ilde çıkan 300’

den fazla orman yangınında 8 vatanda-
şımız hayatını kaybetti. Yüz binlerce
dekar ormanlık alan küle döndü ve
binlerce hayvan telef oldu. Ayrıca or-
manlık alanlarda yaşayan çok sayıda
yabani hayvan da ormanla birlikte yok
oldu. 15'i büyük olmak üzere çıkan
orman yangınları 12 Ağustos 2021 iti-
bariyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki
yangının da söndürülmesi ile tamamen
kontrol altına alındı. Ancak yer yer
orman yangını haberleri gelmeye
devam ediyor. Çıkan büyük yangınlara
15 yangın söndürme uçağı, 62 helikop-
ter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız he-
likopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450
iş makinesi ve 5250 personel ile müda-
hale edildi. 

Ayrıca birçok sivil toplum kurulu-
şunun yanı sıra gönüllü vatandaşlarda
bu mücadeleye destek verdi. Arala-
rında Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, İs-
panya, Hırvatistan, Katar ve İran'ın
bulunduğu birçok ülke personel ve
araç desteğinde bulundu. Yangınların
yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle
yüzlerce köy ve kasabadan binlerce va-
tandaşın yanı sıra yerli ve yabancı tu-
ristler de kara ve deniz yoluyla tahliye
edildi. 

Aynı günlerde çok sayıda il de ol-
duğu gibi Mersin’in Aydıncık, Bozyazı,
Silifke ve Boğsak bölgelerinde de
orman yangınları çıkmış ve güvenlik
nedeniyle 200 den fazla ev tahliye edil-
mişti.  

AKCİĞERLERİMİZ KÜL OLDU
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yö-
netimi’nin Türkiye turu Mersin’den

başladı. TGF Heyeti Mersin Gazeteciler Ce-
miyeti’ni yeni hizmet binasında ziyaret ede-
rek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Yapılan ziyarette mesleki sorunlar üzerine
sohbet edildi. 1-4 Ağustos tarihleri arasında
Mersin’de gerçekleşen program kapsamında
yönetim kurulu toplantısı yapılırken, çeşitli

protokol ziyaretleri de
gerçekleşti.

Türkiye Gazeteciler
Federasyonu heyeti, 1-4
Ağustos tarihleri ara-
sında Mersin’de gerçek-
leştirecekleri yönetim
kurulu toplantısı ve çe-
şitli protokol ziyaretleri

sırasında Mersin Gazeteci-
ler Cemiyeti’ni de ziyaret
etti. TGF Genel Başkanı Yıl-
maz Karaca, Ümit Yaşar
Oğuzcan Parkının doğu-
sunda bulunan yeni Mersin
Gazeteciler Cemiyeti binası-
nın tüm Mersin basın ca-
miasına hayırlı olmasını
diledi. 

“İNTERNET GAZETECI-
LIĞININ 

YASASI OLMALI”

Yapılan ziyarette TGF
heyeti, MGC yönetim kurulu
üyeleri ve gazetecilerle basın
sektörünün ve gazetecilerin
yaşadığı problemler üzerine
sohbet etti. TGF Genel Baş-
kanı Yılmaz Karaca, internet
gazeteciliğinin yazılı basına
darbe vurduğunu belirterek,
“Elbette internet ça-
ğında daha hızlı haber
vermek için günün
şartlarına uymak ge-
rekir. Ama bizdeki in-
ternet gazeteciliği
(gerçek gazetelerin
internet siteleri) dı-
şında yapılınca bizim
mesleğin yüzkarası
oluyor. 300-500 TL
veren alan adı alıyor

ve internet sayfası açtırıp gerçek gazeteci-
lere zarar veriyor. Bu konuda bir düzenleme
yapılmalı ve acilen internet gazeteciliğinin
de yasası çıkarılmalıdır” dedi.

“TASARRUF TEDBIRLERI BASINA
VURULAN BIR DARBEDIR”

Hükümetin tasarruf tedbirleri kapsa-
mında aldığı kararın en çok yazılı basına
zarar verdiğini dile getiren Karaca konu ile
ilgili şu ifadeleri kullandı:  Basına destek
çıkan belediye başkanlarının da önü kesil-
mekte dolayısıyla gazetelerin kapısına kilit
vurulmaktadır. Tasarruf tedbiri adı altında
önü kesilen basına vurulan bu darbe kara-
rından vazgeçilmelidir.  Son 2 yılda 1800
resmi ilan alan gazeteden yarısı kapandı ya
da birleşti.  Yerel bazda ilçe gazeteleri daha
da zor durumda kalmıştır. Çünkü ilçelerde
resmi ilan alan gazetelerde işveren dışında
kadrolu 3 kişi çalışmakta, gelir gideri karşı-
lamamaktadır. Tasarruf tedbiri Basın ilan
Kurumunu da batırır.”

MGC’nin yeni binasını ziyaret ederek yönetimi kutladılar

TGF Türkiye turu Mersin’den başladı 
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Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

BU ZAFER BiTMEZ
Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama-

ları büyük coşku içinde geçti. Cumhuriyet
Alanı’nda düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, 

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral
Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Se-
çer’in araç ile törene katılanların bayramlarını kutla-
malarıyla başladı. Atatürk Anıtına çelenk
sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı
eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. 

Buradaki törenin ardından Vali Su, Tuğamiral
Gedik ve Başkan Seçer, Kültür Merkezinde tebrikleri
kabul etti. Öğrencilerin şiir okuduğu, Büyükşehir Be-
lediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösteri sunduğu tö-
rende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı
Türk Silahlı Kuvvetleri adına Akdeniz Bölge ve Garni-
zon Komutanlığında görevli bir üsteğmen yaptı.
Tören; bayrak flama grubu, askeri birlik, gaziler ve
sporcu gençlerin tören geçişiyle sona erdi. Zafer Bay-
ramı kutlamaları tüm ilçelerde çeşitli programlarla
da kutlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi,
30 Ağustos Zafer Bayra-

mı’nın 99. yıl dönümünü 3 gün 3 gece
düzenlediği konserlerle kutladı. Ana-
mur’dan Tarsus’a, Mut’un yaylaların-
dan Erdemli’nin sahillerine kadar
uzanan 12 noktada 14 sanatçı sahne
aldı. Mersin’de Zafer Bayramı bu sene
coşkuyla ve umutla kutlandı. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
de son gün Özgecan Aslan Barış Mey-
danı’ndaki Sertab Erener konserine
katılarak, zafer coşkusunu Mersinli-
lerle birlikte paylaştı.

SERTAB ERENER DAMGA VURDU

Zafer Konserleri’nin son gü-
nünde kent merkezindeki kutlama-
lara Sertab Erener konseri damga
vurdu. Yenişehir ilçesi Özgecan
Aslan Barış Meydanı’ndaki konserde
ilk olarak yerel müzik gruplarından
AG Band sahne aldı. Mersin Büyük-
şehir Belediye Bandosu’nun meşale-
ler eşliğinde verdiği mini dinletinin
ardından ise dinleyiciler tarafından
heyecanla beklenen Sertab Erener
sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını

Mersinliler için seslendiren Sertab
Erener’e alandaki dinleyiciler de
hep bir ağızdan eşlik etti.

GENÇLERDEN BAŞKAN SEÇER’E
SEVGİ SELİ: “MERSİN SENİNLE

GURUR DUYUYOR”

Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer
de Mersin Valiliği tarafından 30 Ağus-
tos dolayısıyla Mersin Orduevi’nde

düzenlenen resepsiyonun ardından
Sertab Erener konserine katılarak
Mersinlilerin zafer coşkusuna ortak
oldu. Gençler tarafından sevgi seliyle
karşılanan Başkan Seçer, alandaki
dinleyiciler tarafından “Mersin se-
ninle gurur duyuyor” tezahüratları
aldı. Sertab Erener konserini sonuna
kadar dinleyen Başkan Seçer, sanat-
çıya sahnede bir de çiçek takdim etti.
O sırada havai fişek gösterileri ve da-

kikalarca süren alkışlarla Mersinli-
ler unutulmaz bir gece yaşadı.

ÜÇÜNCÜ GÜN KONSERLERİ 
KENTİN 4 YANINI SARDI

30 Ağustos’ta düzenlenen
üçüncü gün konserleri kent merke-
zinin yanı sıra Anamur’dan Tarsus’a
kadar uzandı. Sertab Erener konse-
rinin gerçekleştiği dakikalarda Tar-
sus’ta Atiye, Anamur’da Erdal Güney
ve Forantası, Silifke’nin Susanoğlu
Sahili’nde Ertan Rüstem ve Yazı Tura
Band’ın ardından Can Bonomo, Me-
zitli’nin Fındıkpınarı Yaylası’nda
Ayşe Dinçer, Mut’un Kozlar Yayla-
sı’nda ise Mersin Büyükşehir Beledi-
yesi Türk Halk Müziği Topluluğu
sahne aldı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN ZAFER
KONSERLERİ 3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ

"Bu projeyle geleceğe yön verecek fikir-
lerin Toroslar'da atılmasını hedefliyoruz"
diyen Başkan Yılmaz; "Bu gurur hepimizin,
bu gurur Toroslar'ın. Projemizi değerlendi-
rip ödüle layık gören başta Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ile
birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve
Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür edi-
yorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Be-
lediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde düzen-
lenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve
Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO Kongre ve
Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlikte, Genç Dostu Şehirler Fikir ve
Proje Yarışması'na katılarak dereceye giren
belediyelere ödülleri verildi. Toroslar Bele-
diyesi de gençlere yönelik çalışmaları başta
olmak üzere 'Tekno Toroslar Projesiyle'
ödüle layık görüldü. Toroslar Belediye Baş-
kanı Atsız Afşın Yılmaz, ödülü Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

"Yeni Ufuklar İçin Gençlerimize 
Kapımız Daima Açık"

Tekno Toroslar Projesi'nin yarışmada
ödüle layık görülmesinin mutluluğunu ya-
şadıklarını belirten Başkan Yılmaz, gençle-
rin desteklenmesi için her türlü çabayı
gösterdiklerini dile getirerek; "Çevik Beledi-
yecilik anlayışla, hızla değişen dünyanın

teknolojik gelişmelerini yakından takip edi-
yor, geleceği şimdi yaşamak için yenilikçi
adımlar atıyoruz. Gençlerimizin, bilgi çağı-
nın bütün gelişmişliklerini kullanabilen,
araştıran, Türk Milletinin var olan değerle-
rini özümsemiş bir nesil olarak yetişmeleri
en büyük arzumuz. Özellikle teknolojiyi
takip etmelerini ve bilime yönelmelerini de
çok önemsiyoruz. 'Tekno Toroslar' Proje-
mizle gençlerimizin sosyo-ekonomik sebep-
lerden dolayı yaşadığı eğitim eşitsizliği
sorununa çözüm olacak bir merkez inşa
edeceğiz. Yeni teknolojilerin yer alacağı
Tekno Toroslar'da teknolojik fikirleriyle
bilim üretmek isteyen; fakat maddi imkan-
sızlıklardan dolayı yeterli donanıma sahip
olmayan gençlerimiz için her türlü imkanı
sağlayacağız. Ülkemizin en iyi teknolojik alt
yapılarını sunan üniversitelerin denginde
hazırlayacağımız merkez, Toroslar'da yaşa-
yan gençlerimize başarılı bir gelecek olacak.
Gençlerimizin yazılımlar geliştirmesi ve ro-
botik kodlamalar yapabilmeleri için gerekli
tüm olanaklar bu merkezde sunulacak. Ül-
kemizin geleceğine yön verecek olan genç-
lerimizin eğitim, kültür, sanat, spor, bilim ve
teknolojik yönden gelişmelerine katkı suna-
cak her türlü çalışmayı hayata geçirmeye
devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, projenin hazırlanma-
sında emeği geçen tüm çalışma arkadaşla-
rına da teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN,
TOROSLAR BELEDİYESİ'NE ÖDÜL

BAŞKAN YILMAZ: "BU GURUR HEPİMİZİN"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ankara'da düzenlenen

Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda "Tekno Toroslar Pro-
jesiyle" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldı.
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Şener MERMER

Tüm Türkiye’mizde, özellikle de Akdeniz
ve Karadeniz’de yoğunlaşan, Temmuz so-
nunda başlayıp Ağustos ayı boyunca da
devam eden ve bir biri ardına gelen doğal
afetlerle mücadele etmek zorunda kaldık. On-
larca insanımızı, sayısını bile bilemediğimiz
doğanın süsü canımızı, akciğerlerimiz orman-
larımızı ve atalarımızın  canın yongası dediği
mallarımızı kaybettik. Büyük üzüntü yaşadık
ve geleceğimizle ilgili bir kez daha endişelen-
dik. İşin en üzücü yanı da yaşanan bu afetle-
rin tamamında insan eli ve insan hatası
olması."İnsanın Kendine Ettiğini Kimse Ede-
mez" sözü bir kez daha doğrulanmış oldu
böylece. Ancak bir türlü aklımız başımıza gel-
miyor, yaşadıklarımızı hemen unutup, yaptı-
ğımız hatalara yenilerini ekliyoruz maalesef.
Geçmiş yıllara ve yaşadığımız felaketlere ba-
karsak buna benzer doğal afetleri hemen her
yıl yaşamışız. Ancak ne yazık ki bunlardan hiç
ders çıkarmamış, gereken tedbirleri almamı-
şız ki yeni ve daha büyük afetler yaşıyoruz. Bu
yılda yaşadıklarımız, felaketler açısından tari-
hin tekerrüründen ibaret maalesef. Yaşadığı-
mız bu afetlerin şiddeti ve sayısı da her yıl
artarak devam ediyor. Bu çok kaygı verici bir
durum. Hani hep derler ya ‘’Dere yatağını
bulur’’ ya da ‘’Doğa bir gün intikamını alır’’
diye. İşte bu sözleri kulağımıza küpe yapmaz,
yaşadıklarımızı şimdiye kadar yaptığımız gibi
çabucak unutursak eğer, bu işin sonu gelmez.
Zaten küresel ısınma tüm dünyanın korkulu
rüyası oldu. Doğada bir dengesizlik yaşanıyor.
Buna bir de insan eliyle verdiğimiz tahribat
eklenince böyle sonlar da kaçınılmaz oluyor.
Eğer aklı selim galip gelmez ve doğanın den-
gesini rant ve gelişmişlik uğruna bozmaya
devam edersek, bunun bedelini her geçen yıl
daha da ağır ödeyeceğiz artık. Dere yatakla-
rına ev yapmaya, kontrolsüz ve çürük yapılaş-
maya göz yummaya, rant uğruna doğanın
yapısını bozmaya, yangınlar için erken müda-
hale tedbirlerini almamaya, sularımızın kıy-
metini bilmeyip bilinçsiz kullanmaya devam
edersek eğer, bu afetleri misliyle yaşamak zo-
runda kalacağız ne yazık ki. Bu görünen bir
gerçek.  Aksi takdirde yangınlara, sellere, dep-
remlere, pandemilere ve kuraklığa yeni ve
daha büyük afetler eklenecektir. Unutmaya-
lım ki her zaman tedbir felaketi önler. Artık
bu göstere göstere gelen hazin sonlarla karşı-
laşmak istemiyorsak, yaşadığımız felaketleri
unutmayalım dersler çıkaralım. Tüm dünya
insanları olarak doğaya saygılı olup, ekolojik
yapısını bozmayalım.
Sonuç olarak bir kez daha yineleyelim, "İnsa-
nın Kendine Ettiğini Kimse Edemez" Ülke-
mize ve tüm dünyaya felaketlerden uzak barış
içinde bir yaşam diliyorum. Sağlıcakla kalın. 

TEDBİR FELAKETİ
ÖNLER

senermermertrt@gmail.com

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıl-
tan; MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe,
MGC Saymanı Abdullah Biçer ve MGC Yö-

netim Kurulu Üyesi Fahriye Kutlay Şenyurt’u yeni ce-
miyet binasında ziyaret etti. 

MGC Başkanı R. Kaya Tepe, yönetim olarak Ayhan
Kızıltan’ı ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.
İyi bir hizmet verecek binaların kurumsallık adına
önemli bir faktör olduğunu dile getiren Tepe, “Kent
gazetecileri biliyorsunuz ki çok zor bir dönemden ge-
çiyor. Bu zor dönemde hem seçilmişlerden, hem
atanmışlardan hem de görev almışlardan pek çok
destek taleplerinde bulunuyoruz. Bu anlamda biz
MGC olarak yerle ilgili olarak sorun yaşıyorduk. İlk
olarak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan bu so-
runumuza el atmıştı ve MGC’ye bir lokal yaptı, onu
kullanmaya başladık. Bir de basın merkezi olarak

kullanacağımız bir yere ihtiyacımız vardı. Akdeniz
Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak da burayla il-
gili çalışmayı başlattı, bitirdi ve bize de teslim etti.
Biz de yavaş yavaş yerleşiyoruz. Tabi özellikle ku-
rumsal yapılarda çatılar çok önemli. İçinde çalışa-
cağınız mekanlar çok önemli. Kurumsal alt yapıyı
oluşturmak için iyi bir yerde hizmet vermeniz ge-
rekiyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu iki
mekan bizim rahat bir şekilde görev yapacağımız
yerler olacak.” dedi.

Kızıltan, Gültak ve Tarhan’a teşekkür etti

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan,
MGC lokali ve MGC merkez binasını gazetecilere ka-
zandırdıkları için Akdeniz Belediye Başkanı M. Mus-
tafa Gültak ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet
Tarhan’a teşekkür ederek şunları söyledi:  Buraya ge-

lince kendimi çok konforlu bir ortamda hisset-
tim. Daha önce çalıştığınız ortamlar pek
müsait değildi. Gazetecilik mesleği titizlik ve
dikkat gerektiren oldukça zor bir meslek. Bu
sebeple sizlerin çok refah bir mekanda, kafanı-
zın çok rahat olacağı bir mekanda çalışması
çok önemliydi. Bunu da Sayın Gültak ve Sayın
Tarhan gerçekleştirdi. Gazeteciler için yepyeni
binalar yapıp sizlere teslim edildi. Her iki bele-
diye başkanına teşekkür etmek istiyorum.
“Basının kendi ayakları üzerinde dur-

ması gerekiyor”
Basının yeteri kadar özgür ve tarafsız ol-

ması için ekonomik anlamda kendi ayaklarının
üzerinde durmasının önemine vurgu yapan Kı-

zıltan, “Televizyon, radyo ve gazeteler olmazsa olup
biten birçok şey öğrenemeyeceğiz. Bunun için basına
elimizden geldiğince destek olmamız lazım, basının
kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Gazeteci-
ler ve basın kuruluşları kendi ayaklarında durabilirse
çok daha tarafsız, çok daha doğru ve gerçek haber
yapıp halkın doğrulara ulaşmasını sağlar. Ben tüm
gazetecileri zor şartlar altında, bu zor mesleği icra et-
tikleri için kutluyorum. Türkiye’nin sesi, kulağı, gözü
olmaya devam etsinler. Halkımızı aydınlatıp haberdar
etsinler. Hepinize başarılar diliyorum.” şeklinde ko-
nuştu.

Kızıltan’dan MGC’ye ziyaret
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan Mersin

Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) yeni binasını ziyaret ederek MGC yönetim kurulu üyeleri
ile bir araya geldi. Hayırlı olsun dileğinde bulunan Kızıltan, gazetecilik gibi zor bir mesle-

ğin her ihtiyacı karşılayacak bir mekanda icra edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah 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 kaydetti.
Mersin’de hâlihazırda yalnızca ayıklama ve paketle-
meyi içeren bakliyat işleme prosesini Ar-Ge temelli ola-
rak dönüştürüp gıda sektöründeki yeni trendlerle
birlikte sektörün gelişiminin ve katma değer yaratma
kapasitesinin artırılmasını sağlayacaklarını kaydeden
Abdullah Özdemir, “Projemizde sektörün yüksek katma
değerli ürünler ihraç etmesinin sağlanması, bakliyat
ürünlerine yönelik dünya genelinde yapılan Ar-Ge ça-
lışmaları sonucunda oluşan bilgi birikiminin ülkemize
kazandırılması ve sektörün kullanımına sunulmasını
hedefliyoruz. Ayrıca nihai tüketici tercihlerine cevap
verecek şekilde tüketime hazır, lezzetli, sağlıklı ve eko-
nomik ürünler geliştirilmesi, bu ürünlerin ticarileştiri-
lerek yaygınlaşmasının sağlanması, sektörde
çalışabilecek yeterlilikte Ar-Ge personeli yetiştirilmesi
hedeflerine ulaşılması amaçlıyoruz” dedi. 

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA HAZIR VE 
ATIŞTIRMALIK GIDALARA 

OLAN TALEP ARTACAK 

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Öz-
demir, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
tarım ve gıda sektörüne ilişkin önümüzdeki on yıllık
öngörüleri içeren raporunu da değerlendirirken şun-
ları söyledi:

“Önümüzdeki on yıllık süreçte hızlı kentleşme, de-
ğişen yaşam koşulları ve yoğun çalışma şartları ile iliş-
kili olarak sağlıklı, hazır ve atıştırmalık gıdalara olan
talebin önemli ölçüde yükselmesi tahmin edilmektedir.
Nitekim bakliyat üretiminde ve ticaretinde söz sahibi
olan Kanada, Amerika ve Avustralya gibi gelişmiş ülke-
lerde bakliyat tüketiminin niteliği bu yönde farklılaş-
maktadır. Özellikle gelir seviyesi açısından öne çıkan
bu ülkelerde bakliyat ürünlerinin kendisinin tüketim
düzeyi son derece düşüktür. Ancak bu ülkeler bakliyat
ürünlerini yaygın olarak konserve, humus, cips, bakli-
yat unundan ekmek, kek, pasta vb. türev ürünler şek-
linde tüketmektedirler.” 

Mersin Ticaret Borsası,
Bakliyat Araştırma

Merkezi kuruyor
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)

tarafından yürütülmekte olan 2021
Yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Öl-
çekli Altyapı Mali Destek Programı
kapsamında, Mersin Ticaret Borsa-

sı’nın Bakliyatta değişen tüketim
alışkanlıkları gerçeğinden hare-
ketle hazırladığı Bakliyat Araş-

tırma Merkezi projesi kabul edildi. 
CHP İl Başkanı Adil Aktay, CHP Mersin Milletve-

kili Alpay Antmen, CHP Akdeniz İlçe Başkanı
Semih Palamut, CHP İl Başkan Yardımcıları Şerife Arıcı
Yıldız, Eymen Mannah, Medet Demir, Zafer Özbey, CHP
İl Sekreteri Koral Ömür MGC Yönetimini yeni cemiyet
binasında ziyaret etti. Yapılan ziyarette basının yaşa-
dığı sorunlar ve tasarruf genelgesi ile ilgili konuşuldu.

“Gazetecilerin önündeki engeller kaldırılmalı”
Yaptıkları ziyaretten dolayı CHP İl Yönetimine te-

şekkür eden MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, gazeteci-
lerin ve basın sektörünün yaşadığı problemler ile ilgili
aktarımda bulundu. Gazetecilerin özellikle son genel-
geyle çok zor durumda kaldıklarını belirten Başkan
Tepe, “ Tasarruf tedbirlerin gazeteciler üzerinden baş-
laması bizim açımızdan çok üzücü. Teknolojinin değiş-
mesiyle, pandemi süreciyle çok zor süreç yaşayan
gazetecilerin bir teşvik paketi şeklinde desteklenme-
sini beklerken tasarruf tedbirleri adı altında bir du-
rumla karşı karşıya kaldık. Bu tedbirler gazete
kurumlarının yaşaması önünde çok ciddi bir sorun
oluşturdu. Bunun aşılması gerektiğini, tekrar değerlen-
dirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gazetecilerin önün-
deki engellerin kaldırılıp yaşatılması lazım. Bu
engellerin kaldırılması için mücadele edilmesi lazım.”
diye konuştu.

"Tüm yerel dinamikler bir olmalı"
Yeni cemiyet binasında emeği geçen herkese teşek-

kür ederek konuşmasına başlayan CHP İl Başkanı Adil
Aktay, tasarruf genelgesini de değerlendirerek, "Bir ge-
nelgeyle yok edildi sizin haklarınız. Yerel basını, yerel

yönetimleri sindirip korkutursanız geriye başka bir şey
kalmaz. Burada böyle bir anlayışa direnişe geçmeli ve
mücadele etmeliyiz. Yerelin her anlamda birlikte hare-
ket etmesi gerekiyor. Belediyenin, basının, STK'ların
ortak anlayış ve iradeyle bu girişimler geri püskürtü-
lür." dedi.

Milletvekili Alpay Antmen: Yerel basın
her anlamda desteklenmeli

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, basının so-
runlarını mecliste dile getirmek için çalıştıklarını söy-
leyerek, şu ifadeleri kullandı:  Biz siyasetçiler olarak ne
kadar çalışırsak çalışalım basın bizi kitlelere ulaştır-
mazsa yaptıklarımızın hiçbir önemi kalmaz. Biz CHP
olarak iktidarı hedefleyen bir partiyiz. Türkiye’nin her
yerinde olduğu gibi Mersin’de de halka temas etmeye
çalışıyoruz. Ve yaptığımız her şey sizlerin sayesinde

duyuluyor. Bu sebeple basına sansür uygulanmaması,
RTÜK ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla baskı kurulma-
ması gerektiğini mecliste dile getiriyoruz her seferinde.
En son sözde tasarruf genelgesiyle Cumhurbaşkanlığı
sarayı da bundan muaf tutularak ilk tasarruf belediye-
lerin kent gazetecilerine büyük bir darbe olarak artık
destek olunmamasını istemesiyle karşımıza çıktı. Bun-
lar antidemokratik, faşizan yaklaşımlardır. Gazetecile-
rin siyasi görüşü olur ancak her durumu objektif bir
biçimde halka aktarmak durumundadır. Özellikle yerel
basının desteklenmesi gerektiğine inanıyorum ve basın
özgür olmazsa bu ülkede demokrasinin olamayacağını
düşünüyorum. Mersinli bir milletvekili olarak, hem
şahsım hem partim olarak kent gazetecilerinin, Mersin
Gazeteciler Cemiyeti'nin yanında olduğumuzu üstüne
basa basa arz etmek isterim. 

CHP İl Yönetimi MGC’yi yeni binasında ziyaret etti
CHP İl Yönetimi

ve CHP milletve-
kili Alpay Ant-

men, Mersin
Gazeteciler Cemi-
yeti yeni binasını

ziyaret ederek ha-
yırlı olsun dilek-

lerinde
bulundular.

MHP heyeti, cemiyetin yeni binasını ziyaret
ederek MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe,

MGC Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Coşkun ve TGF
Başkan Yardımcısı Turgay Demirtaş ile bir araya
geldi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ce-
miyeti ziyaret etmekten dolayı mutluluk duydu-
ğunu söyleyerek, “Yeni yeriniz hayırlı olsun.
İnşallah basınımıza, medyamıza, Mersin’imize
güzel hizmetleriniz olur. Sizlere ve Mersin’de mü-
cadele eden basın mensuplarına teşekkür ediyo-
ruz. Buradaki samimiyetinizi biliyoruz.
Habercilikle ilgili sağlıklı, ilkeli, samimi, dürüst,
olması gereken şekilde bir duruş sergiliyorsunuz.
Bu sebeple tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Birliğimizle sıkıntılı süreçlerin üstesinden ge-

liyoruz”
Ülkenin birçok yerinde başlayan ve Mersin’de

de meydana gelen orman yangınları ile ilgili çalış-
malara MHP olarak katıldıklarını ifade eden Mil-
letvekili Olcay Kılavuz, böylesine zor bir sürecin
üstesinden birlik ve beraberlikle gelinebileceğini
belirterek şunları söyledi: 

Mersin’de uzun süreli çalışmalarımız, ziyaret
ve toplantılarımız devam ediyor. TBMM kapandı
ama biz tatil gibi bir sürece girmeden sürekli sa-
hadayız. 13 ilçemizde ve hemen hemen her ma-
hallede ziyaretlerimiz devam ediyor. Hem Türkiye
hem de dünya hassas bir dönemden geçiyor. Bir
yandan pandemi süreci bir yandan doğal afetler
baş gösterdi. Özellikle Mersin’de Silifke Boğsak ile

başlayıp Bozyazı sınırlarına kadar ulaşan orman
yangınları oldu. Bundan dolayı çok üzgünüz. Biz
bu süreçte orman yangınlarını yakından takip
edip vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu tür
olaylar bizi üzüyor tabi ama büyük Türk Milleti
bu tür durumların üstesinden her zaman gelmiş-
tir. Esas olan omuz omuza vermek, birlik beraber-
lik içerisinde olarak bu sıkıntı süreçlerin
üstesinden gelmek. Devletimiz de zarar nokta-
sında çalışmalar yapıyorlar. Bu yangınlardan etki-
lenip de çeşitli mağduriyetler yaşayan
vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum. 

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından
sona erdi.

MHP’den MGC’ye hayırlı olsun ziyareti
MHP Mersin Milletve-
kili Olcay Kılavuz,
MHP Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Serdar
Soydan ve MHP Me-
zitli İlçe Başkanı
Kamil Durmuşoğlu
Mersin Gazeteciler
Cemiyeti’ni ziyaret
ederek yeni hizmet
binasının basın ca-
miasına hayırlı olma-
sını dilediler.
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Yeşil Mutabakat Eylem Planı
ile ilgili değerlendirmelerde

bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayhan Kızıltan, başta iş dünyası
olmak üzere tüm kurum ve kuruluş-
ların, vatandaşların konuyla ilgili
bilgilendirilmesi, çevre konusunda
farkındalık yaratıl-
ması ve alınacak ted-
birler konusunda yeni
teşvikler sağlanması
gerektiğini belirtti. İlk
olarak kente yapılan
ve yapılacak yatırım-
ların Yeşil Mutabakata
uygun olarak yeniden
revize edilmesi gerek-
tiğini ifade eden
Ayhan Kızıltan, “Ken-
timizde yapılan yatı-
rımların çevreyle
uyumlu olması için
varsa itirazlarımızı
söylüyor ve alınması
gereken önlemler ko-
nusunda baskı yapıyoruz. Ancak bu
tek bir kurumun eliyle yapılacak bir
şey değil, kamu, yerel yönetimler,
STK’ların iş birliğinde yapılması ge-
reken kolektif bir çalışmadır. AB,
sera gazı salınımını azaltmak için
büyük kamu yatırımları ve özel ser-
mayeyi iklim ve çevresel eylemlere
yönlendirmek için birtakım aksiyon-
lar alacak. Bu yeni dünyaya uyum
sağlayamayanlar küresel ekonomide
de yerini alamayacaklardır. MTSO
olarak tarımdan gıdaya lojistikten
sanayiye her sektörde bu mutaba-
kata uyum anlamında çalışmalar ya-
pılamasının zorunlu olduğunu
söylüyoruz” dedi.

ALTERNATİF ENERJİ 
KAYNAKLARINA DAHA ÇOK

BÜTÇE AYRILMALI

Mersin’deki birçok sektörde,
yeşil mutabakat ile ilgili bir bilincin
başladığını, bu mutabakata uyum
sağlamak için çalışmalar ve projeler
üretildiğini ifade eden Başkan Kızıl-
tan, “Bir çok firmamızın daha çev-
reci yaklaşımlar, su tasarrufu,
çevreyi ve toprağı koruma, zararlı
gaz salınımını azaltma gibi mutaba-
katın kapsadığı bir çok konuda yeni-
likçi uygulamalar geliştiriliyor. Bu

sadece çevremizi korumak adına
değil, geleceğin bu yeni duyarlı eko-
nomisinde yer alabilmek ve reka-
betçiliğimizi sağlamak adına da
hayati bir konudur. Elbette bu nok-
tada realist olmak gerekiyor. Örne-
ğin enerji anlamında dünya hala
fosil yakıtlarla üretim yapıyor.

AB’nin sera gazı
emisyonlarının
yüzde 75’inden faz-
lası; ekonomik sek-
törlerdeki enerji
üretimi ve kullanı-
mından kaynaklan-
maktadır. Eğer bu
mutabakata adapte
olmak istiyorsak al-
ternatif enerjiler, bu
enerjinin sürdürü-
lebilir şekilde depo-
lanabilmesi adına
ar-ge çalışmalarına
daha çok para ayır-
mak zorundayız.
Enerji verimliliği ve

yenilenebilir enerjiye öncelik verile-
rek, kömürden enerji üretiminden
hızla çıkış sağlanmak zorundadır.
Kısaca yeşil ve di-
jital dönüşüm bir-
likte
yürütülmelidir”
diye konuştu.

AKİB KOORDİ-
NATÖR BAŞKANI

NEJDAT SİN:
“YEŞİL DÖNÜŞÜ-
MÜN YOL HARİ-

TASI
REKABETÇİLİĞİ-
MİZİ GÜÇLENDİ-

RECEK”
İklim değişik-

liği ile mücadele
politikalarına
adaptasyon ve ih-
racatta rekabetçiliğin güçlendiril-
mesi amacıyla ilan edilen Yeşil
Mutabakat Eylem Planı’ndaki sürdü-
rülebilir tarım stratejilerinin hayata
geçirilmesinin kritik önem taşıdığını
belirten Akdeniz İhracatçı Birlikleri
(AKİB) Koordinatör Başkanı ve Ak-
deniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nej-
dat Sin, program kapsamında ihra-

catçıların seferber ola-
cağını kaydetti. 

AHKİB BAŞKANI GÜR-
KAN TEKİN “SÜRDÜ-
RÜLEBİLİR VE ÇEVRE

DOSTU ÜRETİM 
ÖNCELİĞİMİZ OL-

MALI”
Akdeniz Hazır

Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği
(AHKİB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Gürkan
Tekin ise sektörün ana
dinamiklerini oluştu-
ran sürdürülebilirlik ve
dijitalleşme yatırımları-
nın önümüzdeki yıl-
larda da küresel rekabeti
şekillendirmeye devam edeceğini
söyledi. Tüketimde güvenli modanın
tercih edileceğini ve çevreci ürün-

lere talebin artacağını kay-
deden Gürkan Tekin,
“2000’li yıllarda tasarım,
moda ve marka belirleyici
faktördü. Günümüzde ise
bunlara ilave olarak sürdü-
rülebilirlik, çevre dostu
üretim, kişiye özel ürün ve
anlık tedarik gibi kavram-
lar ön plana çıkıyor. Bu sü-
reçte küresel pazarlarda
etkinliğimizi artırabilme-
nin yolu çevreye duyarlı
yetkinliğimizi geliştirmek-
ten geçiyor” dedi.

TARSUS TSO BAŞKANI
H.RUHİ KOÇAK:  “EKONO-
MİDE KALDIRAÇ ETKİSİ

YARATACAK İNSAN-ÇEVRE
ODAKLI AKSİYONLARA İHTİYAÇ

VAR”
Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Tarsus iş dünyasının da gündemine
yerleşmeye başladı. İş dünyası tem-
silcileri ilçede yeşil dönüşüme uyum
çalışmalarını artırırken bir taraftan
da işletmelere Yeşil Mutabakata
uygun üretim çağrısı yapıyor. Üre-

tim, sanayi, ticaret
ve ihracat alt yapısı
olan işletmeler için
Yeşil Mutabakat
perspektifinde eko-
nomide yeni bir dö-
nemin başladığını
belirten Tarsus Tica-
ret ve Sanayi Odası
Başkanı H. Ruhi
Koçak, küresel ola-
rak yaşanan sağlık,
iklim ve çevresel so-
runların etkisinin
kırılabilmesi için
ekonomide kaldıraç
etkisi yaratacak ve
kırılganlıkların gide-

rilebileceği çeşitli aksiyonlara ihti-
yaç olduğunu belirtti. 

MESİAD BAŞKANI HASAN ENGİN:
“YEŞİL MUTABAKAT EYLEM 

PLANINA İLAVE 
ÖNLEMLER ALINMALI”

İklim değişikliği ve çevre sorun-
ları nedeniyle artan felaketlere dik-
kat çeken Mersin Sanayicileri ve İş
İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı
Hasan Engin, Avrupa Birliği’nin 11
Aralık 2019’da Türkiye’nin de 16
Temmuz 2021 tarihinde uygula-
maya aldığı Yeşil Mutabakat Eylem
Planı’nı yüzde 100 uygulayarak kar-
bon ve diğer zararlı gazların salını-
mını en aza indirilmesi gerektiğini
aktardı. 

Çok sayıda öğrencinin
yedek listelerde bekledi-

ğini ifade eden Mersin Ticaret
ve Sanayi Odası (MTSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıl-
tan, aldıkların yüksek talebin
kendi için memnuniyet verici
olduğunu sözlerine ekledi. Mer-
sin’in mesleki eğitimde nitelikli
bir noktaya geldiğini belirten
Kızıltan, “Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve
borsalarla meslek liseleri ara-
sında imzalanan Mesleki Eği-
timi İş Birliği Protokolü
meyvelerini veriyor. Gerek okul-
lara verilen makine ve teçhizat
destekleriyle eğitim kalitesinin
daha da yukarı çekilmesi, gerek
tanıtım olanaklarının gelişmesi
ile daha geniş bir kesime sesi-
mizi ulaştırabiliyoruz. Üye fir-
malarımızda sunulan staj
imkanları da okulların gerek ka-
litesini gerekse tercih edilirlik-
lerini artırıyor. Odamızın
yapımında öncü olduğu meslek
liseleri, laboratuvar ve ekipman

destekleri, eğitim için yurtdı-
şına gönderdiği öğretmen ve
öğrencileri yanında sağladığı
proje ve staj destekleriyle Mer-
sin, mesleki eğitimde nitelikli
bir noktaya geldi” dedi.

“MESLEK LİSELERİNE DESTEK
VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

MTSO olarak MEB ile bir-
likte hayata geçirdikleri Uzman-
laşmış Meslek Edindirme
Projeleri’nde (UMEM) Mersin’in
pilot iller arasında yer aldığını
anımsatan Kızıltan, ayrıca
TOBB’un, tahsis ettiği bütçe-
lerle Mersin’deki birçok meslek
liseye teknik ve makine teçhizat
desteği sunulduğunu kaydetti.
Başkan Kızıltan, “Dün olduğu
gibi yarın da kentimizin sanayi,
tarım, turizm ve lojistik sektör-
lerine yönelik kaliteli ara ele-
man sağlanmasının tek çözümü
olan meslek liselerimizi geliştir-
meye ve en büyük destekçisi ol-
maya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

MTSO Başkanı Kızıltan:

“Mersin, mesleki eğitimde
nitelikli bir noktaya geldi”
Liselere Giriş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre
Türkiye genelinde sınavla öğrenci kabul eden Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinde doluluk oranı yüzde 77
seviyesinde kalırken, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

(MTSO) himayesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
lerinde bu oran yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Mersin İş Dünyası, Yeşil Mutabakat
Eylem Planı için harekete geçti

Mersin İş Dünyası, Avrupa Birliği tarafından iklim ve çevreyle ilgili
zorluklarla mücadele konusunda Avrupa’nın önceki taahhütlerini

daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan
bir yol haritası olarak yayınlandığı Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU

Green Deal) ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tüm dünya 2050’de
sera gazlarının net emisyon değerinin sıfırlanması hedeflerine ulaş-
mak için yeni stratejiler geliştirmeye devam ederken, Mersin iş dün-

yası temsilcileri, Türkiye’nin Temmuz 2021’de ilan ettiği Yeşil
Mutabakat Eylem Planı’na uyumu için girişimlerini sürdürüyor.

NEJDAT SİN:
GÜRKAN TEKİN

H.RUHİ KOÇAK

HASAN ENGİN
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