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R. Kaya TEPE

BAŞKAN’DAN..

Ocak ayı gaze-
teciler için

yoğun geçer,
2022 yılında

da böyle
oldu.

CEMIYET
Yazının devamı 3’te

Yazısı Sayfa 6’da

GELEN GEÇENİ
ARATMASIN

Şener MERMER

ETKiNLiKLERi
MGC’den 10 Ocak

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC), 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü sebebiyle çeşitli etkinlik-

ler düzenledi. İlk olarak sabah Cumhuriyet Alanında
yapılan törenle başlayan etkinlikler dizisi, MGC Hizmet
Binası açılışı ve 10 Ocak balosu ile devam etti.  7’deMersin Basın Tarihi

söyleşisi yapıldı 2’de

Geçtiğimiz yıl yaşamını
yitiren Mersin’in dua-

yen gazetecilerinden Müfit Be-
kiroğlu’nun ismi, MGC’nin
hizmet binasındaki salona ve-
rildi. 5’te

Müfit Bekiroğlu Salonu açıldı

Akdeniz Belediyesi’nce Mersin Gazeteciler Cemiyetine (MGC) kazandırılan yeni hizmet
binası, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde düzenlenen törenle hizmete açıldı. 5’te

MGC’DEN TÖREN

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC), geride kalan 1 sene boyunca birçok etkinlik gerçekleştirdi. MGC Yönetimi; kentteki ga-
zeteciler için büyük bir öneme sahip olan Basın Evi lokalinin açılışı, MGC hizmet binasının yapımının tamamlanması başta

olmak üzere 1 yıla pek çok faaliyet sığdırdı. Öte yandan belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partiler, STK temsilcileri,
yerel yönetimler, meslek odaları temsilcilerinin yapmış olduğu ziyaretlerle MGC adeta çekim merkezi oldu.

BASIN EVİ LOKALİ AÇILDI

4 Mersin Gazeteciler Cemi-
yeti her sene olduğu gibi
2021’de de 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü sebebiyle tören
gerçekleştirdi. Cumhuriyet Ala-
nında yapılan törene  belediye
başkanları, milletvekilleri, Baro
Başkanı, STK temsilcileri ve
kentteki gazeteciler katıldı. 

4 Mezitli Belediyesi'nin
Basın Evi olarak yaptığı lokal 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nünde yapılan bir törenle açıldı.
Ayrıca 10 Ocak etkinlikleri kap-
samında Nimet-İhsan Tufan
Parkında etkinlik düzenleyerek
geçmiş dönemlerde MGC baş-
kanlığı yapan gazetecilere hiz-
metlerinden dolayı teşekkür
plaketi verildi.

4 Mersin Gazeteciler Cemi-
yeti Olağan Genel Kurulu ya-
pıldı. Olağan Genel Kurul
toplantısında mevcut başkan
Rüstem Kaya Tepe, tek listeyle
tekrar MGC başkanı seçildi.

4 Mersin Gazeteciler Ce-
miyeti tarafından geleneksel
hale getirilen Uğur Mumcu an-
ması Atatürk Parkında bulu-
nan anıt önünde gazetecilerin
katılımıyla gerçekleştirildi. 

4 Cemiyet Söyleşileri adlı
televizyon programına baş-
landı. Basın Evi lokalinde yapı-
lan programı her ay başka bir
gazeteci sunarak kentteki
önemli meseleler ile ilgili ko-
nuklar ağırlandı.

MGC KARTLARI DAĞITILDI

4 Mersin Gazeteciler Ce-
miyeti (MGC) Basında Sansü-
rün Kaldırışının 113. Yıl
dönümü sebebiyle Cumhuri-
yet Meydanında tören dü-
zenledi.

4 Akdeniz Belediyesi'nin
bu yıl 2.sini düzenlediği Mer-
sin Karaduvar Balık Festivali
ve Çamlıbel Sokak Festiva-
linde, MGC standı açılarak,
yerel gazetelerin dağıtımı
gerçekleştirildi. 

4 MGC’nin Tarsus Genç-
lik Kampında düzenlediği
“Doğa Kampı” organizasyo-
nuna kentteki gazeteciler ai-
leleri ile katılım sağladı.

4 MGC Hizmet binasının
yapımı tamamlandı. 

MGC binası açıldı
4 Mersin Gazeteciler Ce-

miyeti üyeleri için hazırlanan
karekodlu yeni cemiyet kart-
larının dağıtımı yapıldı.

MGC, MUMCU’YU ANDI



Mersin Gazeteciler Cemiyeti, her yıl ol-
duğu gibi bu sene de gazeteci- yazar Uğur
Mumcu için anma töreni gerçekleştirdi. Ata-
türk Parkında bulunan Uğur Mumcu anıtı
önünde düzenlenen törene MGC Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve kent gazetecileri katıldı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genç ga-
zeteciler adına Fatmanur Çeltik, Uğur
Mumcu’nun hayatını anlatan bir metin okudu.

Başkan Tepe: “Uğur Mumcu 
fikirleriyle yaşıyor”

Törende yapılan konuşmada Uğur
Mumcu’nun Türkiye’nin en önemli gazeteci-
leri arasında tarihteki şanlı yerini aldığını
söyleyen MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe,
“Bugün aslında Uğur Mumcu, Abdi İpekçi,
Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı ve daha pek
çok gazetecinin yanı sıra Gaffar Okan gibi te-
röre kurban edilmiş pek çok vatan evladını
anıyoruz. Ayrıca bugün Türkiye'nin siyasi

hayatının bir dönemine yön vermiş İsmail
Cem'in de ölüm yıl dönümü. Bugün ayrıca
Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma
Girik'i de kaybettik. Hepsinin ruhları şad
olsun.

Bir pazar sabahı, evinin önünde aracına
koyulan bomba ile katledilen cesur bir gaze-
teciydi Uğur Mumcu. Korkmayan, boyun eğ-
meyen, araştıran, doğruları yazan cesur ve
yürekli bir insandı. Korkaklar bin kere, cesur-
lar bir kere ölür derdi. 24 Ocak 1993’de karlı

bir Ankara sabahında korkaklar
arabasına bomba koyarak cesuru
sinsice öldürdüler. Uğur Mumcu
insan olmanın ötesinde unutulmaz
bir gazeteci ve unutulmaz bir kişilik
olmuştur. Yok edilmeye çalışılmıştır
ama o artık düşünceleri ile yaşa-
maktadır.” dedi.

“Gazetecilik uğruna 
yapılanları 

unutturmayacağız”

Başkan R. Kaya Tepe konuşmasının deva-
mında meslek adına büyük bedeller ödemiş
gazetecilerin, gazetecilik uğruna yaptıklarını
unutturmayacaklarını dile getirdi. Mücadele
etmenin gazeteciliğin ruhunda olduğunu be-
lirten R. Kaya Tepe şu ifadelere yer verdi: “An-
kara’nın pek çok sokağı, parkı veya tesisin adı
öldürülen gazetecilerin adlarını taşıyor. Ama
insanlar gazetecilerin adlarını soğuk tabela-

larda okumak istemi-
yor, insanlar
gazetecilerin adlarını
gazetelerindeki köşele-
rinde okumak istiyor-
lar.Bu gazeteciler daha
rahat bir hayat sürebi-
lirlerdi. Etliye, sütlüye
karışmadan ikballeri
uğruna gazetecilik ya-
pabilirlerdi. Ama yap-
madılar bu gazeteciler
yaşamları pahasına bu
ülkeye olan sorumlu-
luklarını hep içlerinde
hissettiler. Uğur
Mumcu, Abdi
İpekçi,Ahmet Taner Kış-

lalı gibi gazeteciler karanlıkların içerisine
gövdelerini sokmaktan, o karanlıkları yırt-
maktan bu toplumu aydınlatma görevinden
hiç bir zaman vazgeçmediler.

Bu topraklar Uğur Mumcu gibi yürekli bir
gazeteci gördü. Bir ulus onu tanıma şansı
buldu. Kimse yalanın peşinden koşmasın, hır-
sızı, arsızı, yolsuzu bilsin. Bundan sonra yeni
nesile seni anlatmak bizim boynumuzun
borcu olsun. Tüm demokrasi şehitlerimizi
saygı ve özlemle anıyorum.
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Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC),
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkin-
likleri kapsamında Marina alışveriş mer-
kezinde ‘Gazeteci Gözüyle Karma
Fotoğraf Sergisi’ düzenledi. Sergiye MGC
yönetim kurulu üyeleri, AKP Mersin Mil-
letvekili Hacı Özkan, eski Toroslar Bele-
diye Başkanı Hamit Tuna ve çok sayıda
gazeteci katıldı. Sergide, Mersin’deki ga-
zetecilerin haber esnasında çektiği 33
adet fotoğraf yer aldı.

Açılışta fotoğrafın önemine dair konu-
şan MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, “Anı

yakalamak gazeteciler açısından çok
önemli. Pek çok fotoğraf tarihe tanıklık
etme anlamında büyük bir önem arz edi-
yor. Gazeteciler tarihe tanıklık edip fotoğ-
raflar aracılığıyla tarihi belgeliyorlar.
Mersin’deki gazetecilerin gözüyle çekilmiş
olan fotoğrafları burada sergiledik. İlerle-
yen süreçlerde Mersin’in kurtuluş tarihi
yıldönümü ve benzer önemli günlerde çe-
kilmiş fotoğrafları da sergileyeceğiz.” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden
sonra sergi gezilerek fotoğraflar üzerine
sohbet edildi.

Gazeteci gözüyle çekilmiş
fotoğraflar sergilendi
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlemiş olduğu ‘Ga-

zeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi’ açılışı yapıldı.

Mersin Basın Tarihi
söyleşisi yapıldı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne doğru giderken MGC Başkanı R. Kaya Tepe ile ga-
zeteci-tarihçi İbrahim Yalçıner Mersin Basın Tarihi adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

1981- 1986 yılları arasında Mer-
sin Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı
yapan Osman Bekiroğlu, Başkan Rüs-
tem Kaya Tepe ve Başkan Yardımcısı
Şevket Coşkun’u cemiyette ziyaret
etti. MGC’nin çalışmalarını yakından
takip ettiğini dile getiren Bekiroğlu,
mevcut yönetimin çok iyi işler yaptı-
ğını dile getirerek kurumsallaşma ça-

lışmalarından övgüyle bahsetti.
MGC’nin saygınlığını tekrardan ka-
zanmaya başladığını da ifade eden
Bekiroğlu, yıllarca başkan olarak
görev yaptığı cemiyete geri döndü.

Geçmişin hatırlanmasının çok kıy-
metli olduğunu belirten Osman Beki-
roğlu, görev yaptığı yıllarda basılmış
olan cemiyet gazetelerini ve ilk cemi-
yet binasının açılış fotoğrafını yöne-
time verdi.

MGC başkanı Rüstem Kaya Tepe,
“Başkanımız Osman
Bekiroğlu döne-
minde Mersin Gaze-
teciler Cemiyeti çok
başarılı bir dönem
geçirmiştir, o dö-
nemdeki çalışmalar
cemiyetimizin bu
günlerine ışık ol-
muştur. Osman Beki-
roğlu başkanımızın
taşıdığı bayrak bu
gün bizim elleri-
mizde, yarın başka
meslektaşlarımızın
ellerinde dalgalana-
caktır.” diye konuştu.

Osman Bekiroğlu MGC’ye
yeniden üye oldu

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin
eski başkanlarından Osman Beki-
roğlu, yeniden cemiyet üyesi oldu.

Kurtuluş Haftası Kutla-
maları etkinlikleri kap-

samında Mersin Gazeteciler
Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüs-
tem Kaya Tepe ile gazeteci-ta-
rihçi İbrahim Yalçıner Mersin
Basın Tarihi adlı bir söyleşi
gerçekleştirdi. Yenişehir Et-
kinlik Alanında yapılan söyle-
şiye çok sayıda gazeteci
katıldı.

Gazeteci-tarihçi İbrahim
Yalçıner; Cumhuriyet öncesi,
Cumhuriyet dönemi tek partili
yıllar, çok partili yıllar, 1970’li
yıllar ve 1990 yılının sonra-
sında kurulan gazete ve dergi-
lerle ilgili bilgiler verdi.

“Basın tarihi, bir kentin ha-
fızasıdır”

Gazeteci-tarihçi İbrahim
Yalçıner söyleşide yaptığı ko-
nuşmada basın tarihinin bir

kentin hafızası olduğunu söy-
leyerek, “Basın tarihi çok
önemi çünkü aynı zamanda
bir kentin tarihi niteliğini taşı-
yor. Bunun da ötesinde basın,
kentin tarihinin yapıcısıdır
aynı zamanda.  Son yılları

dahil etmeden genel anlamda
yerel tarihin çok fazla önem-
senmiyor. Özellikle basın ta-
rihi konusunda yeterli bir
arşiv çalışması yok, belgeleme
yok. En azından bundan sonra
bunu yapmayalım.” dedi.

“Basın sektörü olarak tari-
himize sahip çıkmalıyız

MGC Başkanı R. Kaya Tepe,
basın tarihini yaşatmanın öne-
mine değinerek şunları söy-
ledi: “Tarihimize sahip
çıkmamız ve bu doğrultuda
yol almamız oldukça önemli.
Basın tarihi ile ilgili bu tür ça-
lışmalar oldukça kıymetli.
Geçmişe dönüp baktığımızda

gazeteciliğin hep zor koşul-
larda yapıldığını görüyoruz.
Bugün de bu zor koşullar
devam ediyor. Gazetelerin top-
lum üzerinde etkisi olduğu ilk
anlaşıldığında siyasi otoriteler
bu gücü kontrol etmek iste-
mişlerdir. 1990’lı yıllara kadar
uzanan süreç gerçek gazeteci-
lerin kendi gazetelerini çıkar-
dığı döneme denk geliyor.
90’dan sonraki süreç artık
biraz şekil değiştiriyor. Hol-
ding patronlarının gazeteleri
kullanmaya yönelmeleri sorun
yaratmaya başlıyor ve bunun
olumsuz etkileri sektöre de
yansımaya başlıyor. Öte yan-
dan teknolojinin gelişmesiyle
birlikte radyolar, televizyonlar
devreye giriyor. Şimdi de geli-
nen süreçte yeni bir medya
çağı başladı. İnternet saye-
sinde haberlere anlık ulaşabi-
liyoruz. Sektör ne yazık ki zor
bir süreç yaşıyor. Demokrasi-
nin devam etmesi için gazete-
cilerin yaşaması lazım. Bu
anlamda gazetecilere her an-
lamda destek olunması gere-
kiyor.”

Söyleşi etkinliği soru cevap
kısmından sonra sona erdi.

MGC Uğur Mumcu’yu andı
Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) gazeteci Uğur Mumcu’nun öl-
dürülüşünün 29. yıldönümünde anma programı gerçekleştirdi. 



Ocak ayı gazeteciler için yoğun
geçer, 2022 yılında da böyle oldu.

3 Ocak Mersin'in düşman işgalin-
den kurtuluşu tarihidir.

Mustafa Kemal Paşa, milli mücade-
lenin başından itibaren basına büyük
önem vermiş Kurtuluş savaşı boyunca
milli bir basın oluşmasına gayret gös-
termiştir. Ulusal savaşın kazanılma-
sında Türk basını özellikle de yerel
basın büyük rol oynamıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kur-
tuluş Haftası Kutlamaları kapsamında
bir hafta süren bir dizi etkinlik düzen-

ledi. Bu etkinlikler sayesinde milli mü-
cadelede yaşananları görsel ve işitsel
olarak bir kez daha hatırlama fırsatı
yakaladık. 

Etkinlik çadırında  benim modera-
törlüğümde, tarihçi, yazar ve gazeteci
İbrahim Yalçıner ile Mersin basın tarihi
üzerine söyleşi yaptık.Bu söyleşi, Mer-
sin'de basın tarihinin çok az bilindiğini
ve arşiv niteliğinde bir kaç kaynaktan
başka bir kaynağın olmadığını bize
gösterdi. Önümüzdeki süreçte Mersin
Gazeteciler Cemiyeti olarak bu konu-
nun üzerinde çalışma yapacağız.

HHHHHHHHH

Bu sene Mersin Gazeteciler Cemi-
yeti olarak,10 Ocak "Çalışan Gazeteci-
ler Günü" kapsamında bir dizi etkinlik
düzenledik.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu-
muzun Genel Başkanı Yılmaz
Karaca,Genel Başkan Yardımcıları Le-

vent Altun,Necmi Işıksal,İstanbul Av-
rasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Oğuzhan Bayrak'da bu etkinliklere ka-
tılmak için Mersin'e geldiler.  

"Gazeteci Gözüyle" adı altında
karma fotoğraf sergisi bunların il-
kiydi.Mersin'de görev yapan gazeteci-
lerin çekmiş oldukları 33 fotoğrafı
Mersin Marina'da halkımıza, 10 Ocak
balomuzda da Hilton otelinde kent
protokolüne ve gazeteci meslektaşları-
mıza sergiledik.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kar-
ması ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Karması "Çalışan Gazeteciler" gününe
özel bir futbol karşılaşması
yaptılar.Güzel bir mücadele sonrası ka-
zanan sportmenlik ve dostluk oldu.

10 Ocak günü yoğun yağmur al-
tında "Çalışan Gazeteciler Günü" etkin-
liği kapsamında Cumhuriyet alanında,
Atatürk anıtına çelenk konulmasının
ardından Atatürk Kültür Merkezinde
tören düzenledik. Kötü hava şartlarına

rağmen geleneksel olarak yaptığımız
törenimizi aksatmadık. 

Akdeniz Belediyemizin MGC'ye tah-
sis ettiği basın merkezimizin açılışını
da 10 Ocak günü yaptık.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa
Gültak, yine bir 10 Ocak töreninde ver-
diği basın merkezi sözünü yine bir 10
Ocak günü yerine getirdi ve Mersin ga-
zetecilerine yakışır bir basın merkezini
bizlere tahsis etti. Sayın başkana,
mesai arkadaşlarına, tahsisi oy birliği
ile geçiren meclis üyelerine ve kötü
hava şartlarına rağmen açılışımızı
onurlandıran başta Valimiz olmak
üzere tüm katılımcılara, kent gazeteci-
leri adına teşekkür ederim.

HHHHHHHHH

Ocak ayında Uğur Mumcu, Abdi
İpekçi, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı
ve daha pek çok gazetecinin yanı sıra
Gaffar Okkan gibi teröre kurban edil-
miş pek çok vatan evladını anıyoruz.

6 Nisan 1909 da gazeteci Hasan

Fehmi beyin öldürülmesinden bu yana
60’ın üzerinde gazeteci öldürüldü.

Düşüncelere olan tahammülsüzlük,
karanlıkların aydınlıklara ulaşmasın-
dan korkanlar elinde kaleminden
başka bir silahı olmayan gazetecileri
katlettiler.

Her öldürülen gazeteci sonrasında
yüzbinler sokaklara döküldü.  Bu in-
sanların hepsini bir gazeteci bir araya
getirdi. Terörün beklentisi olan halkı
bölme amacı geri tepti, insanlar de-
mokrasi etrafında birlik olmayı bildi-
ler. Terörün galip gelmesine müsaade
etmediler.

Bu topraklar Uğur Mumcu ve onun
gibi yürekli gazeteciler gördü. Bir ulus
bu gazetecileri tanıma şansı buldu.

Kimse yalanın peşinden koşmasın,
hırsızı, arsızı, yolsuzu herkes bilsin
diye bu insanlar hayatlarını kaybettiler. 

Bundan sonra yeni nesile sizleri an-
latmak bizim boynumuzun borcu
olsun.   
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Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer öncülüğünde ‘Engelsiz Mer-
sin’i yaratmak için birçok proje üreten Bü-
yükşehir Belediyesi, özel gereksinimli
bireyler ve ailelerine yönelik sürdürdüğü
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere
devam ediyor. Hem özel gereksinimli bi-
reyleri hem de ailelerini düşünerek hiz-
metlerini şekillendiren Büyükşehir, geride
kalan 2021 yılında da her alanda özel bi-
reylerin yanında oldu.

BÜYÜKŞEHİR, ÖZEL 
GEREKSİNİMLİ BİREYLERE 

GENİŞ İMKANLAR SUNUYOR

Büyükşehir’in özel gereksinimli birey
veri tabanı çalışmaları kapsamında 2021
yılı başında 19 bin 144 olan kayıtlı birey
sayısı yılsonunda 32 bin 35’e yükseltildi.
Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’da Engel-
siz Yaşam Merkezi, Yenişehir’de bulunan
Engelsiz Yaşam Parkı ve Tarsus’ta faaliyet-
lerini sürdüren Mola Evi ile özel bireylere

ve ailelerine hizmet veriyor.
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde revir, en-

gelli transfer aracı hizmeti, mesleki yeterli-
lik kazandıracak kurslar, atölyeler ve
fitness salonu yer alıyor. Engelsiz Yaşam
Merkezi’nde 2020 yılında başlayan Mola
Evi Hizmeti ile özel gereksinimli bireylerin
ailelerinin kendilerine zaman yaratması ve
engelli bireylere sosyokültürel ve eğitim
anlamında destek sağlanması amaçlanıyor.
Mola Evi’nde; 2 özel eğitim öğretmeni, 1
okul öncesi öğretmeni, 1 bakım personeli
ve 1 psikolog görev alıyor. 206 öğrencinin
kayıtlı olduğu Mola Evi’nden 2021 yılı içe-
risinde 1505 Mola Evi hizmeti ve 1847 kez
görüntülü destek hattı hizmeti verildi. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ENGELLERİ
KALDIRAN HİZMETLER

Büyükşehir’in psiko-sosyal destek hiz-
metleri kapsamında özel gereksinimli bi-
reyler ve aileleri, Engelsiz Yaşam
Merkezi’ne gelerek veya 0 324 223 54 44

numaralı telefondan ulaşarak psikolog
desteği alabiliyor. 2021 yılı içerisinde 336
özel gereksinimli birey söz konusu hizmet-
ten yararlandı.

Büyükşehir’in özel gereksinimli birey-
lere yönelik önemli hizmetlerinden olan
duyu bütünleme hizmeti de sürüyor. Bu-
güne kadar haftalık ortalama 20 seans
olmak üzere toplam 1099 seans hizmeti
verildi. Çocukların hem duyusal gelişimle-
rine katkı sunan hem de sosyal gelişimle-
rini destekleyen bu hizmet için 1
fizyoterapist, 1 ergoterapist ve 1 psikolog
görev yapıyor. Gelişimsel oyun terapisi
kapsamında 2021 yılında toplan 790 seans
hizmeti verildi. 3’erli, 4’erli gruplar ha-
linde 2 ya da 3 normal gelişim ile 1 kay-
naştırma öğrencisinden oluşan derslerde
çocuklar yaş seviyelerine göre 3 gruba ay-
rılıyor. Her grup 3 ay süreyle haftada 2 gün
olmak üzere gelişimsel oyun terapisi alı-
yor. Gelişimsel oyun terapisi gruplarında 1
psikolog, 1 özel eğitim öğretmeni ve 1

çocuk gelişimi ve eğitimi ele-
manı görev yapıyor. 

TRANSFER ARACINDAN
4 BİN 546 ÖZEL BİREY YA-

RARLANDI

Hastaneye ulaşımları güç
olan özel gereksinimli birey-
ler için sağlanan transfer
aracı hizmetinden 2021 yı-
lında toplam 4 bin 546 özel
gereksinimli birey yarar-
landı. 236 özel gereksinimli
bireye ise medikal malzeme
desteği sağlandı. Mersin’de
yaşayan yürüme engelli bi-
reylerin tekerlekli veya
akülü sandalyelerinin bakım
ve onarımını Büyükşehir Be-
lediyesi üstleniyor. 2021 yılı
içerisinde 77 engelli bireyin
sandalyesi kullanılabilir du-
ruma getirildi.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Mersin’i yaratmak için adım adım ilerliyor. Özel gereksinimli birey-
ler ve ailelerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini artırarak devam ettiren Büyükşehir

Belediyesi, 2021 yılında da her alanda birçok hizmet ve projeyle özel bireylerin yanında yer aldı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni
(MGC) ziyaret ederek yönetim ku-
rulu üyeleri ile bir araya gelen
Mersin Medya Mensupları Derneği
Başkanı İsmail Sağlar, sektörde
birlik olmanın önemine değindi.
Mersin’de çok sayıda meslek der-
neklerinin varlığının bölünmeye
yol açtığını dile geti-
ren İsmail Sağlar,
MGC çatısı altında
olmak istediklerini
belirtti. Sağlar, “Mer-
sin Medya Mensup-
ları Derneği’ni
kurduk ancak bunun
bölünmeye neden
olabileceğini düşüne-
rek derneğe işlerlik
kazandırmadık. Biz
bölen, parçalayan ol-
mayalım dedik. Kaya
Tepe ve yönetimi
MGC adına bekleni-
len hamleyi ve disiplini oluşturma
yolunda önemli adımlar atıyor ve
büyük bir yol kat ediyor. Başkanı
olduğum Mersin Medya Mensup-
ları Derneğinden istifa edip der-
nekler masasına kapanış
dilekçesini vereceğim. O derneği
resmi olarak da kapatacağız. Bun-
dan sonra Mersin Gazeteciler Ce-
miyeti çatısı altında birleşip
bütünleşerek aynı haklı davamıza
sahip çıkacağız. Her türlü görev ve
katkıya hazırız.” şeklinde konuştu.

Başkan Tepe: “Örgütlü olma-
nın, birlikte hareket etmenin
önemli olduğu bu dönemde çok
daha fazla anlaşılmıştır. Mersin
Gazeteciler Cemiyeti 1975 yılında
kurulmuş Mersin’in çatı meslek
örgütüdür. Kent gazetecilerinin
merkezi o tarihten itibaren MGC

olmuştur ve bu şekilde de devam
edecektir. İsmail Sağlar, meslek
büyüğümüzdür, mesleki birlikteli-
ğimize göstermiş olduğu hassasi-
yete kent gazetecileri adına
teşekkür ederim. Katılımı bize güç
katacaktır. MGC her katılımla daha
da güçlenmektedir. Mersin basın
tarihinde herkes hak ettiği şekilde
yerini alacaktır. MGC’yi ve kent ga-
zetecilerini zayıflatmak isteyen-
lere Mersin basın tarihimiz gerekli
cevabı verecektir”

Vefat-Başsağlığı
Mersin Gazeteciler Cemiyeti  üyemiz 

Haldun Okdemir’in kıymetli babası

Mahir Okdemir
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli

ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

“Güçlü Basın 
Birliktelikle olur”

Mersin Medya Mensupları Derneği Başkanı İsmail Sağlar,
bölünmeye yol açtığı gerekçesiyle başkanı olduğu derneği

kapatıp Mersin Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında olmak is-
tediklerini duyurdu. Sektörde birliğin önemine vurgu

yapan Sağlar, “Ne kadar çok bölünürsek o kadar çok zayıf-
larız, itibar kaybederiz. Bir araya gelmemiz, güçlerimizi

birleştirmemiz mutlaka gereklidir.” dedi.

Beybolat Tarım Makineleri, Mer-
sin’de ürettiği Bolat Atom 7 beygir

otomatik debriyaj dizel çapa makineleri ile
Avrupa standartlarını yakalayan Türki-
ye’nin tek firması olma özelliğini taşıyor.

Dünyada sınıfının 57 cc ile en güçlü iki
zamanlı benzinli motorlu tırpanı olan
Bolat Atak, Mersin Huzurkent’teki fabrika-
sında üretiliyor.

1961 yılında Tarsus’ta ticarete başla-
yan Beybolat Tarım Makineleri, merkezini
1971 yılında Mersin İstiklal Caddesindeki

yerine taşıdı. 1993’te İtalya’dan çapa maki-
nesi Türkiye distrübütörlüğü ile yoluna
devam edip, sonrasında 2005 yılında çapa
makinelerini Mersin’de üretmeye başladı.
2008 yılında Tarsus’ta 25 bin metrekarelik
yeni fabrikasında halen faaliyetini sürdü-
rüyor. 

“Çiftçiler için güvenli makineler üret-
mek istedik”

Kullanımı sırasında herhangi bir kaza
yaşanmaması için yola çıktıklarını anlatan
Beybolat Tarım Makineleri Şirket Ortağı

Can Beybolat, “Kullanımı
son derece güvenli olan
otomatik debriyajlı Bolat
Atom 7 beygir dizel çapa
makineleri ile iş güvenli-
ğini arttırmayı hedefle-
dik. Bacak çapalama riski
olmayan, 5 yıl garanti ile
dünyanın en sağlam ve
güvenli çapa makinesi
Bolat Atom’u Mersin’de
çiftçilerimiz için üretiyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Bünyelerinde 100 ki-
şiyi istihdam ederek üret-
tikleri Bolat Atom 7
beygir çapa makinesinin
yıllık satışı 10 bin, Bolat
22 beygir çapa makinası

2 bin 500 adet, Bolat Atak 57 cc motorlu
tırpan 10 bin, ilaçlama makinesi ise 4 bin
adet satıyor. Yüzde 90’dan fazlası iç pazara
satılan makinelerin ihracatı da en çok Eti-
yopya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Öz-
bekistan, Gürcistan ve Balkan ülkelerine
yapılıyor.

Beybolat, yerli üretimini arttırdı
Tarım makine üretimi yapan Beybolat

Tarım Makineleri, kullandığı ithal parçala-
rın yerine yerli parçalar üretme hedefini
gerçekleştirdi. Bugüne kadar tamamını
yurtdışından getirdikleri makinelerin
yüzde 80’ini kendi bünyelerinde Mer-
sin’deki fabrikalarında ürettiklerini belir-
ten Can Beybolat, geleceğe dair hedefleri
için de şunları söyledi: “İnsansız zirai ay-
gıtları hedefimiz için çalışmaya başladık.
Öte yandan ihracatı daha da arttırmak isti-
yoruz. AR-GE bölümümüzün desteği ile
kendi tasarımlarımızla daha önce Tür-
kiye’de üretilmeyen makineleri ilk biz
üretmek için kolları sıvadık.”

Dünyanın en güçlü çapa makineleri Mersin’den
Beybolat Tarım Makineleri, 22 beygir gücündeki dizel motorla dün-

yanın en güçlü ve güvenli çapa makinesini Mersin’de üretiyor.  

Büyükşehir ‘Engelsiz Mersin’ için
Projeleri Sürdürüyor Olacak
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MGC, 2021’de birçok
hizmeti hayata geçirdi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC), geride kalan 1 sene boyunca birçok etkinlik gerçekleştirdi. MGC Yönetimi; kentteki
gazeteciler için büyük bir öneme sahip olan Basın Evi lokalinin açılışı, MGC hizmet binasının yapımının tamamlanması

başta olmak üzere 1 yıla pek çok faaliyet sığdırdı. Öte yandan belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partiler, STK
temsilcileri, yerel yönetimler, meslek odaları temsilcilerinin yapmış olduğu ziyaretlerle MGC adeta çekim merkezi oldu. 

4 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü se-
bebiyle MGC, Cumhuriyet Alanında tören
gerçekleştirdi.  Törene belediye başkanları,
milletvekilleri, Baro Başkanı, STK temsilci-
leri ve kentteki gazeteciler katıldı. 

4 MGC, 2021 yılının başında lokaline
kavuştu. Mezitli Belediyesi'nin Basın Evi
olarak yaptığı lokal 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Gününde yapılan bir törenle açıldı. 

4 MGC ve Yenişehir Belediyesi, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi
Nimet-İhsan Tufan Parkında etkinlik dü-
zenledi. Etkinlikte geçmiş dönemlerde
MGC başkanlığı yapan gazetecilere hizmet-
lerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

4 Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyeleri
için hazırlanan karekodlu yeni cemiyet
kartlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

4 Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafın-
dan geleneksel hale getirilen Uğur Mumcu
anması Atatürk Parkında bulunan anıt
önünde gazetecilerin katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Yapılan konuşmaların ardından ga-
zeteciler, Mumcu’nun anıtına karanfil
bıraktı.

4 Mersin Gazeteciler Cemiyeti Olağan
Genel Kurulu, pandemi önlemleri çerçeve-
sinde Akdeniz Belediyesi Konferans salo-
nunda yapıldı. Olağan Genel Kurul
toplantısında mevcut başkan Rüstem Kaya
Tepe, tek listeyle tekrar MGC başkanı se-
çildi.

4 Cemiyet Söyleşileri adlı televizyon
programına başlandı. Basın Evi lokalinde
yapılan programı her ay başka bir gazeteci
sunarak kentteki önemli meseleler ile ilgili
konuklar ağırlandı.

4 MGC yönetimi bayram öncesi üye ga-
zetecilere yardım kolisi dağıttı. 

4 MGC yönetim kurulu üyeleri ve gaze-
teciler, cemiyet binasında bir araya gelerek
bayramlaştılar. Bayramlaşma etkinliğine
MGC yönetimi ve kentte çalışan gazeteciler
katıldı. Etkinlikte konuşan MGC Başkanı
Rüstem Kaya Tepe, Kurban Bayramı’nın
dayanışma, paylaşma ve birlik günü oldu-
ğunu hatırlatarak herkesin kurban bayra-
mını kutladı. 

4 Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC)
Basında Sansürün Kaldırışının 113. Yıl dö-
nümü sebebiyle Cumhuriyet Meydanında
tören düzenledi. Törene belediye başkan-
ları, milletvekilleri, meslek odası başkan-
ları ve çok sayıda gazeteci katıldı. 

4 Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Yönetim
Kurulu Üyeleri, MGC Başkanı Rüstem Kaya
Tepe ve MGC Yönetim Kurulu Üyeleri

kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mer-
sin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap
Seçer, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem
Tollu, MIP, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit
İzol, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Abdullah Özdemir ziyaret
edilerek basın sektörünün yaşadığı sorun-
lar konuşuldu.

4 MGC yönetimi ve kentteki gazeteci-
ler BN Hotel Thermal SPA Tesislerindeki
kahvaltı etkinliğinde bir araya gelerek te-
sisi gezdiler.

4 Akdeniz Belediyesi'nin bu yıl 2.sini
düzenlediği Mersin Karaduvar Balık Festi-
vali ve Çamlıbel Sokak Festivalinde, MGC
standı açılarak, yerel gazetelerin dağıtımı
gerçekleştirildi. 

4 MGC, Özel Mersin Ortadoğu Hasta-
nesi ve Uğur Okulları ile protokol imzaladı. 

4 Türkiye Gazeteciler Federasyo-
nu’nun Genel Kurulu Alanya'da gerçekleş-
tirildi. Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın tek
listeyle katıldığı ve yeniden Genel başkan-
lığa seçildiği 10. Olağan Genel Kurul'da,
MGC Başkanı R. Kaya Tepe Genel Başkan
Yardımcısı oldu.

4 Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet
Aslan MGC'ye ziyarette bulunarak; Başkan
Rüstem Kaya Tepe, yönetim kurulu üyeleri
ve kentteki birçok gazeteci ile bir araya
geldi. Yapılan ziyarette sektörün sorunları,
basının ve emniyetin çalışma alanında bir-
biri ile olan dayanışması konuşuldu.

4 MGC’nin Tarsus Gençlik Kampında
düzenlediği “Doğa Kampı” organizasyo-
nuna kentteki meslektaşları gazeteciler ai-
leleri ile katılım sağladı. Kampta doğa
yürüyüşü, sabah sporu, parkur yarışları,
bilgi yarışması ve kamp ateşi etkinlikleri
yapıldı. Tarsus Gençlik Kampında gerçek-
leştirilen Cemiyet Söyleşileri programına
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer katıldı. Canlı olarak gerçekleş-
tirilen yayında Başkan Seçer gazetecilerin
sorularını yanıtladı.

4 Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı Rüstem Kaya Tepe,
Mersin Uğur Okulları’nın "4. Kari-
yer Günü" etkinliğine katılarak Ana-
dolu ve Fen Lisesi öğrencilerine
gazetecilik ve medya konusunda
bilgi verdi.

4 Yapılan faaliyetlerin yanı sıra
MGC’ye belediye başkanları, siyasi
parti temsilcileri, milletvekilleri,
STK temsilcileri ve meslek odaları
ziyaretlerde bulundu.



Mersin Gazeteciler Cemiyeti
(MGC), 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü sebebiyle çeşitli et-

kinlikler düzenledi. İlk olarak
sabah Cumhuriyet Alanında
yapılan törenle başlayan
etkinlikler dizisi, MGC
Hizmet Binası açı-
lışı ve 10 Ocak
balosu ile

devam
etti.  
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MGC’DEN 10 OCAK ETKİNLİKLERİ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tö-
reni şiddetli yağmur sebebiyle Kültür
Merkezinde yapıldı. Cumhuriyet Meyda-
nındaki Atatürk anıtına çelenk bırakıl-
masının ardından başlayan törene
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baş-
kanı Yılmaz Karaca,  Akdeniz Belediye
Başkanı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye
Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Milletve-
kili Hacı Özkan, Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Baro Baş-
kanı Gazi Özdemir, Türkiye Gazeteciler
Federasyonu Genel Başkan Yardımcıları
Levent Altun, Necmi Işıksal ve İstanbul
Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Oğuzhan Bayrak ile çok sayıda gazeteci
katıldı.

BAŞKAN TEPE: 
“GAZETECİLERİN

ÖNÜNDEKİ ENGELLER
KALDIRILMALI”

Törende konuşan
MGC Başkanı R.Kaya
Tepe, günün anlam ve
önemine işaret etti.
Başkan Tepe, “10 Ocak’ı
kutlayan var kutlama-
yan var. Ancak her
şartta 10 Ocak gününe
sahip çıkmanın önemli
olduğunu düşünüyo-
rum. 10 Ocak’ın tarih
sürecine bakınca gazete-
cilerin haklarının yasal güvenceye alın-
dığı gün olduğunu görüyoruz. 1961
yılında 9 patron olayı sonucu gazeteciler
kazanım sahibi oldu. Bu sebeple bugünü

tarihe taşımamız, bizi var eden de-
ğerlere sahip çıkmamız gerekiyor.
Mesleki anlamda zor günlerden ge-
çiyoruz. Gazetecilerin önündeki
engeller kaldırılmalı. Demokrasi
adına asli görevimizi yapmalıyız.
Gazetecilik aşkla yapılan bir mes-
lek, para pula mukayese edilemez.
Vatan millet sevdası içinde doğru,
dürüst şekilde görevini yapan ga-
zetecilere buradan selam olsun.”
dedi.

MGC'NİN YENİ HİZMET
BİNASI TÖRENLE AÇILDI

Törenden sonra Akdeniz Bele-
diyesi’nce MGC’ye kazandırılan
yeni hizmet binasının açılışı, Vali
Ali İhsan Su ve belediye başkanları-

nın katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Vali Su, törende yaptığı
konuşmada, gazetecilere
layık güzel bir hizmet binası-
nın açılışına katılıyor olmak-
tan duyduğu mutluluğu dile
getirdi. MGC Başkanı Tepe
ise Akdeniz Belediyesi tara-
fından Mersinli gazetecilere
ve cemiyete kazandırılan
yeni hizmet binasının açılı-
şına katılımları dolayısıyla
kent protokolü ve konuklara
teşekkür etti. TGF Başkanı
Karaca da hizmet binasını

gazetecilere kazandırmasın-
dan ötürü Gültak’a teşekkür ederek,
Mersinli gazeteciler adına örnek bir pro-
jenin ortaya çıktığını söyledi.

“SÖZÜMÜZÜ YERİNE 
GETİRMENİN GURUR VE 

MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise
yaklaşık 2 yıl önce, yine bir 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nde verdiği sözü
yerine getirmenin gurur ve mutlulu-
ğunu yaşadığını belirterek şunları söy-
ledi: “Gazeteciler Cemiyetimizi her
ziyaretimizde adresi değişiyordu. Küçük
mekanlarda toplantılar yapmak zorunda
kalıyorduk. Oysa cemiyetimizin, basın
toplantılarını rahatlıkla yapabilecekleri,
siyasileri, sivil toplum örgütü temsilcile-

rini kolaylıkla ağırlayabilecekleri bir yer-
leri olmalıydı. Bu nedenle herkesin ra-
hatlıkla ulaşabileceği bir mekan sözü
verdik ve binayı hızla bitirdik. Hizmet bi-
nası 189 metrekarelik kullanım alanına,
avlusuyla birlikte ise toplam 220 metre-
kare üzerinde bir alana sahiptir. Artık
kent merkezinde gazeteciler cemiyetimi-
zin şık ve güzel bir binası var. Hemen
yanda gazetecilerimizin çay ve kahvele-
rini içip sohbet edebilecekleri yeşil bir
bandı var. Otopark sıkıntısı yok. Belediye
Meclisimizden, binanın tahsisi kararını
oybirliği ile aldık. Bu anlamda tüm mec-

lis üyelerimize desteklerinden
dolayı teşekkür ediyorum. Mer-
sin basınına, imkanlarımız ölçü-
sünde desteğimiz devam edecek.” 

Törende MGC Başkanı R.Kaya
Tepe, yeni hizmet binasını kazan-
dıran Akdeniz Belediye Başkanı
M.Mustafa Gültak’a teşekkür ede-
rek plaket sundu. Geçtiğimiz yıl
yaşamını yitiren Mersin’in dua-
yen gazetecilerinden Müfit Be-
kiroğlu’nun ismi, Hizmet
binasında ki salona verildi. Yıl-
lar önce yaşamını yitiren TSYD
eski başkanlarından Gazeteci
Hamdi Yurdakul’un ismi ise Me-
zitli Belediyesi’nce yaptırılan
MGC Lokali’nin salonuna verildi.

Öte yandan Mersin eski cemiyet
başkanlarından Osman Bekiroğlu’nun

üyeliği yenilerek MGC ailesine katıldı.
MGC Başkanı R.Kaya Tepe, MGC eski
başkanı Osman Bekiroğlu’na geçmişte
yaptığı hizmetlerinin anısına bir plaket
vererek teşekkür etti. Daha sonra kur-
dele kesilerek binanın açılışı gerçekleş-
tirildi.

MGC ÜYELERİ 10 OCAK
BALOSUNDA BİR ARAYA GELDİ

MGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü etkinlikleri kapsamında Hilton
Otelinde balo düzenledi.Baloya Vali Ali

İhsan Su, İl Müftüsü Şaban Kondi, Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişe-
hir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,
MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO
Meclis Başkanı Hamit İzol, Türkiye Gaze-
teciler Federasyonu Genel Başkanı Yıl-
maz Karaca, TRT Bölge Müdürü
Sebahattin Kahraman, Mersin Kent Kon-
seyi Başkanı Ayferi Tuğcu, MIP yetkili-
leri, MGC eski başkanları, MGC yönetim
kurulu üyeleri ve çok sayıda gazeteci ka-
tıldı. MGC’nin bir yıl içerisinde yapmış
olduğu faaliyetlerin gösterildiği slaytla
başlayan gecede konuşan Başkan R. Kaya
Tepe, birlik olmanın önemine değindi.
TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da bir-
lik ve beraberlik gecesi düzenlediği için
MGC yönetimini tebrik etti. Konuşmala-
rın ardından MGC’nin eski başkanlarına
ve protokolden bir takım isimlere plaket
takdim edildi.

MGC’DEN 10 OCAK ETKiNLiKLERi



31 OCAK 2022 PAZARTESİ 6SAYFA 

Şener MERMER

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bı-
raktık. 2020'den sonra 2021 yılı da tatsız-
lıkların ve sıkıntıların çokça yaşandığı bir
dönem olarak hafızalarımızdaki yerini aldı.
Yeni yılın ilk ayını geride bıraktık bile bir
solukta. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki,
daha dün gibiydi diyerek anlatıyoruz yıllar
önce olup biteni. Tıpkı 24 Ocakta bir kez
daha saygı ve rahmetle andığımız usta ve
korkusuz kalem, gazeteci Uğur Mumcu'nun
kalleşçe katledilişinin ardından geçen 29
yıl gibi. 

Hızla akıp giden zaman içinde tüm dün-
yada olduğu gibi biz de ülke olarak zorlu
bir süreçten geçiyoruz. Özellikle 2020 yılı
Mart ayında, pandeminin ortaya çıkışından
bu yana sıkıntıların her geçen gün daha da
katlanarak devam ettiği iki yılı neredeyse
geride bırakıyoruz. Tüm sektörlerde ol-
duğu gibi basın camiası da çok sıkıntı yaşa-
yan ve yaşamaya devam eden bir kesimi
oluşturmaya devam ediyor. Beklenen ve
özellikle Anadolu Basını'nı rahatlatacak ya-
saların bir türlü çıkmaması, ekonomik an-
lamda yeterli destek alınamaması ve
maliyetlerin her geçen gün daha da art-
ması, özellikle yerel basın emekçilerini
günden güne daha da güçsüzleştirip, zora
sokmaya başladı. 

Tüm sıkıntılara rağmen, Mersin Gazete-
ciler Cemiyeti'miz için kazanımların da ol-
duğu bir dönemden geçtik. İlk olarak
Mezitli Belediyesi'nin katkıları ile Mezitli'de
çok güzel bir lokasyonda, Basınevi Loka-
li'ne kavuştu Cemiyeti'miz. Hemen ardın-
dan, Akdeniz Belediyesi'nce yaptırılan
Merkez Hizmet Binamız'a kavuştuk. Bunlar
Mersin Basın Camiası için önemli kazanım-
lar oldu. Cemiyetimize kazandırdıkları için
Mezitli ve Akdeniz Belediye başkanları-
mıza, emeği geçen herkese bir kez daha te-
şekkür ediyor, bu ve benzer kazanımların
artarak devam etmesini diliyoruz.

Umudumuz o ki, yeni yıl geride bıraktı-
ğımız yılları aratmasın, öncelikle ülkemiz
ve tüm dünya için, her anlamda güzellikle-
rin yaşanacağı, şiddet ve gerginlikten uzak
bir yıl olsun.

GELEN GEÇENİ
ARATMASIN

senermermertrt@gmail.com

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ta-
rımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi,
2021 yılında Mersin tarımını ve hay-
vancılığını kalkındıran çok sayıda proje
ile binlerce üreticinin umudu oldu. Ta-
rımda fide, fidan ve alet-ekipman des-
teği, hayvancılıkta da küçükbaş hayvan
dağıtımından büyükbaş hayvan yemi
desteği gibi birçok kalemde üreticinin
yanında yer alan Büyükşehir Beledi-
yesi, çiftçinin doğduğu yerde doyması
ve üretimin sürmesi için desteklerini
sürdürdü.

2021’de toplam 427 bin fide, fidan
ve soğan desteği sağlandı

Tarım ve hayvancılık
alanında hayata geçirdiği
proje ve hizmetlerle Türki-
ye’de birçok belediyeye
örnek olan Büyükşehir Be-
lediyesi Tarımsal ve Veteri-
ner Hizmetleri Dairesi,
Mersin’in iklimine uygun
ürünlerin yanı sıra alterna-
tif ürün yetiştiriciliğini de
desteklemek amacıyla bir-
çok ürün kaleminde fide,
fidan ve soğan desteği sağ-
lıyor. Alıç fidanından avo-
kado fidanına, lavanta
fidesinden nergis soğanına
kadar verdiği desteklerle
Mersin’deki ürün desenini
çeşitlendiren Tarımsal Hiz-
metler Dairesi, hem üreti-
ciye destek oluyor hem de
ülke ekonomisine katkı
sağlıyor. Büyükşehir, 2021
yılında 1408 üreticiye top-
lam 427 bin 360 adet fide,

fidan ve soğan desteği verdi.
Her bölgenin üretim özelliğine göre

makine desteği 
Büyükşehir Belediyesi; kooperatif,

oda ve birliklerle de güçlendirdiği iş
birliği ile üreticinin ihtiyacına, her böl-
genin de üretim özelliğine göre makine
desteği sunuyor. Tarımsal ürün üreti-
minde yelpazesi oldukça geniş olan
Mersin’de üreticinin alet-ekipman ihti-
yacını bölgesel üretim özelliklerine
göre belirleyen Tarımsal ve Veteriner
Hizmetleri Dairesi ekipleri, kooperatif-
ler aracılığıyla üreticiye ulaşıyor. 2021
yılında da önemli ekipman desteği

veren ekipler; erik boylama, badem
soyma, ceviz soyma, zeytin boylama,
üzüm sıkma, hamur yoğurma ve disti-
lasyon makinesi desteği gibi birçok
teknik destek sundu. Tarımsal ve Vete-
riner Hizmetleri Dairesi 2021 yılında
toplamda 16 oda, kooperatif ve 81 ma-
halle muhtarlığı ile iş birliği içerisinde
97 adet makine ve ekipman desteği
sağladı.

‘Organik üretim’
projelerle destekleniyor 

Aşırı kimyasal kullanımının azaltıl-
ması, mikrobiyal organik gübre ile top-
rağın verimliliğinin artırılması

amacıyla başlatılan Mikrobiyal Gübre
Desteği ile yine Akdeniz ilçesinde örtü
altı sebze üretimi yapan 200 üreticiye
% 100 hibeli kişi başı 3 litre mikrobiyal
gübre desteği verildi.  Yoğun pestisit ve
sentetik gübre kullanımını en aza in-
dirmek ve güvenilir tarım yapılmasını
sağlamak amacıyla başlatılan Organik
Tarım Projesi kapsamında Toroslar ve
Tarsus ilçelerinde toplam 100 üreticiye
kişi başı 250 kilogram organik gübre
dağıtıldı.

Pandemide vatandaşın
sebzesi de Büyükşehir’den 

Pandemi nedeniyle tam kapanma
döneminde ürünleri elinde kalan
ve pazara götürüp satamayan
üreticilere destek olmak amacıyla
başlatılan proje ile Büyükşehir
Belediyesi ekipleri üreticiden
satın aldığı toplamda 90 ton
kabak, biber, salatalık ve patlı-
canı dar gelirli ailelere ulaştırdı.
Ekipler, 50 ton patates ve 50 ton
soğanı da dar gelirli ailelere tes-
lim etti.

Yangın mağduru hayvan
yetiştiricisinin imdadına 

Büyükşehir yetişti
Tarımsal ve Veteriner Hizmet-

leri Dairesi, Aydıncık’ta çıkan
yangınlarda, evleri ile ağıllarının
yanı sıra hayvanlarını otlattıkları
mera ve otlaklar da yanan bölge
üreticisinin imdadına yem des-
teği ile yetişti. Ekipler, çalışmalar
sonucunda yem ihtiyacı olan 86
üreticiye 50’şer kiloluk torbalarla
toplam 25 ton küçükbaş hayvan
besi yemi dağıttı.

BÜYÜKŞEHiR’LE 2021
MERSiN’DE TARIMIN YILI OLDU 
Büyükşehir Belediyesi, 2021’de 1408 üreticiye toplam 427 bin 360 adet fide, fidan ve soğan desteği sağlarken;

toplamda 16 oda, kooperatif ve 81 muhtarlık ile iş birliği içerisinde 97 adet makine ekipman desteği sundu.

Açılışa; Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akde-
niz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin
Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı
Özkan, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir,
Mersin İl Jandarma Alay Komutanı Tuğge-
neral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Ak-
deniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek,
Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gül-
tak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan,
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yıl-
maz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet
Aslan, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Hacı
Ahmet Turgut, Mersin İl Milli Eğitim Mü-
dürü Âdem Koca, Akdeniz İlçe Milli Eğitim
Müdürü Âdem Şimşek, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Emre Duru, Mersin İl Müftüsü
Şaban Kondi, Akdeniz Müftüsü İbrahim
Yavuz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Kızıltan, Akdeniz Kent Konseyi
Başkanı Mustafa Erim; Mersin İdmanyurdu
Onursal Menajeri ve eski Milli Boksör Hacı
Bayram Birinci, muhtarlar ile siyasi parti ve
sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 

Vali Su; “Yıkılmak üzere olan tarihi
yapı çok önemli bir işlev kazandı”
Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi’nin açılış

töreninde bir konuşma yapan Mersin Valisi
Ali İhsan Su; Valilik olarak kentteki ve ilçe-
lerdeki kültürel ve tarihi değerler ile ilgili
ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade
etti. Mersin’in bir açık hava müzesi oldu-
ğunu ifade eden Vali Su; “Bizler de bu eser-
lerimizi projelendirip restorasyonunu
yapıyor ve mutlaka ona bir işlev kazandırı-
yoruz. Bir yıl önce yıkılmak üzere olan bu
binayı sahibinden satın aldık. Ardından

proje hazırlayıp restorasyonuna başladık.
Mustafa Gültak Başkanımız; Akdeniz Kent
Konseyi Başkanı Mustafa Erim kardeşimle
birlikte bu yapıyı çok güzel bir hale getirdi-
ler” şeklinde konuştu. 

Mersin’in yetiştirdiği çok önemli isim
ve değerler olduğunu vurgulayan Vali Su,
“Yeni neslimize bu isimleri tanıtmamız
lazım. Çünkü Mersin’de yetişmiş, o kadar
önemli kişi var ki, Milli mücadeleden tutun,
günümüze kadar... O anlamda yeni nesli-
mize bu değerlerimizi tanıtmak, misafirle-
rimize burada yetişen insanlarımızı
anlatmak, böylelikle bir vizyon ortaya koy-
mak; Bu anlamda ‘Mersin’e iz Bırakanlar
Müzesi’ fikri doğdu. Tadilat, onarım ve
proje bitti ve işte bugün bu güzel müzemizi

hep birlikte Mersinlilerin hizmetine açıyo-
ruz. Emeği geçen Milletvekillerimize, Bele-
diye Başkanımız Mustafa Gültak Beye,
Mustafa Erim kardeşim ve ekibine, emeği
geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür
ediyor, en kalbi şükranlarımı dile getiriyo-
rum” dedi.

Başkan Gültak; “Göreve g
eldiğimizden beri Akdeniz’i değiştir-

mek için çalışıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa
Gültak da konuşmasında, Akdeniz’in, şeh-
rin kalbi olduğunu bir kez daha vurguladı;
“Akdeniz, tarihi ve bulunduğu pozisyon ge-
reği Mersin’in en eski ve buram buram
tarih kokan ilçelerinden bir tanesi. Bir yan-
dan limanı, bir yandan serbest bölgesi ve
sanayi alanlarıyla da şehrin ticaret kapısı.
Ancak bugüne kadar bazı şeyler eksik bıra-
kılmış. Göreve geldiğimiz günden beri bu
durumu değiştirmek için çalışıyoruz” dedi. 

“Şehrin hafızası içine bir 
yolculuk yapabileceksiniz”

İz Bırakanlar Müzesi’nin ortaya çıkış hi-
kâyesini de anlattığı konuşmasında Başkan
Gültak, şu ifadeleri kaydetti; “Mersin mer-
kezde misafirlerimizi getirip ağırlayabile-
ceğimiz, ‘Mersin’ deyince aklınıza ne
geliyor?’ ‘Nasıl bir şehir?’ ‘Kimler gelmiş,
kimler gitmiş?’ denildiğinde anlatacağınız
pek fazla kaynak yok. Fakat şimdi şehrin
tam ortasında, ister alışveriş yaparken ister
misafirlerinizi gezdirirken 15-20 dakika
içinde Mersin’in tarihini görebileceğiniz,
çayınızı kahvenizi içip soluklanabileceğiniz

bir müzeden bahsedi-
yoruz. Kentimizin son
120 yılının yanı sıra,
tarih öncesi kayıtların
da yer alıp sergilendiği bir müze.”

“Tarihi bina yıkılmak üzere idi, 
7 odalı bir müzeye dönüştürdük”

Başkan Gültak; yanmış ve yıkılmak
üzere tarihi Mersin Evi’ni, bugün 7 odadan
oluşan bir müzeye dönüştürdüklerinin al-
tını çizdiği konuşmasında, “Yapının resto-
rasyonu bittikten sonra Mersin
Üniversitesi’nden hocalarımız, Akdeniz
Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim baş-
kanlığında, üyelerimiz de olmak üzere
ciddi bir heyet burada çalıştı. Çünkü son
120 yılın tutanaklarını taramak, Osmanlı
tutanaklarını incelemek, bu isimleri bul-
mak kolay değildi. Kent konseyi iyi bir ça-
lışma yaptı ve sonuçta da bu müzeyi hep
birlikte hayata kazandırdık. Şehrimizin or-
tasında bulunan tarihi Mersin Evi’ni butik
bir müzeye dönüştürmekten dolayı mutlu-
yuz” diye konuştu. 

Şehrin takımı Mersin İdmanyurdu’na
ayrı bir oda hazırlandı

Projeyi, Mersin Valiliği ile birlikte hazır-
ladıklarını belirten Başkan Gültak; “Sayın
Valimiz bizleri çok destekledi. Bugün mü-
zemizin buralara kadar gelmesinde aslan
payı, tabi ki Sayın Valimiz, Sayın Milletve-
killerimiz ve Akdeniz Kent Konseyi Başka-
nımız Sayın Mustafa Erim’e aittir. Bu
nedenle kendilerine çok teşekkür ediyo-
rum. Onların desteği olmasaydı, biz bu işi

buralara kadar getiremezdik” dedi. İlk göz
ağrısı olan Mersin İdmanyurdu’na (MİY) da
müzede ayrı bir oda hazırladıklarını belir-
ten Başkan Gültak; 100 yıllık MİY’in tarih-
çesini, maçlarını, şampiyonluklarını
yansıtan bin 600 adet kare ve hatıranın
müzede yer aldığını kaydetti.

Erim; “Şehirler hafızasını kaybettiğinde,
manevi değerlerini de yitirir”

Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa
Erim de yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 yıl-
lık yoğun emek ve çabanın ardından İz Bı-
rakanlar Müzesi’nin tamamlanarak şehre
kazandırıldığını ifade etti. Şehirlerin hafı-
zası olduğunu dile getiren Erim; “Şehirler
hafızasını kaybettiğinde, manevi ve kültü-
rel tüm değerlerini de kaybederler. İşte bu
kentin hafızasının önemli bir parçası olan
bu yapıda, bu şehirde yaşayan, iz bırakan-
ları anlatarak, şehrin hafızasını korumaya
çalıştık. Çünkü bazen mimari bir yapıyı ge-
lecek kuşaklara taşımak, binlerce ciltlik
kitap taşımaktan çok daha etkili olmakta-
dır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, önce plaket
takdimi ardından da açılışa katılan proto-
kol üyeleri tarafından kurdele kesilerek
Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi’nin açılışı
gerçekleştirildi. Kent protokolü, kurdele
kesiminden sonra müzeyi ziyaret ederek
tek tek odaları gezip, sergilenen fotoğraf ve
belgeleri inceledi.

AKDENİZ BELEDİYESİ’NİN KENTE KAZANDIRDIĞI “MERSİN’E
İZ BIRAKANLAR MÜZESİ” TÖRENLE ZİYARETE AÇILDI

Akdeniz Belediyesi’nin; Mersin Valiliğinin desteği, Akdeniz Kent Konseyi’nin katkılarıyla yok
olmak üzere olan tarihi bir Mersin Evi’ni restore ederek, “Mersin’e İz Bırakanlar Müzesine” dön-

üştürdüğü binanın açılışı, kent protokolünün katıldığı görkemli bir törenle gerçekleşti. 
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Kar yolları kapattı, meyve ve sebzeler hallerde kaldı

Son iki yıldır geleceğe yönelik ekonomik
öngörü yapmakta zorlanılan, bir süreç

yaşadıklarını ifade eden Mersin Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Öz-
demir, 2021 yılında küresel çapta devam eden
salgın ve iklim değişikliğinin global açıdan be-
lirsizlikleri derinleştirdiğine dikkat çekti. Te-
darik zincirindeki kırılmalar ve küresel olarak
artan enflasyon ortamının ise ülke ekonomile-
rini olumsuz etkilediğini kaydeden Ö. Abdul-
lah Özdemir, “Enerjiden emtiaya,
hammaddeden lojistik maliyetlere kadar fiyat-
ların yüksek oranda arttığı böyle bir dönemde
oluşan tablo ülkemiz ekonomisine de yansıdı
ve 2021 yıl sonu ekonomik göstergelerimiz
hedeflerin uzağında kaldı. Buna karşın devleti-
miz tarafından uygulanan destekleyici tedbir-
lerin katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde
Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüme kaydetti.
Dış ticaret tarafında ise ülkemizin ihracat
hacmi 225 milyar dolar seviyesine ulaştı. İş
dünyası olarak her zamankinden daha fazla
çaba göstermemiz gereken bu dönemde üret-
meye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istih-
dam sağlamaya devam ederek bu sürece katkı
sunmak en öncelikli vazifemizdir” dedi.

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ö. Abdullah Özdemir,

“Her zamankinden daha
fazla çaba göstermemiz

gereken bir dönemdeyiz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM verilerine göre,
Mersin’in 2021 yılında ihracatını bir önceki yıla kı-
yasla yüzde 28 artırarak 2,6 milyar dolara çıkarttığını
belirten Ö. Abdullah Özdemir, kentten gerçekleşen ih-
racatın yüzde 38’ini oluşturan Irak, Rusya, Almanya,
Suriye ve Mısır’ın en önemli ihraç pazarları olduğunu
söyledi. Mersin ekonomisinin ana omurgasını tarım
ve gıda sektörünün oluşturduğunu ifade eden Özde-
mir, “Kentimizin ihracatının yaklaşık yüzde 70'lik bö-
lümü tarım ve gıda ürünlerinden gelmektedir.
Mersin, 688 milyon dolarlık ihracat hacmi ile ülkemi-
zin yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sırada bulun-
maktadır. 697 milyon dolarlık ihracat geliri ile de
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihra-
catında üçüncü konumdadır” diye konuştu.

Yaş meyve ve sebze sektöründe Mersin’e güçlü
konumunu kazandıran en önemli ürün grubunun na-
renciye olduğunu dile getiren Ö. Abdullah Özdemir,
şöyle konuştu: “AKİB verilerine göre narenciye ihra-
catında birinci sırada olan kentimiz, 365 milyon do-
larlık gelir ile Türkiye narenciye ihracatının yüzde
39’unu karşılamaktadır. Hububat, bakliyat, yağlı to-
humlar ve mamulleri sektöründe ise Mersin açısın-
dan öne çıkan ürün grubu bakliyattır. Kentimiz 390
milyon dolar ihracat ile ülkemiz bakliyat ihracatının
yüzde 77’sini gerçekleştirmektedir ve narenciyede
olduğu gibi Türkiye genelinde ilk sıradadır.”

Mersin ihracatını yüzde 28 artış
ile 2,6 milyar dolara çıkardı

10Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla futbol

müsabakası düzenledi. Mersin Ga-
zeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler
ile Mersin Büyükşehir Belediyesi
personeli olan eski futbolcular ara-
sında gerçekleştirilen karşılaşma
sonunda gazeteciler 5-4 galip geldi.

Kaya Tepe: “Gazetecilik 
çok zor bir meslek”

Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 10 Ocak

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı
ile çeşitli programlar düzenledikle-
rini dile getirerek, “Gazetecilik çok
zor bir meslek. Gazeteciler hep
stresli ortamlarda yer alıyorlar. Bu
streslerini bir şekilde atmaları gere-
kiyor. Ben arkadaşlarımın gözünde
o mutluluğu gördüm. Bu vesile ile
bize bu ortamı sağladığı için size
ve sizin nezdinizde Mersin Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Vahap
Seçer’e çok teşekkür ederim. Güzel
bir gün geçirdi arkadaşlarımız. Biz

de galip geldik” diye konuştu.

Gökbel: “Dostluk havasında
geçen bir maçtı”

Karşılaşmanın başlangıç vuru-
şunu Mersin Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Hasan
Gökbel ile Mersin Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe
yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel,
karşılaşma sonrasında yaptığı açık-
lamada, “Dostluk havasında geçen

bir maçtı. Zaten günün anlamına da
uygun bir maçtı. Büyükşehir olarak
yenildik ama zevkli ve keyifli bir
maç izledik. Amaç burada gazete-
cilik ve gazetecilik mesleği algısını
ön plana çıkarmaktı” dedi. 

Karşılaşma sonunda Genel Se-
kreter Yardımcısı Hasan Gökbel,
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Rüstem Kaya Tepe’ye plaket
verdi. Etkinliğe katılan gazeteci-
lere ve ailelerine baklava ikram
edildi.

Gazeteciler, Dostluk Maçında buluştu

Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle
meyve sebze taşıyan TIR’lar yollarda kaldı. Adana, Mersin gibi illerde ürünlerin bi-
riktiği hallerde fiyatlar düştü, ürün bekleyen illerde arttı. Olumsuz hava koşulları-

nın devam etmesi halinde, fiyatların daha da artacağı belirtiliyor.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan
soğuk hava koşulları ve

kar yağışının ulaşımda açtığı so-
runlar, meyve ve sebze üretimi ile
satışını olumsuz etkiliyor. Başta
İstanbul olmak üzere diğer illere
meyve sebze taşıyan TIR’lar yol-
larda kaldığı için fiyat artışları söz
konusu. Ürünlerin biriktiği hal-
lerde fiyatlar düşerken, ürünlerin
ulaşamadığı yerlerde ise artıyor.
Diğer illerde yaşanan olumsuz
hava koşulları nedeniyle Adana’da
üretilen meyve ve sebzeler diğer
illere gönderilemiyor. Mersin’de
yaşanan don narenciye ticaretini
etkile, ürünlerin raf ömrü ve kali-
tesi azaldı, muz serası kuran çift-
çiler ürünlerinden oldu.

Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası (MTSO) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Tür-
kiye genelinde yaşanan olumsuz
hava koşularından Mersin’deki ta-
rımsal üretim alanlarının da olum-
suz etkilediğini söyledi. Aşırı yağış,
don olaylarının kentin en önemli
tarımsal ürün grubu olan narenci-
yede büyük tahribatlara neden ol-
duğunu kaydeden Ayhan Kızıltan,
“Daldaki olgunlaşan meyveler top-
lanmadan zarar gördü. Bahçelerde
aşırı soğuğu engelleyen pervane
sistemleri dahi işe yaramadı. Aşırı
yağışlar kalan ürünlerin toplanma-
sına da engel olurken, tüm olumsuz
hava koşulları hem satışlarda azal-
maya, hem de ihracata olumsuz
yansıdı. Dış pazarlar dışında, en
büyük iç pazarlarımıza giden An-

kara ve İstanbul otobanlarının da
olumsuz hava şartlarından kapan-
ması lojistik ve satış sorunları yaşa-
mamıza neden oldu” dedi.

MTSO: Aşırı yağışlar
ve don narenciye 
ticaretinde büyük 
tahribat yarattı

Mersin’de açık alanda na-
renciye, avokado, marul,

karnabahar, yenidünya, brokoli,
marul, ıspanak ve yeşillik çeşitle-
rinde seralarda muz, biber, doma-
tes, patlıcan ürünlerinde
üretiminin devam etiğini belirten
Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa

Yılmaz, yaşanan don olaylarının
tarımsal üretimi olumsuz etkiledi-
ğini belirtti. Sera bölgelerinde
sabah saatlerinde hava sıcaklıkla-
rının -4 dereceye kadar düştüğüne
dikkat çeken Musa Yılmaz, “Şu-
anda hasar tespit çalışmalarımız
devam ediyor. Özellikle narenciye,

avokado bahçelerinde
ve muz, biber serala-
rında ciddi ürün kayıp-
ları meydana geldi.
Yaşanan rekolte kayıp-
ları nedeniyle önümüz-
deki dönemde sebze ve
meyve fiyatlarında ciddi
artışlar yaşayabiliriz.
Ayrıca soğuk hava olay-
ları daldaki ürünlerin
raf ömürlerini ve kalite-
lerini azaltarak ticari
değerini azaltıyor. Ürün-
lerini kaybeden çiftçile-
rimizi üretimde
tutabilmek için kredi
borçlarının en az 1 yıl
süreyle ötelenmesi gere-
kiyor” diye konuştu.

YILMAZ: Soğuk hava daldaki ürünlerin raf
ömrünü ve kalitesini azalttı

Bölgelerindeki seralarda muz, ava-
kado, patlıcan, salatalık ve çilek üreti-
minin devam ettiğini dile getiren
Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı
Ahmet Şeref Gümüş, bölgede yaşanan
don afetiyle ilgili şunları söyledi: “Ön-
ceki yıllardaki tüm uyarılarımıza rağ-
men soğuk iklime sahip 200 rakımın
üzerindeki alanlara küresel ısınmanın
etkisi ve devlet teşvikleriyle yeni muz
seraları ve avokado bahçeleri kurul-
muştu. Şimdi bu alanlarda sera kuran
çiftçilerimizin büyük bölümü iklimin
eskiye dönmesiyle hem mahsulünü
hem de fidanlarını kaybetti. Buradaki
çiftçilerin gelecek sezon hasat yapa-

mayacağı için kredi ödemelerinde
büyük sıkıntılar yaşanacak. Bu sorun-
ların bir daha yaşanmaması için muz
ve avokado gibi sıcak iklimi seven
ürünlerde uygun alanların tespit edi-
lip biran önce havza uygulamasına ge-
çilmesi lazım.”

GÜMÜŞ: Yüksek rakıma
muz serası kuran çiftçiler

ürünlerinden oldu

Belçika ve Türkiye’nin tarihi ve
kültürel geçmişlerine vurgu

yapan Veysel Memiş, iki ülke arasında
1837’de temeli atılan ilişkilerin her
geçen yıl daha da güçlendiğini söyledi.
Bölgedeki Belçikalı ailelerin ve şirket-
lerin haklarının korunması ve gelişti-
rilmesi için çalışacağını ifade eden
Memiş, “Belçika ile Türkiye arasındaki
kardeşlik bağları küreselleşen dünya
şartlarında sosyal ve ekonomik güç
birliğine dönüşüyor. Önümüzdeki dö-
nemde temel amacımız, Akdeniz

odaklı faaliyetlerimizi iki ülkenin gene-
line yayarak ortak paydalarımızın güç-
lenerek geliştirmek olacak. Bu alanda
Çukurova Bölgesi, her geçen gün geli-
şen beşeri olanaklarıyla dünyanın en
önemli cazibe merkezleri arasında
hızla yükseliyor. Belçika iş dünyası da
bölgedeki ekonomik gelişmeleri yakın-
dan izliyor. Başta ekonomik ve kültürel
ilişkilerimizin geliştirilmesi için bölge
düzeyinde çalışmalarımızı yoğunlaştı-
rıp, iki ülke arasındaki bağları daha
güçlendireceğiz” dedi.

Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş, Bel-
çika Türkiye Büyükelçiliği’nin Mersin, Adana, Hatay, Os-

maniye’den sorumlu Fahri Konsolos görevine atandı. 
Veysel
Memiş, Bel-
çika An-
kara
Büyükelçisi
Paul Huy-
nen’in ken-
disine
sunduğu
Buyrultu
Belgesi’yle
görevine
başladı.

Veysel Memiş, Belçika’nın 
4 ilden sorumlu Fahri 

Konsolosu oldu
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