
Mersin Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı R.Kaya

Tepe, Samsun ve Kocaeli’nde
gazeteciler İbrahim Akkuş ve
Mustafa Uslu’nun görevlerini
yaparken darp edilmesi ile il-
gili açıklamada bulundu. Yapı-
lan saldırılardan büyük üzüntü
duyduklarını ifade eden Baş-
kan Tepe, “Saldırganların ceza-
sız kalması gazetecilere
yapılacak saldırıları teşvik
etmek demektir” dedi.

Saldırıların halkın haber
alma hakkına yönelik ol-

duğunun altını çizen Başkan
R.Kaya Tepe, “Saldırıları şiddet
ve nefretle kınıyoruz. Bu saldı-
rılar gazetecilerin işini özgürce
yapması önünde büyük bir
engel teşkil ediyor. Bu tür olay-
ların cezasız kalması demek,
gazetecilere yönelik gerçekle-
şecek olan saldırıları teşvik
etmek demektir. Bu sebeple
olayın faillerinin acilen bulu-
nup cezalandırılması gerek-
mektedir” ifadelerini kullandı.
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Mersin’de bisikletli ulaşım öne çıkıyor: Projelerin ardı arkası kesilmiyor.. 

Başkanlar pedal çeviriyor

Kent genelinde bisiklet yolu proje-
leriyle son aylarda dikkat çeken

Mersin’de, 2-4 Temmuz tarihleri arasında
ise Tarsus Bisiklet Festivali düzenlene-
cek. Türkiye Belediyeler Birliği’nce dü-
zenlenen ve tüm belediyelerden büyük
çoğunluğunun katıldığı ‘Bisikletli Ulaşım

Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda
Mezitli Belediyesi ilk 10’a girerek finale
kaldı. İlk aşamada 250 bin TL’lik ödül ka-
zanan projenin kentin tamamını kapsaya-
cak uygulama ile hiçbir engelle
karşılaşmadan bisiklet kullanımını amaç-
lanıyor. 5’te

Mersin’de sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi bisiklet sporunun yaygın-
laştırılmasına yönelik bir süre önce başlatılan çalışmalar devam
ediyor. Kentte 100 km bisiklet yolu yapımı hedeflenirken, sık sık
etkinlikler düzenlenerek bisikletli ulaşım teşvik ediliyor. Büyük-
şehir, Tarsus, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bisiklete

kullanımına yönelik projeler yaparken, belediye başkanları
zaman zaman pedal çevirerek, vatandaşların sağlık açısından son

derece önemli olan bisiklet sporuna ilgiyi artırmak istiyorlar.

TARSUS’TA BİSİKLET FESTİVALİ YAPILACAK

Başkan Tepe gazetecilere yapılan saldırılara tepki gösterdi:

r

r

Samsun’da Yeniçağ Gazetesi’nde muhabirlik yapan İbrahim Akkuş, 19 Mayıs ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin ek-
sikliklerini haberleştirdiği için hastane inşaatının yüklenici firmasının çalışanları tarafından darp edildi. Bir başka darp olayı da
Kocaeli’de görüldü. İHA muhabiri Mustafa Uslu ise kaçak bir çiftliğin yıkımı sırasında görüntü alırken 4 kişinin saldırısına uğradı. 

“ŞiDDET VE NEFRETLE KINIYORUZ”

ATHİB, 2020 yılının başarılı
ihracatçılarını ödüllendirdi

Akdeniz Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları

Birliği (ATHİB), 2020 yılında
gerçekleştirilen 745,3 milyon
dolarlık ihracat performansına
en fazla desteği veren 46 üye-
sini ödüllendirdi. Akdeniz İhra-
catçı Birlikleri’nde

gerçekleştirilen 2020 Yılı Başa-
rılı Tekstil İhracatçıları Ödül Tö-
reni'nde Akdeniz Bölgesi’nde
2020 yılında en fazla ihracat
gerçekleştiren tekstil firmaları
listesinde ilk üç sırada Boyteks,
Filpa Ambalaj ve İskur Mensu-
cat yer aldı. 6’da

Bakan Muş’tan Mersin
Gümrüğü’ne uyuşturucu

yakalamada başarı
teşekkürü ziyareti

Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, geçtiğimiz gün-

lerde art arda yaptıkları ope-
rasyonla Türkiye gündemine
oturan Mersin Gümrüğü’ne
teşekkür ziyaretinde bu-
lundu. Tüm personelin büyük
özverili çalışmasından dolayı
tebrik ettiğini belirten Bakan

Muş, bir hafta arayla ülke ta-
rihinin en yüksek kokain ope-
rasyonunun gerçekleştiğini,
alıcı ve satıcısına yönelik bil-
gilerin de olduğu tüm dokü-
manlarının adli makamlara
iletildiğini de söyledi. Bakan
Muş, “Zehir tacirlerine asla
göz açtırmayacağız” dedi.7’de

Türkiye’de bir ilk: 33 Kadın Belgeseli
Mersin’de başarılı işlere imza

atmış 33 kadının hayat hi-
kâyelerine yer veren 33 Kadın Belge-
seli, tanıtım toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıda belgesel ile
ilgili konuşan Proje Tasarımcısı Ufuk
Cavlı, “Kadın gücünü ön plana çıkar-

mak, kadın farkındalığını yaratmak
için 33 Kadın 33 Hayat 33 Başarı Hi-
kayesi alt başlığı ile güçlü ve idealist
kadınların yaşamlarına yer verdik.
Projemiz Türkiye’de bir ilk olması
bakımından da oldukça ilgi çekiyor”
dedi. 3’te

Çevreciler ve köylüler Çamlıyayla’da
kurulmak istenen santrale karşı çıktı..

HAYALLERİMİZİ YIKMAYIN!
Mersin'in Çamlıyayla

İlçesine bağlı Sarıka-
vak köyüne kurulması planla-
nan Biyokütle Santrali Proje-

si’ne karş çıkan köy
sakinleri, santralin ha-
yata geçmesiyle yayla tu-
rizminin ve tarımın
büyük zarar göreceği en-
dişesini taşıyor. Köylüler
ve çevreciler bölgede
önemli sorunlara yol
açacağını dile getirdik-
leri projenin iptalini is-
tedi. 6’da

Mustafa Uslu

İbrahim Akkuş

'Sümer Kraliçesi' 108’inci yaş gününü kutladı

Mersin’de mütevazı bir yaşam
süren 'Sümer Kraliçesi' Muaz-

zez İlmiye Çığ, 108 yaşına girdi. Çığ,
Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şu-
besi’nin yaptığı ziyarette doğum günü
pastasını kesti. 7’de
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Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Okurlar,
Çağımız evrende mevcut olan her

nesne ve düşüncenin yerinde zama-
nında ve gerekli anlamda kullanılması-
nın getireceği avantajlar ve sağlayacağı
yararların paylaşımlarla ne kadar
önemli ve şaşırtıcı etkiler yaratacağını

göstermektedir. Aşağıda sunacağım tak-
vimle bu günlerin dünyamızda ne kadar
etkin bir taraftar ve bu taraftarların bir
araya gelmesi ile bütün dünyada ne
kadar da önemli bir güç oluşturduğunu
gösteriyor. 

Bu yazımda sizlere Haziran Ayı
Önemli Günler Takviminin en güncel ha-

lini paylaşıyorum. Sosyal Medya Uzman-
ları ve Dijital Pazarlama Uzmanlarının
dijital iletişim planlarına yön verecek
2021 Güncel Haziran Ayı Önemli Günler
Takvimi ile alanlarında yararlı katkı
sağlayarak sonuçlar elde etme ve konu-
ları işlemeleriyle işbirliği sağlamaları
mümkün olabilir.

SEMİR
BOLAT

E-Mail:cukurovagazetesi@gmail.com

MOBESE 
Mersin’de Mobese kamerala-

rına takılan motosiklet ka-
zaları yürekleri ağızlara getirdi. 24
saat kayıt yapan Mobese kamera-
ları, kask takmayan motosiklet sü-
rücülerin dikkatsizliği nelere mal
olacağını gözler önüne serdi. Ka-
meralara takılan ilk kaza Göçmen
kavşağında meydana geldi. Hal kav-
şağında motosiklet sürücüsü oto-
mobil ile çarpıştı. Çarpışmanın

etkisiyle savrulan sürücü kazada
ağır yaralandı. Trafik Denetleme
Şube ekipleri şehir merkezinde ka-
zaları önlemek için denetimlerini
sıklaştırdı. Trafik Denetleme Şube
Müdürü Hamza Erdaş “Motosiklet
sürücülerin Yüzde 46’nın kask kul-
lanmadığını gördük. yaptığımız de-
netimlerle sürücülerin yüzde 67'si
kask kullanmaya başladı” diye ko-
nuştu.

ORKiNOS
Akdeniz’de mavi yüzgeçli

orkinos avı devam ediyor.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Mavi Yüzgeçli orkinos balıkları-
nın Uluslararası sularda av-
lanma kotasın bu yıl 2 bin 305
olarak belirledi Cebelitarık Bo-
ğazı’ndan Akdeniz’e gelen mavi
yüzgeçli orkinos balıkları Ulus-
lararası sularda Türk ve yabancı
gırgır trol tekneleri ile avlan-
maya başlandı. Av sezonu yeni
başlaması ile denize serdikleri
ağlarda yakalanan orkinosları
bol miktarda gören balıkçıları da

mutlu etti.  Mavi yüzgeçli Orki-
nos avına çıkan balıkçılar, 60 ile
55 metre boyundaki teknelerle
Kıbrıs, Libya, Tunus açıklarında
avlanıyor. Balıkçıların avladıkları
orkinosların büyük bölümü Ja-
ponya’ya Orta Doğu’ya ihraç edi-
lecek. Bu yıl uluslararası sularda
orkinos avında 67 balıkçı gemisi
av yapacak mavi yüzgeçli orki-
nos av sezonu 15 Mayıs’ta başla-
yıp 30 Haziran'da sona eriyor.
Yasaklara uymayan balıkçılara
ağır para cezaları ve trol tekne-
lerine el konulacak. 

Deltada iki fakülte araştırma
yapmıştı. Hazırlanan 2008

Göksu Deltası Raporunda, yörede yaşa-
yan insanların kan örneklerinde kan-
ser hastalığı riskine rastlandığı ortaya
çıkmıştı. 334 kuş türünü barındıran
Göksu Deltası Kuş Cenneti içinde Akgöl
ve Paradeniz Dalyan'dan alınan toprak,
su, balık numunelerinden çıkan sonuç
bölgede yaşayan insanların kanser has-
talığı riskine yakalanacağına dikkat
çekmişti. Mersin’in Silifke İlçesinde
uluslararası koruma altımda olan
Göksu Deltası Kuş Cenneti çevre sorun-
larıyla boğuştuğunu belgeleyen Mersin
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bi-

yoloji Bölümü ve Çevre Bölümü Baş-
kanlığı 2008 yılında ortaklaşa yaptık-
ları araştırmada Göksu Deltası Kuş
Cennetinde zirai kalıntıların insan ve
kuş çeşitleri üzerinde ağır tahribatlar
yarattığını ortaya çıkarmıştı. Bu araş-
tırmaya Devlet Planlama Teşkilatı da
destek vermişti. Çevre Durum Raporu
kapsamında, Göksu Deltası Kuş Cenne-
tinde kullanılan pesti sitlerin su or-
tamı, yaşayan balıklar ve yöre
halkından 40 kişiden alınan kan örnek-
leri incelenmişti.  Yörede balık tüketen
insanlarda ve balıklarda kanser riski
taşıyabileceği yapılan araştırmalarla
tespit edilmişti.  

GÖKSU DELTASI

1 Haziran Salı: Dünya Süt Günü
3 Haziran Perşembe: Dünya Bisiklet

Günü
5 Haziran Cumartesi: Dünya Çevre

Günü
6 Haziran Pazar: Diyetisyenler Günü
8 Haziran Salı: Dünya Okyanus Günü
9 Haziran Çar-

şamba: Donald Duck
Günü

10 Haziran Per-
şembe: Dünya Soğuk
Çay Günü

11 Haziran Cuma:
Avrupa Kupası Fut-
bol Milli Takımı Açı-
lış Maçı;
Türkiye-İtalya, 

14 Haziran Pazartesi: Dünya Kan Ba-
ğışçıları Günü,

17 Haziran: Dünya Çölleşme Günü ve
Kuraklıkla Mücadele Günü,

18 Haziran Cuma: Dünya Piknik

Günü,
19 Haziran Cumartesi: Garfield

Günü,
20 Haziran Pazar: Babalar Günü,

Dünya Mülteciler Günü,
21 Haziran Pazartesi: Dünya

Müzik Günü, 21 Haziran Ekinoksu,
Dünya Yoga Günü,

24 Haziran Perşembe: Bir Tur
Yüzme Günü,

26 Haziran Cumartesi: Uluslar
arası Dünya Uyuşturucu Kullanı-
mıyla mücadele Günü, 

27 Haziran Dünya Ananas Günü,
Güneş Gözlüğü Günü,

30 Haziran Çarşamba: Dünya Sosyal
Medya Günü,

Yukarıda ki bilgileri derlerken bir-
çok kitap sosyal medya sayfa ve kişile-

rin
yazılarından
yararlandım.
Tabi ki bilme-
diğim ve ya-
zıma ilave
edemedikle-
rim vardır.
Ama şimdilik
bilinen ve kul-
lanılan bu tak-

vimin sizlere sosyal, ticari ve araştırma
yaşamınızda ilham sağlayan ve katkı
sunan bir amaca hizmet etmesini diliyo-
rum.

Kalın Sağlıcakla

HAZİRAN AYI ÖNEMLİ GÜN ANMA VE ETKİNLİKLER

Geçmişte bir dönem kreş olarak
kullanılan sit kapsamındaki iki

katlı yapının terk edilmişliği sanat çevre-
lerinin tepkisini çekiyor. Ressam Nuri
Abaç ve Avukat Sudi Abaç'ın çocukluk dö-
nemlerini geçirdiği yapının durumundan
rahatsızlık duyan sanat çevreleri, yapının
restore edilete sanat mekânına dönüştü-
rülmesini istiyorlar. 

“RESTORASYON YAPILMALI”

Harabe haline gelmiş olan Abaçların
eviyle ilgili gazetemize değerlendirmede
bulunan İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit
Baskın, konuyu Akdeniz Belediyesi Baş-
kanı Mustafa Gültak'la görüşeceklerini
söyledi. Baskın, "Dünyaca ünlü Mersinli
Mimar Ressam Nuri Abaç ile kentin tanın-

mış simalarından Sudi Abaç’ın çocukluğu-
nun geçtiği iki katlı tarihi taş bina farklı
mimarisiyle dikkat çekiyor. Yapının kade-
rine terk edilmesi bizi üzüyor. Daha önce
bazı girişimler olduysa da maalesef sonuç
alınamadı. Kulüp olarak durumu Akdeniz
Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'la
iletip çözüm bulunmasını isteyeceğiz.
Yapı restore edilerek kültür mekânına
dönüştürmelidir. İlgililerin gerekli duyar-
lılığı göstereceklerini inanıyoruz" dedi. 

SANAT ÇEVRELERİ TEPKİLİ 

Diğer yandan dünyanın hiçbir yerinde
kent kültürüne katkı sağlamış kimselerin
izlerini taşıyan mekanın kaderine terke-
dilmeyeceğini dikkat çeken sanat çevre-

leri, "Abaç ailesinin bakımsızlıktan vira-
neye dönüşen evi mirasçılarınca satılığa
çıkarılsa da sonuç alınmadı. Sit olduğu
için kimse yanaşmıyor, çünkü restorasyon
çok pahalı ve zor. Sanata ve sanatçısına
önem veren çağdaş ülkelerde böylesine
önemli şahsiyetlerin bırakın yaşadığı me-
kânları, ellerinin değdiği objeler bile dev-
letçe korumaya alınır. Sit kapsamındaki
yapı gerçek piyasa değeri üzerinden ka-
mulaştırılıp Abaç ismiyle, sanat atölyesi,
semt müzesi vb. sanat mekânına dönüş-
türülmelidir; konuyu gündemde tutup ıs-
rarcı olmak sanat çevrelerinin boyun
Borcudur. Bölgeden sorumlu Akdeniz Be-
lediyesi’nin soruna çözüm bulmaya çağı-
rıyoruz" görüşlerini dile getirdi. 

Dünyaca ünlü ressamın evi
yok olmanın eşiğinde! 

Mersin'in kültür ve sanat yaşamına büyük katkılar sağlayan Abaç Ai-
lesi’nin evi kaderine terk edildi. Nuri ve Sudi Abaç kardeşlerin izle-

rini taşıyan ve yıkılmaya yüz tutmuş bina kurtarılmayı bekliyor. 



Basın; kişilerin ve toplumun ihtiyaç
duyduğu her konuda katkı sunmakta-
dır.Toplum ve ülke yararına kamuoyu-
nun duygu ve düşüncelerini objektif
olarak yansıtma, insan hakları ile temel
hak ve özgürlüklerin gelişmesine kat-
kıda bulunmaktadır.

Hepimiz biliyoruz ki,
basın demokratik hayatımızın vazgeçil-
mez bir unsuru, haber alma ve yayma
özgürlüğünün en etkili aracıdır.
Basın,tarafsız ve objektif bir biçimde

haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu
aydınlatma ve doğru bilgilendirme gör-
evi yapmaktadır. Önemli bir kamu hiz-
meti niteliğindeki bir görevi yerine
getirmektedir. 

Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu
günlerde; basın mensuplarımızın
büyük bir sorumluluk üstlendiğini,
zorlu şartlar altında da olsa habere
ulaşmak için çaba sarfettikleri ortada-
dır. 

Ne yazık ki Dünya'da sadece gör-
evini yaptıkları için pek çok gazeteci
saldırılara uğramaktadır. Eski tarih-
lerde geri kalmış ülkelerde görülen bu
durum artık özgürlük ve demokrasinin
kalesi denen pek çok Avrupa ülkesinde
ve Amerika'da da yaşanmaya başlan-
mıştır. Pek çok gelişmiş ülkede görevini
yapan gazeteciler şiddete uğruyor hatta
öldürülüyor.Ülkelerde tek sesli medya
yaratılmak istenmesi demokrasilere ve

özgürlüklere büyük tehdit oluşturmak-
tadır.

Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de
gazetecilere yönelik darp ve silahla ya-
ralama olayları yaşanmaktadır. Gazete-
cilerin kimi haber peşindeyken, kimi
katıldığı bir televizyon programından
çıkarken, kimiyse evinin önünde saldı-
rıya uğramıştır.

Son olarak Samsun ve Kocaeli’nde
gazeteciler İbrahim Akkuş ve Mustafa
Uslu görevlerini yaparken saldırıya uğ-
radılar. Samsun’da Yeniçağ Gazetesi’nde
muhabirlik yapan İbrahim Akkuş, 19
Mayıs ilçesinde yapımı tamamlanan
devlet hastanesinin eksikliklerini ha-
berleştirdiği için hastane inşaatının
yüklenici firmasının çalışanları tarafın-
dan darp edildi. Bir başka darp olayı da
Kocaeli’de görüldü.İHA muhabiri Mus-
tafa Uslu kaçak bir çiftliğin yıkımı sıra-
sında görüntü alırken 4 kişinin

saldırısına uğradı.Halkın haber alma
hakkına istinaden kamu görevi yapan
gazetecilere yapılan saldırılar
nefretle,şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı-
lar gazetecilerin işini özgürce yapması
önünde büyük bir engel teşkil ediyor.
Bu tür olayların cezasız kalması demek,
gazetecilere  yönelik  gerçekleşecek
olan saldırıları teşvik etmek demektir.
Bu sebeple olayın faillerinin acilen bu-
lunup cezalandırılması gerekmektedir.

Gazetecilere yönelik saldırı aslında
halkın haber alma hakkına,demokra-
siye, özgürlüklere,hukuk düzenine yö-
nelik bir saldırıdır.Kafalardaki sorulara
cevap arayan, mesleğini yapmaya çalı-
şan gazeteciler hedef haline gelmiştir.

Tüm dünya hükümetlerinin, medya
çalışanlarını korumaları ve barışın,
adaletin ve insan haklarının geleceği
açısından temel teşkil eden basın öz-
gürlüğünü güçlendirmeleri ve muha-

faza etmeleri gerekmektedir.Basın öz-
gürlüğü engellenmemelidir, halkın bilgi
edinme hakkı elinden
alınmamalıdır.Bunlar güçlü demokrasi-
lerin temel koşullarıdır.

Bu yüzden gazetecilere yönelik sal-
dırılar en ağır şekilde cezalandırılmalı-
dır ki; kimse bir daha buna teşebbüs
edemesin.Saldırıya uğrayan insanların
hepsi yerelde ya da genelde yaşanan
olaylar sonrası işini yapmaya çalışan
gazetecilerdir. 

Caydırıcı nitelikte cezalar verilme-
diği sürece benzer olaylara zemin yara-
tılmaktadır. Gazetecilere ve dolayısıyla
halkın haber alma hakkı için yürüttü-
ğümüz gazetecilik mesleğine yönelik
saldırılara karşı iktidarı,muhalefeti tüm
sivil toplum örgütleri ile hep birlikte
tepki göstermeliyiz.Cezalar mutlak su-
rette  saldırıyı yapana karşı caydırıcı ol-
malı ve tavizsiz uygulanmalıdır.
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R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı

2

Normalleşme dönemi 
1 Temmuz itibarıyla başlıyor

Dinçer: “Alış verişlerinizde
yerel esnafı tercih edin” 

Yaklaşık 1.5 yıldır süren
Covid 19 tedbirlerinden

kaynaklı yasaklardan en çok esnaf
sanatkar kesiminin etkilendiğini
belirten Başkan Dinçer, esnafın
bütün umudunu yeni normal-
leşme dönemi ve hemen arkasın-
dan gelecek bayram alış
verişlerine bağladığını söyledi.
Yeni normalleşme dönemiyle bir-
likte düğün salonlarının tekrar
hizmet vermesiyle piyasalara
büyük bir canlılık gelmesini umut
ettiklerini ifade eden Başkan Din-
çer, “Saat sınırlaması, yeme-içme
ikramının olmaması ve konuk sa-
yısındaki kısıtlamalar sebebiyle
çok sayıda çift düğünleri erteleye-
rek normalleşme dönemine göre
planlamasını yaptı.  Yasakların
sona ermesi ve akabinde başla-
yan yaz sezonuyla birlikte düğün
salonlarına bir hareketlilik geldi.
Tüm salonlar şimdiden haftanın
yedi gününe randevu vermeye
başladı. Bir düğün, gelinlikçiden
fotoğrafçısına, şekercisinden,
salon işletmeciliğine, orkestra
grubundan, kuyumcusuna, çiçek-
çisinden gıda ve içecek sektö-
rüne kadar birçok sektörü birden
harekete geçirmekte. Bu bağ-
lamda düğün salonlarının tekrar
açılmasının ekonomiye büyük bir
canlılık getirmesini umut ediyo-
ruz” dedi.

Yeni normalleşme döneminin

kurban bayramı öncesine denk
gelmesini önemsediklerinin altını
çizen Başkan Dinçer, Mersinlileri
yerel esnafa sahip çıkmaya ve alış
verişlerinde yerel esnafı tercih et-
meye davet etti. Dinçer, “Sayıları
hızla artan ve sokak aralarına
kadar giren zincir marketler es-
nafımızın sonunu hazırlamakta.
Salgın sürecinde zincir marketler
ve AVM’ler oto lastiğinden mobil-
yasına, giyim kuşamdan elektro-
nik eşyaya kadar her şeyi
satarken, esnaf sanatkârlarımıza
yasaklar getirildi. Covid 19 ted-
birleri kapsamında birçok sektö-
rümüz işyerini açamadı. Bu
bağlamda Kurban bayramı öncesi
tüm Mersinli hemşerilerimizi
alışverişlerinde bu kentte yaşa-
yan, vergisini bu kente veren, tüm
kazanımlarını bu kent için harca-
yan esnafımızdan karşılamasını
bekliyoruz” diye konuştu.

Yeni normalleşme süreciyle
birlikte salgın döneminde paket
servisle hizmet veren lokanta,
cafe, restoran gibi yeme içme sek-
töründeki kısıtlamaların kalkaca-
ğına ve buralarda tam kapasite ile
hizmet verileceğine vurgu yapan
Başkan Dinçer, yine kısıtlamalar-
dan en çok etkilenen sektörlerin
başında gelen kahvehanelerde
oyun yasağının sona ermesiyle bu
sektördeki esnafında soluk alaca-
ğını kaydetti.

Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Covid 19 tedbir-
leri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı
ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının1 Tem-

muz itibarıyla sona ereceğini hatırlatarak, bu
tarih itibarıyla kapalı olan tüm işyerleri ve sine-
maların açılacağını söyledi. Dinçer, “Alış verişle-

rinizde yerel esnafı tercih edin” dedi.

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 
Kemik İliği Merkezi hasta kabulüne başladı

ÇAMSARI: ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM
Açılan merkez ile hastaların il dışına gitmesinin

önüne geçilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,
“Gerçekleştirilen ilk kemik iliği naklinin ilimiz ve bölge-
mizdeki hastalarımız için çok önemli bir adım olduğunu
belirtmek isterim. İlimizde bir ilk olma özelliğini taşıyan
Kemik İliği Nakil Merkezimiz bünyesinde verdiğimiz bu
hayati hizmetin ilimize, bölgemize ve tüm vatandaşları-
mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

"HAFTADA 2-3 NAKİL 
GERÇEKLEŞTİRME HEDEFİMİZ VAR"

İç Hastalıkları Anabilim Dalın Dr. Öğr. Üyesi Pelin
Aytan ise, “Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Bir
yıldır takip ettiğimiz hastamızın, kendi kök hücrelerini
kendine nakletme planını yapmış durumdayız. Bugün
hastamızı servisimize yatırma sebebimiz de hastayı mo-
bilize etmek. Yani kök hücre naklini yapmadan önce,
kendi kök hücrelerini toplayıp saklamak” ifadelerini kul-
landı.

Hastanın bundan sonraki tedavi süreci ve Kemik İliği
Nakil Merkezi’nin hedeflerinden de söz eden Aytan, şun-
ları söyledi: “Hastamızın bugünden itibaren yatış süresi
12 gün. Bu süre tamamlandıktan sonra, uygun kök
hücre sayısına ulaşırsak, bunlarını saklayıp toplayaca-
ğız. Bundan 15 gün sonra da uygun görülürse, kök hücre
naklini gerçekleştireceğiz. Sırada bekleyen, planladığı-
mız hastalarımız da mevcut. Haftada 2-3 nakil gerçek-
leştirme hedefimiz var. İlerleyen süreçlerde bunu da
gerçekleştirmek istiyoruz”

Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılarak bir süre önce açılışı gerçekleşen Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde
bulunan Kemik İliği Merkezi, ilk hasta kabulünü yaptı. Rektör Pro.Dr.Ahmet Çamsarı, Onkoloji Hastanesi ile bölgede çok

önemli bir eksikliğin giderildiğini, kemik iliği naklinin de yine ihtiyaç duyulan bir sağlık hizmeti olduğunu vurguladı.

Noax Otel’de yapılan basın tanıtım
toplantısına proje yaratıcıları ve 33

kadın katıldı. Yaklaşık üç ay önce başlayan
belgeselin Türkiye için Emsal olacağını söy-
leyen Ufuk Cavlı, “Seçilen kadınların ortak
özelliği Mersin’de yaşıyor olması, bir hika-
yesinin olması ve başarılı güçlü olmasıdır.
Çeşitli meslek gruplarından kadınların si-
yasi dini görüşleri asla göz önüne alınma-
dığı gibi siyasetten uzak duruldu.. Her
görüşten her inanıştan kadınlarla birlikte-
lik sağlandı” diye konuştu.

“BU PROJE İLE GÜÇLÜ KADINLARI
ÖN PLANA ÇIKARMAK İSTEDİK”

Medya organlarında kadınların mağdu-
riyetleri ile temsil edilmelerine karşı bir
duruş sergileyen belgesel, hayatlarında ba-
şarılı olmuş 33 kadına odaklanıyor. Kadın
gücünü ön plana çıkarmak istediklerini dile
getiren Cavlı; güçlü, başarılı, idealist kadın-
ların hayatları diğer kadınlara ve genç kız-
lara ilham olması fikriyle bu belgeseli
yaptıklarını söyledi.

Belgesel diğer şehirlerde de hayata ge-

çirilecek
33 isminin Mersin Büyükşehir Belediye-

sinin katkıları ile tescillendiğini ve diğer şe-
hirlerde de aynı konseptte belgesel
çekecekleri haberini de veren Cavlı, “Önü-
müzdeki aylarda Kıbrıs, Antalya, Hatay, Di-
yarbakır, Gaziantep, Mardin, Erzurum, Kars
ve İzmir’de belgeselimiz yine 33 Kadın Bel-
geseli ile gerçekleştirilecek. Bu da Mersinli
kadınların Türkiye’ye örnek olması ve Mer-
sin tanıtımı için önem arz ediyor. Diğer il-
lerde duyurulara çıkıldı ve müracaatlar
alınmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bir ilk: 33 Kadın Belgeseli
Mersin’de başarılı işlere imza atmış 33 kadının hayat hikâyelerine yer veren 33 Kadın Belgeseli, tanıtım toplantı-
sını gerçekleştirdi. Toplantıda belgesel ile ilgili konuşan Proje Tasarımcısı Ufuk Cavlı, “Kadın gücünü ön plana çı-
karmak, kadın farkındalığını yaratmak için 33 Kadın 33 Hayat 33 Başarı Hikayesi alt başlığı ile güçlü ve idealist
kadınların yaşamlarına yer verdik. Projemiz Türkiye’de bir ilk olması bakımından da oldukça ilgi çekiyor” dedi.
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Mersin Halciler Derneği (HAL-
DER Mersin) Başkanı Münir

Şen daha kurumsal bir kimlikle sebze
ve meyve komisyoncularının mesleki
sorunlarının çözülmesi gayret göster-
meyi hedeflediklerini söyledi. Mer-
sin’de toplamda 429 aktif çalışan
üyelerinin bulunduğunu ifade eden
Münir Şen, artan gıda fiyatları üzerin-
den bazı lobiler tarafından sebze ve
meyve komisyoncularına yönelik bir
itibarsızlaştırma politikasının yürütül-
düğünü belirtti. Haller dışında oluşan
kayıt dışı ticaretin artmasının ve zin-
cir marketlerdeki kar marjı serbestisi-
nin piyasadaki fiyat istikrarını
olumsuz etkilediğini belirten Başkan
Şen, yasalar gereğince ürün fiyatları-
nın hallerde artırılmasının mümkün
olmadığını belirtti. 

“ZİNCİR MARKETLER YÜZDE 
1250 KAR MARJI İLE 

MEYVE SEBZE SATIYOR”
Meyve ve sebze ürünlerinde fiyat

istikrarının yeniden sağlanması için
hal dışında yapılan kayıt dışı ticaretin
yasaklanması gerektiğini kaydeden
Münir Şen, zincir marketlere de kar
marjı sınırlaması gerektiğini belirtti.
Komisyoncuların üreticilerden yasal
olarak yüzde 8 kar oranı ile satış yapa-
bildiğini aktaran Şen, “Zincir market-
ler serbest piyasa koşullarından
yararlanarak üreticiden düşük fiyat-
larla ürün satın alıp, tüketiciye yüksek
fiyatlarla ürün satıyor. 16 günlük tam
kapanma döneminde görevli çalışma
arkadaşlarımızla birlikte Türkiye ge-
nelinde on binlerce şubesi olan 2 zin-
cir market mağazasında
incelemelerde bulunarak bu durumu
kayıt altına aldık. Haldeki ürün fiyat-
ları ile zincir marketlerdeki ürün fiyat-
ları arasında yaptığımız kıyaslamada
yüzde 1.250’ye varan fiyat farkları ile
karşılaştık. Durumu kanıtları ile bir-
likte raporlayarak ilgili mercilere gön-
derdik. Üreticiler ürünlerini
satamayacak duruma gelecek, yüksek
kar marjı nedeniyle tüketiciler ürüne
ulaşamaz hale getirilecek sonra suç
komisyonculara atılacak. Bu durum
bizim açımızdan kabul edilebilir değil-
dir” dedi.

İŞTE O TALEPLER
Mersin’deki meyve ve sebze komis-

yoncularının temel talepleri şöyle sı-
ralandı:

-Doğru rekabet koşulları için Mev-
cut Hal Yasası zincirin tüm halkalarına
göre revize edilmeli.

-Fiyat istikrarsızlığı ve kayıt dışı-
lıkla mücadele için tarımsal ürünlerin
halden satışı zorunlu hale getirilmeli
ve hal kontrol noktalarının sayısı artı-
rılmalı.

-Türk Rekabet Kurumu üzerinden
sebze ve meyve piyasasını kontrol
edecek yeni denetim mekanizmaları
kurulmalı.

-Komisyoncu firmaların kurumsal-
laşmalarına ve finansal-lojistik açıdan
büyüme yatırımlarına olanak sağlaya-
cak yeni düzenlemeler getirilmeli.

HALDER Mersin Başkanı
Münir Şen:

“Zincir 
marketlere 
kâr marjı 
sınırlaması 
getirilsin”

Mersin Yaş Sebze ve Meyve
Komisyoncular Derneği, bağlı
bulunduğu Türkiye Halciler
Federasyonu’nun başlattığı

yeniden yapılanma süreci ne-
deniyle Nisan 2021’de gerçek-
leştirdiği Olağan Genel Kurul
Toplantısında isim değişikli-
ğine giderek yoluna Mersin

Halciler Derneği olarak
devam ediyor.  

Mersin’de güneş enerjisi ile kurutma
tesisi faaliyete geçti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından hibe sağlanan
‘Güneş Enerjisi İle Kurutma Tesisi’, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ta-
rımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Koopera-

tifi’nin iş birliği içerisinde tamamlanarak faaliyetlerine başladı.
Aralarında Mersin’in de bulunduğu birkaç ilde ilk defa denenen ve Mer-

sin’de ilk kez faaliyete geçen sistem sayesinde 13’ü mülteci toplam 25
kadına istihdam yaratılmış oldu. Tesisin açılışı kısa süre önce Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Uluslararası Göç Örgütü Ankara
Ülke Ofisi Temsilcisi David Savard’ın da katıldığı törenle yapıldı.

GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ İLE
TESİSİN ÖZ ELEKTRİK İHTİYACI

KARŞILANIYOR

Mersinden Güneş Enerjisi İle Ku-
rutma Tesisi’nde güneş enerjisi panelle-
riyle enerji sağlanıyor ve güneş ısısıyla
kurutma yapılıyor. Büyükşehir Beledi-
yesi Toptancı Hal Kompleksi içerisinde
200 metrekare kapalı bir alanda poli-
karbon ile etrafı kapatılmış bir serada
hijyenik koşullarda kurutma gerçekleş-
tiriliyor. Güneş enerji panelleri saye-
sinde tesisin öz elektrik ihtiyacı da
karşılanıyor. Enerji verimliliği olan tesis,
kendi enerjisini kendisi üretiyor. Bu te-
siste sebze ve meyveler geleneksel yön-
temin modernize edilmiş şekliyle
kurutularak sofralara ulaştırılıyor. Te-
siste kurutulan ürünlerin sürekli olarak
bilimsel kontrolleri de yapılıyor.

GIDA KURUTMA 
TESİSİ’NDE ÜRÜNLER 

KURUTULMAYA BAŞLADI

Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi’nin
bedeli 1 milyon 200 bin lira düzeyinde
bulunuyor. Toplam 25 kadının istihdam

edildiği tesiste, yöreye özgü meyve ve
sebzelerin kurutulmasından paketlen-
mesine, pazarlanmasına kadar olan sü-
reçlerde Mersinden Kadın Kooperatifi
öncülük edecek.

KADINLAR KURUTULMUŞ SEBZE
VE MEYVE OPERATÖRÜ OLACAK

İstihdam alanı yaratılan kadınlara;
öğretmen ve eğitmen Ayşegül Tor Kara-
can tarafından Mersin Halk Eğitim Mer-
kezi ve Akşam Sanat Okulu ile İŞKUR
ortaklığında ‘Kurutulmuş Sebze ve
Meyve Operatörü Kursu’ veriliyor. 2.5
aylık teorik eğitimlerini tamamlayan ka-
dınlar, 30 Ağustos 2021’e kadar sürecek
pratik eğitimlerini alıyor. Kursun so-
nunda kadınlar Kurutulmuş Sebze ve
Meyve Operatörü olacak. 

TARLADAN SOFRAYA KADAR
ÜRÜNLERDE KADIN EMEĞİ VAR

Meslek sahibi olup uzmanlaşacak
13’ü mülteci toplam 25 kadın arasında
kültürel bir entegrasyon da sağlanıyor.
Gıda Kurutma Tesisi’nde kadınların
emeği ile işlenen sebze ve meyveler,
Mersinli küçük çiftçiler olmak üzere

özellikle kadın üreticilerden temin edili-
yor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi
her alanda olduğu gibi bu alanda da ka-
dınlara verdiği desteği sürdürüyor.

SEÇER: “AMACIMIZ 
KADINLARIMIZ KAZANSIN, MERSİN 
KAZANSIN, ÜLKEMİZ KAZANSIN”

Mersinden Kadın Kooperatifi Baş-
kanı Meral Seçer, Gıda Kurutma Tesisi

ile kadınların organizasyonundan ürün-
lerin tespitine, kurutulmasından pazar-
lamasına kadar tüm süreçlerde rol
oynadıklarını belirterek, “Bu tesis, Mer-
sin'e kazandırılmış güzel bir tesis. İşlev-
sel olarak harekete geçen ilk tesis olma
özelliğini de taşımakta. Doğa dostu ol-
ması, kadın istihdamına destek vermesi,
küçük çiftçilere destek vermesi açısın-
dan çok önemli bir proje olduğunu dü-
şünüyorum. Burada bölgemize ait
ürünlerin üretilip kurutulması, onların
ulusal ve uluslararası pazarlara sunul-
ması konusunda çok heyecanlıyız. Tüm
çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyo-
ruz. Amacımız kadınlarımız kazansın,
Mersin kazansın, ülkemiz kazansın.
Doğa dostu tesisin kent ve kadınlar için
hem ekonomik hem kültürel bir kaza-
nım. Bu projeyle kadınlarımızın ekono-
mik alanda kazanım sağladıkları gibi
birbirlerini daha iyi anladıklarını, ileti-
şim kurduklarını ve paylaşımlarının art-
tığını görüyoruz. Bu anlamda bu
projenin önemi çok büyük” ifadelerini
kullandı.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları
Derneği (MESİAD) Gıda ve Tarım-

dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rama-
zan Öz, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK)
piyasadaki çiğ inek sütü alımlarında ürün
kalitesine göre A,B,C şeklinde sınıflandırıl-
mış yeni fiyat uygulamasını değerlendirdi. 3
farklı kategorideki yeni fiyat uygulamasını
süt sektörünün gelişimi açısından olumlu
bulduklarını belirten Ramazan Öz, ayrıca
yeni uygulamanın doğru kurulduğunda piya-
sadaki arz-talep durumunu daha da denge-
leyeceğini ve sektördeki haksız rekabet
soruna da çözüm getireceğini bildirdi. Ancak
yeni uygulamada Ulusal Süt Konseyi ve Gıda
Komitesinin belirlemiş olduğu sınıflara göre
yağ ve protein oranlarına yönelik ilan edilen
fiyat ve fiyat aralıklarının piyasadaki süt fi-
yatları ile çeliştiğini vurgulayan Ramazan
Öz, doğru altyapı kurulmadan yapılacak yeni
uygulamanın piyasadaki arz ve talep denge-
sini bozabileceği uyarısı yaptı. Süt sektörü-
nün geleceği için yeni fiyat uygulamasının
alt yapısının oluşturulduktan sonra devreye
alınması çağrısı yapan Ramazan Öz, “Süt
sektörü yeni uygulama kapsamında 1 Mayıs

ve 30 Haziran arasında A sınıfı olarak belir-
lenen ve yağ oranı %3,5 ve üzeri, protein
oranı da %3,10 ve üzeri gibi bir kategoriye
sığdırmak ve bu değerleri kaliteli süt sını-
fında değerlendirmek ciddi sorunları kendi
içinde barındırmaktadır. Çünkü Türkiye’de
bu oranların çok üstünde sütler mevcut bun-
ların fiyatı nasıl belirlenecek, hangi aralık-
ları olacak? A Sınıfı için belirlenen bu oran
ve fiyat değerlemesi B ve C sınıfı sütlerde de
aynı açmazı içermektedir” dedi. 

“Yanlış verilerle uygulama başlatılırsa
paketli sütlerde kalite düşer”

Yeni uygulamada ortaya çıkan 2 sorunun
da çözülmesi halinde uygulamanın süt sek-
törü açısından piyasada bir denge unsuru
oluşturacağını belirten Ramazan Öz, “A sınıfı
olarak belirlenen kalite kriteri ortalama dü-
zeyde bir süttür ve bunun değiştirilmesi ge-
rekmektedir. Ayrıca çözülmesi gereken diğer
bir sorun ise sınıflar arasında belirlenen
fiyat aralıklarının piyasada oluşan krema fi-
yatlarını karşılamamasıdır. Dolayısıyla süt-
ten elde edilen ürünlerde maliyet
parametresinin merkezinde her zaman
krema ve protein yatmaktadır. Bu nedenle

sınıflandırmada aşağı olduğu kadar yukarıya
doğruda bir kategori belirlenmelidir” diye
konuştu.

Doğru piyasa verileri için sektörel 
oluşumlardan görüş alınmalı

Ulusal Süt Konseyi’nin yeni fiyat uygula-
masının yeniden ele alınıp piyasa koşulla-
rına uygun protein, yağ ve fiyat değerlerine
göre güncellenmesi çağrısı yapan MESİAD
Gıda ve Tarımdan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Ramazan Öz, şöyle konuştu: “Sorun-
lar çözülmeden mevcut fiyat tarifeleriyle
uygulama başlarsa özellikle paketli süt-
lerde yüksek kalite kayıpları ile karşılaşabi-
liriz. Bu durumda son 8 yılda Türkiye’deki
süt sanayicilerinin Avrupa ile yarışacak dü-
zeye getirdiği üretim yatırımlarını boşa çı-
karmak demektir. Bu nedenle 3 farklı
kategoride açıklanan yeni süt alım tarifesi
uygulamasının süt sektör temsilcilerinin de
görüşleri alınarak tekrar revize edilmesi
gerektiğini belirtiyoruz. Çünkü uygulama
kapsamında yapılan hesaplamaların sektör
açısından doğru yapılmadığı kanatindeyiz.
USK temsilcileri Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayi-
cileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) ile Am-

balajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Der-
neği (ASUDER) ile işbirliği içerisinde uygu-
lama pek çok sorunun çözümü haline
dönüştürülebilir.”

Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan
3 kategorili yeni fiyat sisteminde protein ve
yağ oranları

MESİAD Gıda ve Tarımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Öz

“Çiğ süt fiyat tarifesinde yağ ve 
protein oranları piyasaya uygun olmalı”

Mersin Süt Üreticileri Birliği Başkanı
Kuzey Acarbaş, 2021 yılının ilk 5

ayında yüksek gider maliyetleri nedeniyle
yaklaşık 150 süt üreticisinin üretimi bırak-
tığını açıkladı. Üretimdeki sorunların en
önemli nedenlerinden birisinin her geçen
gün artan yem fiyatları olduğunu belirten
Kuzey Acarbaş, piyasada rağbet gören
yüzde 19 protein oranına sahip yem fiyatla-
rının son olarak 153 TL’ye ulaştığını kay-

detti. Kuzey Acarbaş, birliklerine kayıtlı
yaklaşık 700 süt üreticilerini korunması ve
gider maliyetlerini azaltılması için kente
acilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi kurulması çağrısı yaptı. Ta-
rıma Dayalı İhtisas OSB’de kurulacak yem
fabrikalarında hammadde tedarikinde
Mersin’in lojistik avantajlarının sektör için
bir fırsata çevrilebileceğini ve piyasaya
oranla düşük maliyetli yem üretilebilece-
ğini ifade eden Başkan Acarbaş, “Mersin
geçmişe nazaran gelişen lojistik olanakları
ile hayvancılık sektörü açısından yatırıma
son derece açık bir il haline gelmiştir. Ta-
rıma Dayalı İhtisas OSB yatırımı ile üretici-
lerimizin devlet tarafından hem teşvik hem
de desteklerle sahiplenilmesiyle sektörü-
müz ülke ekonomisine daha büyük işler ya-
pabilir” dedi.

Mersin’in lojistik olanları uygun mali-
yetli yem için bir fırsat olabilir 

Buğday ve arpa üretimindeki yaşanan
rekolte kayıpları ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde etkili olan kuraklık nedeniyle
yem sanayisinin uygun maliyetle ham-
madde tedarikinin sağlanmasının büyük-
baş hayvancılığa dayalı sektörler için hayati
öneme sahip olduğunu kaydeden Acarbaş,
önümüzdeki dönemde yem fiyatlarının yu-
karı yönlü hareketinin devam etmesini bek-
lediklerini bildirdi. Mersin’in sahip olduğu
Mersin Uluslararası Limanı ve genç kara-
yolu araç filosu ile diğer illere nazaran
daha düşük maliyetlerle hammadde teda-
riki sağladığını sözlerine ekleyen Acarbaş
“Kentimizde uygun maliyetle elde edilen
hammaddeyi işleyecek ve piyasaya denge
getirecek yem firmalarının kurulması için
Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ye ihtiyacımız
var. Tarıma Dayalı İhtisas OSB bünyesinde
sağlanan teşvikler ve desteklerle yem üreti-
minde maliyet oranları bir nebze daha azal-

tılabilir. Bu alanda yerel düzeyde yeniden
bir organizasyon yapılması üreticilerimizin
en büyük beklentisidir” diye konuştu.

Süt sektörü kırmızı et üretiminin
önünü açar 

Devlet teşvikiyle birlikte artan süt üre-
timinin, kentin lojistik avantajları ile birle-
şince bölgedeki yeni süt, yem ve gıda
lojistiği yatırımlarını da beraberinde geti-
receğini dile getiren Başkan Acarbaş, Çuku-
rova Bölgesel Havalimanı’nın faaliyete
açılmasıyla birlikte süt sanayisinde ülke
ekonomisine katkı sağlayacak yeni katma
değerli ürün üretiminin de önem kazanaca-
ğını söyledi. Acarbaş, şöyle konuştu: “Süt
sektörünün ihracattaki başarılarının art-
masıyla birlikte kırmızı et ihracatında bir
atılım yaşayabiliriz. Çünkü süt hayvanından
her zaman et hayvanı doğar.  Bu durumda
kırmızı et sektörüne yönelik ciddi bir arzın
oluşmasını sağlar.”

Mersinli süt üreticileri Tarıma Dayalı İhtisas OSB istiyor 



30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA 5SAYFA 

Sahil şeridinde yaklaşık 5 metre ge-
nişlik ve 8 kilometre uzunluğun-

daki yolun yaklaşık 2,5 metrelik kısmı
bisiklet yolu yapıldı. Araç trafiğine kapalı
yol, özellikle yaz aylarında yayalar tara-

fından yoğun bir şekilde kullanılırken,
bisikletlilerin de tercih ettiği güzergah-
lar arasında yer alıyordu.

PEDALLAR DOĞA VE 
SAĞLIK İÇİN ÇEVRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran
Dünya Bisiklet Günü kapsamında çevre
dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet
kullanımını özendirmek amacıyla farkın-
dalık etkinliği düzenledi. Gençlik ve Spor
Hizmetleri Dairesi koordinesinde ‘Sağlık,
Doğa ve Gelecek İçin Pedallıyoruz’ sloga-
nıyla düzenlenen bisiklet turu etkinli-
ğinde Mersin kent merkezi ve Tarsus’ta
bisikletliler pedal çevirdi. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Seçer ile Tarsus Be-
lediye Başkanı Haluk Bozdoğan’da
Tarsus’taki bisiklet turuna katılarak, va-
tandaşlara ‘sağlıklı yaşam’ mesajı verdiler.

“BİSİKLET KONUSUNDA 
FARKINDALIK 

YARATMAK İSTİYORUZ”

Bisiklet konusunda farkındalık yarat-
mak istediklerine işaret eden Başkan
Vahap Seçer, “Bu farkındalığı mutlaka bu
etkinliklerle süslemek güzel ama aslında
alt yapısını da yapma görevi biliyorsunuz ki
bizde. Mersin’de ilçe belediyeleriyle birlikte
bisikletli yaşamı özendirmek adına önemli
çalışmalar yapıyoruz. Kent merkezinde ki
bisiklet yolu tamamlanarak hizmetine
açıldı. Bisiklet Ulaşım Master Planı da ya-
parak bu alanda da önemli bir adım atıyo-
ruz. Hedefimiz 100 km bisiklet yolu
yapmaktır” dedi.

MEZİTLİ ÖDÜL KAZANDI

Solu kavşağından başlayarak sahil-
den Adnan Menderes Bulvarı’na kadar
ulaşan yaklaşık 10 km bisiklet yolu pro-
jesi, Mezitli ilçesine Türkiye Belediyeler

Birliğinden “Belediyeler İçin Bisikletle
Ulaşım Fikir ve Proje Uygulaması” ödü-
lünü kazandırdı. Mezitli’yi bisikletlerle
donatan Başkan Neşet Tarhan, Türkiye
Belediyeler Birliği tarafından düzenle-

nen “Belediyeler İçin Bisikletle Ulaşım
Fikir ve Proje Uygulaması” kazandığı
ödülünü Ankara’da aldı. "Sonsuz Bisiklet
Yolu" projesiyle kazanılan ödülü, Türkiye
Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şa-
hin’in elinden alan Başkan Tarhan, “Me-
zitli’yi kısa sürede bisiklet kenti
yapacağız” diye konuştu.

"BİSİKLETE BİNERKEN 
MEZİTLİ’NİN GÜZELLİKLERİNİ 

YAŞAYACAKLAR"

Sonsuz bisiklet yolu projesi kapsa-
mında Mezitlililerin, kentin birçok zen-

ginliğini bir arada bulacağını ifade eden
Başkan Tarhan, “Biz Mezitlililer bisiklete
binerken Mezitli’nin güzelliklerini yaşa-
sınlar istiyoruz. Bisikletten hiç inmeden
farklı alanları gezebilsinler, bunu özel bir
aktivite olarak yapabilsinler. Bisikletleri
yoksa Mezitli Kart ayrıcalığı ile bisiklet
kullanabilsinler. Böylesi bir projeyi ha-
yata geçirebilmemiz için önemli dere-
cede de maddi katkı almamız da son

derece önemli. İnanıyorum ki Mezitli’de
herkes bisiklet kullanmaya başlayacak.
Bununla ilgili gereken altyapıyı hazırla-
maya devam edeceğiz”  ifadelerini kul-
landı.

350 BİN KİŞİYE 
BİSİKLET DAĞITILDI

Mezitli’de bisiklet kullanımının yaşa-
mın bir parçası haline geldiğini de ifade
eden Başkan Tarhan, şunları söyledi:

“Sahili boydan boya kaplayan 13,5 ki-
lometrelik bisiklet yolunun yanında ken-
tin kuzeyinden başlayarak denize kadar
inen Mezitli Deresinin kenarında oluş-
turduğumuz bisiklet yolları ile bisiklet
kenti olduğumuz tescillendi. Bu çalışma-
larımız sayesinde Sağlık Bakanlığımızla
birlikte Mezitli’de bin 350 vatandaşımıza
bisiklet dağıttık. Bisiklet kullanımıyla il-
gili uluslararası yarışmalarda ülkemizi
temsil ettik. Kentimizde düzenlenen ya-
rışmalara ev sahipliği yaptık. Elbette bu
çalışmalarımızın başarısı halkımızın
sahip çıkmasıyla oluyor. Halkımız sahip
çıktıkça çok daha güzel şeyler yapıyoruz.
Güzel şeyler yaptıkça ödüller alıyoruz.
Bu projemizle de Türkiye’de ki ilk üç
arasında yer alacağımıza inanıyorum.”

MEZİTLİ BİSİKLET 
PROJESİ FİNALE KALDI

Türkiye Belediyeler Birliği’nce dü-
zenlenen ve tüm belediyelerden büyük
çoğunluğunun katıldığı ‘Bisikletli Ulaşım
Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda
Mezitli Belediyesi ilk 10’a girerek finale

kaldı. İlk aşamada 250 bin TL’lik ödül ka-
zanan projenin kentin tamamını kapsa-
yacak uygulama ile hiçbir engelle
karşılaşmadan bisiklet kullanımını
amaçlanıyor. Türkiye Belediyeler Birliği
tarafından görevlendirilen teknik uzman
ekip, uygulama bölgelerinde yapılan ça-
lışmaları denetledi. Meclis Salonunda ya-
pılan sunum sonrası proje kapsamında
yapılan yeni bisiklet yolları, önceki bisik-
let yollarındaki yeni düzenlemeler ve bi-
siklet park alanları yerinde incelendi.
Yarışmanın ikinci aşaması olan Uygu-
lama Projesi Yarışması için çalışmalarına
devam eden ve bisiklet duraklarını yer-
leştiren Mezitli Belediyesi, finalde bir
kez daha ipi göğüsleyerek Mersin’e yeni
bir gurur daha kazandırmak istiyor. Fi-
nale kalan 10 proje ile ilgili incelemele-
rin tamamlanmasıyla sonuçlar
açıklanacak.

YENİŞEHİR’DE BİSİKLET YOLU

Mersin’de ki bisiklet yolu proje uygu-

lamasına merkez Yenişehir belediyesi de
katıldı. Müftü Deresi ve Millet Bahçesi
arasındaki bölgede yer alan Yenişehir
Parkı’nda bisiklet yolu yapıldı. Projeyi
yerinde inceleyen Başkan Abdullah Özyi-
ğit, “6 temel ilkemizden biri olan hareket
ilkemize uygun yürüyüş ve bisiklet yol-
ları yapıyoruz. Bisikleti yaşamımıza daha
fazla katmak ve sağlıklı bir yaşam için
sağlıklı, yaşanabilir bir Yenişehir için el

birliği ile hareket edeceğiz” dedi. Kenttin
birçok noktasında bisiklet ve yürüyüş
yolları oluşturan Yenişehir Belediyesi,
Pirireis Mahallesinde bulunan Yenişehir
Parkında 400 metre uzunluğunda ve 5
metre genişliğinde olan yeni bir bisiklet
ve yürüyüş yolunu kısa sürede kullanıma
açacak.

BİSİKLETE DAİR HER ŞEY

Merkez Akdeniz Belediyesi Spor Ku-
lübü bünyesinde Bisiklet Takımı ku-
ruldu. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü
kapsamında “Bisiklete Dair Her Şey” slo-
ganı ile düzenlenen etkinlikte sporcular
buluştu. Etkinliğe Başkan M.Mustafa Gal-
tak’ta katılarak, gençlerle birlikte bisik-
let sürdü. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü
kapsamında, Ümit Yaşar Oğuzcan Par-
kı’nda “Bisiklete Dair Her Şey” sloganı ile
düzenlenen etkinliğe, her yaştan yüz-
lerce kişi ilgi gösterdi. Renkli etkinliğe
katılan doğa ve bisiklet severler, park
içinde hazırlanan eğlenceli parkurlarda
bisikletleri ile test sürüşleri yaptı, ayrıca
eğitmenlerden güvenli bisiklet sürüşü
hakkında tavsiyeler alma imkânı buldu.

Başkan Gültak’ta bisiklet severlerle bir-
likte etkinliğe katılarak parkur boyunca
bisiklet sürdü.

TARSUS’TA BİSİKLET
FESTİVALİ YAPILACAK

Kent genelinde bisiklet yolu projele-
riyle son aylarda dikkat çeken Mersin’de,
2-4 Temmuz tarihleri arasında ise Tar-
sus Bisiklet Festivali düzenlenecek. Tar-

sus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu’nca
düzenlenecek festival Tarsus Tenis Kulü-
bü’nde yapılacak.

BAŞKANLAR PEDAL ÇEVİRİYOR

Bu arada Bisiklet Yolu Projeleri ile
dikkat çeken kentte görev yapan Bele-
diye başkanları da sık sık bisiklet kulla-
narak vatandaşı bisiklete teşvik etmeyi
amaçlıyorlar. Meclis toplantılarında
zaman zaman tartışan Cumhur İttifa-
kı’na mensup partilerde yer alan baş-
kanlar ile Millet İttifakı’na mensup
partiler cephesindeki başkanların Bisik-
let Yolu Projeleri’nde tatlı bir rekabet
içinde oldukları da gözleniyor. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Erdemli
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Yeni-
şehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yıl-
maz, Akdeniz Belediye Başkanı M.Mus-
tafa Gültak ve Tarsus Belediye Başkanı
Haluk Bozdoğan zaman zaman bisiklet
sürerek vatandaşların sağlık açısından
son derece önemli olan bisiklet sporuna
ilgiyi artırmak istiyorlar.

Mersin’de bisikletli ulaşım öne çıkıyor: 

Başkanlar pedal çeviriyor
Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu yönetim anlayışı kapsamında başlatılan
bisiklet yolu projesi Erdemli İlçesi Kargıpınarı ile Alata mahalleleri arasındaki

sahil yoluna 8 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu kazandırdı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ile Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi işbirli-

ğinde, “20 Haziran Dünya Mülteciler Günü” dolayısıyla
Adanalıoğlu'nda mülteci ve göçmen ailelerin yaşadığı

yerde bir etkinlik gerçekleşti. İlk olarak ço-
cuklar açık havada film izleme keyfi yaşar-
ken, yüz boyama etkinliği ve palyaço
gösterileri ile de keyifli vakit geçirdiler. Türk
Kızılay Toplum Merkezi tarafından da ka-
dınlar ile çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlikte, Kültür Sanat Evi öğretmen ve
kursiyerlerince katılımcı kadınlara ve ço-
cuklara kuaför hizmeti de sunuldu. 

GÜLTAK: “SEZE DESTEĞİ İÇİN 
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA 

TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa
Gültak, etkinliğe katılarak, çocuklar ve aile-

lerinin heyecanına, sevinç ve mutluluğuna ortak
oldu. Bir konuşma da yapan Başkan Gültak, "Böl-
gemizdeki tüm mülteci ailelere elimizden geldiği
kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanların ana

vatanından gönülsüz bir şekilde başka yerlere göç etme
nedenlerini ortadan kaldırmadıktan sonra sadece yardım-
larla dünyadaki mülteci sorunu çözülemez. Etrafımızdaki
birçok ülkeden vatanlarından zorla çıkarılan mültecileri
kendi ülkemizde misafir ettiğimiz için ve her türlü desteği
verdiğinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi. 

Mültecilerin bu topraklarda misafir etmelerinin son
derece önemli olduğunu dae vurgulayarak, “Tüm dünya li-
derlerinin bu mültecilik sorununu ortadan kaldıracak bir
çalışma yapması gerekiyor. Bunun nedeni bir savaş ya da
doğal afet olabilir. İnsanların kendi topraklarından zoraki
gitme nedenlerini ortadan kaldırmak gerekir. O yüzden
tüm dünyadaki liderlerin savaşlara, zulme ve haksız bir şe-
kilde diğer insanların topraklarını gaspına karşı durmaları
gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonuna doğru, Dillerin Ahengi Müzik Grubu
da katılımcılara güzel bir müzik dinletisi sundu ve ardın-
dan etkinlik sona erdi.

Akdeniz Belediyesi’nden ‘Dünya Mülteciler Günü’ etkinliği
Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türk Kızılay Mer-
sin Toplum Merkezi işbirliğinde, “20 Haziran Dünya Mülteciler Günü” do-
layısıyla kendi vatanlarından Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan aileler

ve o ailelerin çocuklarının katılımıyla renkli bir etkinliğe imza atıldı. 
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Şener MERMER

Mersin dendiğinde aklınıza kuraklık ge-
lebilir mi? Önü deniz, etrafı Berdan, Göksu,
Lemas ve Dragon gibi daha birçok akarsu
ile çevrili Mersin'imizin günün birinde ku-
raklık çekebileceği hiç kimsenin aklına gel-
mez açıkçası. Gelmez çünkü Mersin su
bakımından kendine fazlasıyla yettiği gibi,
yine kendi kaynaklarından Mavi Tünel pro-
jesi ile Konya Ovası’na ve Kıbrıs’a halen su
gönderebilen bir il. Şimdilik durum böyle
de konunun uzmanları bizimle aynı fikirde
değiller maalesef. Bilinçsiz kullanımın
devam etmesi durumunda, günün birinde
Mersin'in de kuraklıkla tanışabileceğini
ifade ediyorlar. Böyle bir durumun olabile-
ceğini düşünmek bile ürkütücü açıkçası.
Ama bir gerçek var ki hiç bir kaynak sınırsız
değil. Su kaynakları artmıyor. Ancak kulla-
nım hızla artıyor. Sulama kanalları, içme
suyu hatları zaman içinde yetersiz kalıyor
ve sürekli kapasite artırımına gidiliyor. Ama
su kaynaklarımız artmadığı gibi sürekli
azalma eğiliminde maalesef. Konunun uz-
manı bilim insanları bu tehlikeli sona gidişi
rakamlarla anlatmaya çalışıyor ve ciddi ted-
birler alınmadığı takdirde sonuçlarına kat-
lanmanın çok daha zor olacağını
belirtiyorlar. Mersin Üniversitesi Çevre Mü-
hendisliği Bölüm Başkanlığı yaptığı dö-
nemde Prof. Dr.Halil Kumbur hocamızın
konuyla ilgili bazı söyleşilerini izlemiştim.
Önemli araştırmalar yapan hocamız, bu gi-
dişle 15-20 yıl sonra Mersin ilimizin bile su
fakiri bir il olma ihtimalini rakamlarla or-
taya koymuş ve hepimiz hayretler içinde
dinlemiştik. Gerçekten ülkemize şöyle bir
baktığımızda, her geçen yıl kuraklık çeken
bölgelerin çoğalması, bilinçsiz tüketim,
çevre kirliliği ve tarımsal ilaç kullanımı so-
nucu su kalitesinin hızla azalması gelecek
için kötü sinyaller veriyor. Bundan 30-40 yıl
önce Çukurova bölgesinde 5-6 metreden çı-
karılabilen yer altı sularına günümüzde 50-
60 metrelerde zor ulaşılabiliyor. Konya
ovasında yeraltı sularının azalmasına bağlı
olarak oluşan derin ve korkunç obruklar da
işin ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Bir
ülkede kişi başı su miktarında kırmızıçizgi-
nin 1000 metreküp olduğunu belirten uz-
manlar, Türkiye’de 2030’da kişi başına
düşen su miktarının tahmini 1.100 metre-
küplere, 2040’ta ise 700 metreküplere dü-
şebileceğini tahmin ediyorlar. Bu durumda
iyi bir su planlaması yapılmazsa yakın bir
gelecekte ‘su fakiri’ bir ülke olabileceğimizi
de sözlerine ekliyorlar. Sonuç olarak böyle
hazin bir tablo ile karşılaşmak istemiyorsak
eğer, ülke olarak ve bireyler olarak suyu-
muzu çok bilinçli kullanmamız gerekiyor.
Hiçbir kaynağın sınırsız olmadığını ve
suyun hiç bir alternatifinin bulunmadığını
aklımızdan çıkarmayalım.

Mersin su 
fakiri olabilir mi?

senermermertrt@gmail.com

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde
gerçekleştirilen 2020 Yılı Başa-

rılı Tekstil İhracatçıları Ödül Töre-
ni'nde Akdeniz Bölgesi’nde 2020
yılında en fazla ihracat gerçekleştiren
tekstil firmaları listesinde ilk üç sırada
Boyteks, Filpa Ambalaj ve İskur Mensu-
cat yer aldı. Törende yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin kalkınmasında itici
gücün ihracat olduğunu ve devlet des-
teklerinin katlanarak devam etmesi ge-
rektiğini vurgulayan ATHİB Başkanı
Fatih Doğan, “ATHİB olarak daha çok
üretmek, daha yenilikçi ürünleri nihai

tüketiciye sunmak ve dünyada tercih
edilen tekstil ihracatçısı ülke olmak is-
tiyoruz. Küresel pazarlardaki zorlu re-
kabet şartlarında pazar payımızı
artırmak adına özgün tasarımlar üret-
meyi amaçlıyoruz” dedi. 

ATHİB’in 2020 Yılı Başarılı Tekstil
İhracatçıları listesinde sırasıyla şu fir-
malar yer aldı: 

Boyteks Tekstil, Filpa Ambalaj,
İskur Mensucat,  Orta Anadolu Ticaret,
İskur İplik Kumaş Mensucat, Hateks
Hatay Tekstil İşletmeleri, Şirikçioğlu
Pazarlama, Kıvanç Tekstil,  Mem Pazar-
lama, Gözek Tekstil, İnşirah Pazarlama,
Küçükler Tekstil, Almer Tekstil, Ulusoy
Tekstil, Elit İplik, Teknomelt Teknik
Mensucat, Milkay Teknik Tekstil, Beşler
Tekstil, Hatfil Tekstil, His Tekstil, Bos-
foro Tekstil,  ÇMS Pazarlama, Bakırlar
Tekstil, Abecotton Tekstil, Pidok Plastik

Sanayi, Filesan File Çuval Sanayi, Pal-
miye Dokuma İplik Tekstil, Baktıroğlu
Orman Ürünleri Mobilya ve Tekstil Sa-
nayi, Oğuz Tekstil, İlbeyli Tekstil, Esra
Tekstil, Zirve Tekstil, Atlas Denim Teks-
til, Başyazıcıoğlu Tekstil, Karsu Tekstil,
Arseteks Tekstil, Odak Ambalaj, Çalık
Denim Tekstil, Kaliteks Vatka Keçe, Çe-
tinkaya Mensucat, BT Enerji Tekstil, Is-
parta Mensucat, Texhong Textile, Halis
Öcal Tekstil, Narteks Tekstil, Dempo
Gıda ve Ambalaj. 

ATHİB, 2020 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi
Akdeniz Tekstil ve Hammad-

deleri İhracatçıları Birliği
(ATHİB), 2020 yılında ger-
çekleştirilen 745,3 milyon

dolarlık ihracat performan-
sına en fazla desteği veren 46

üyesini ödüllendirdi. 

Covid-19 pandemisinin dünyada
yeni ekonomik dengeler oluşturduğunu
belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkan Vekili, Adana Sanayi
Odası (ADASO) Başkanı ve ATHİB Do-
kuma Kumaş Tasarım Yarışması Yü-
rütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türk
tekstil sektörünün dünya pazarlarında
ortaya çıkan yeni ihracat fırsatlarını ka-
çırmaması için teknoloji düzeyinin, eği-
tilmiş insan kaynağının,
ar-ge-inovasyon kapasitesinin, tasarım
gücünün artıracak yeni uygulamalara
ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Ya-
rışması’nın finalinde yaptığı konuşmada
dünya moda sektöründe 2008’den bu
yana görülen en kötü krizin yaşandığına
dikkat çeken Zeki Kıvanç, pandemi sona
erdiğinde Avrupa ve Amerika’daki moda
markalarının yüzde 80’inin finansal açı-
dan zor durumda kalmasının öngörül-
düğünü belirtti. Bu durumun hızlı
teslimat, hedef pazarlara yakınlık, tek-
nik alt yapı, deneyim, geniş ürün yelpa-
zesi, üretim ve tasarım kapasitesi
avantajlarına sahip Türk tekstil sektörü-
nün dünya pazarlarında daha çok ön
plana çıkmasını sağlayacağını ifade
eden Başkan Kıvanç, “Küresel piyasalar-
daki ciddi rekabet ortamında Türk teks-
til sektörünün mevcut payını
arttırabilmesi için de sektörün teknoloji
düzeyinin, eğitilmiş insan kaynağının,
ar-ge-inovasyon kapasitesinin, tasarım
gücünün geliştirilmesi gerekiyor. Sek-
törde artık dev üretim tesisleri kurmak
yeterli değil. Bu fabrikaların ürünleri-
nin, tüketici tercihlerine göre tasarlan-
masını ve üretilmesini sağlamak
gerekiyor. Bunun için de özgün tasarım-
lar yapan, tüketiciyi tanıyan, onun ru-
huna dokunmasını bilen tasarımcılara
ihtiyaç var” dedi. 

Kutu: 9 yılda 100 yeni tasarımcı
sektöre kazandırıldı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçı-

lar Meclisi (TİM) ve Akdeniz Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
(ATHİB) tarafından Türk tekstil sektörü
için inovatif ve özgün kumaş tasarımları
geliştirmek, Türkiye’nin uluslararası
tekstil pazarında etkinliğini artırmak ve
modayı belirleyen ülkeler arasında yer
almasını sağlamak amacıyla düzenlenen
ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarış-
ması’nda dereceye giren yarışmacılara
ödülleri verildi. 

Organizasyondaki en önemli amaç-
larının Türk tekstil sektörünün rekabet
gücünü artıracak ve tasarım kültürünün
güçlenmesine yardımcı olacak tasarımcı
adayları yetiştirmek olduğunu kayde-
den Zeki Kıvanç, “Geçtiğimiz 8 yılda 7
öğrencimize, Ticaret Bakanlığımız des-
teğiyle yurt dışında iki yıl eğitim imkânı
verdik ve vermeye de devam ediyoruz.
Yeni tasarımcılar ortaya çıksın diye 9
yılda toplam 637 başvuru alırken 100’ü
aşkın tasarımcıyı sektörle buluşturduk.
Firmalarımızda eğitim almalarını sağla-
dık. 7 yarışmamızda dereceye giren ta-
sarımcıları yurt dışında eğitime
gönderdik. 8. ve 9. yarışmalarımızın de-
rece alanlarına da Ticaret Bakanlığımız
desteği ile yurtdışında eğitim imkanı
verdik. Üniversite sanayi işbirliğinin en
güzel örneklerinden biri olarak gösteri-
len bu yarışmanın, hem bölgeye hem de
ülkemize katma değerinin çok önemli
olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım
Yarışması’nda daha sonra ‘Mere’ adlı ko-
leksiyonun sahibi Kübra Çolak birinci-
liğe, "Kentsel Deneyim" adlı tasarımın
sahibi Alper Okçu ikinciliğe, "Korozyon"
adlı konseptin sahibi Yavuzhan Daşde-
mir ise üçüncülüğe seçildi. Yarışma bi-
rincisine 25 bin TL’lik maddi desteğin
yanı sıra tasarım konusunda iki yıl yurt
dışında eğitim imkanı ve yabacı dil eği-
tim bursu sağlanacağı açıklanırken,
ikinciye 20 bin TL 3’üncüye de 15 bin
TL maddi destek sağlandı. 

TİM Başkan Vekili ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç:

“Tekstil sektörünün teknoloji,
insan gücü ve ar-ge-inovasyon

kapasitesi arttırılmalı”

Tarsus Sarıulak Zeytin’in ardından
yağı da ‘Coğrafi İşaret Tescili’ aldı

Tarsus Sarıulak Zeytini’nin ardından
yağı da coğrafi işaret tescili almaya

hak kazandı. İlçenin tarımsal ürünlerinin
ekonomik katma değerinin artması ve coğ-
rafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek ko-
ruma altına alınması yönündeki
çalışmalarının yeni ürünlerle devam edece-
ğini belirten Tarsus Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Kaya, “21 Nisan 2020
tarih, C2020/098 başvuru numarası ile
Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvu-
rusu yapılan Tarsus Sarıulak Zeytinyağı,  25
Mayıs 2021 tarihinde, 767 Tescil no ile
Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili ku-
rumlar nezdinde tescillendi. Ürünlerimizin,

işletmecilerimizin ve tüketicilerimizin hak-
sız rekabetle karşı karşıya kalmaması adına
koruma altına alınması noktasında coğrafi
işaret çalışmaları bizim için büyük önem ta-
şıyor” dedi.

Fenol oranı diğer 
zeytinyağlarından daha yüksek 

Tarsus Sarıulak Zeytini’nin menşei coğ-
rafi işaret belgesini 2018 yılında aldıklarını
hatırlatan Murat Kaya, ürünün bölgede
yoğun olarak kullanıldığını belirtti. Tarsus
Sarıulak Zeytinyağı’nın da tescillenmesiyle
diğer zeytinyağlarından farkını bilimsel yol-
lar ve analizlerle belgelendiğini ifade eden
Başkan Kaya, “Tarsus Sarıulak Zeytinyağı’nı

diğer zeytinyağlarından ayırt
eden en önemli özelliği yetiştiril-
diği coğrafyanın iklimi ve toprağı-
dır. Erken hasatta yağ elde
edilmesinden dolayı ürünümüzün
ihtiva ettiği toplam fenol oranının
yüksek seviyede olmakla birlikte
rengi parlak sarıdır” diye ko-
nuştu.

Murat Kaya Tarsus Sarıulak
Zeytini ve Tarsus Sarıulak Zeytin-
yağının coğrafi işaret ve marka
değerinin anlaşılması, yerelde sa-
hiplenilmesi, ulusal çapta tanıtıl-
ması, üreticisinin
bilinçlendirilmesi ve desteklen-
mesi çalışmalara devam edecekle-
rini kaydetti.

Tarsus’un marka değerlerinin korunması ve belgelenmesi çalışma-
larını sürdüren Tarsus Ticaret Borsası’nın, Sarıulak Zeytini’nin ar-
dından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapmış olduğu Sarıulak
Zeytinyağı Coğrafi İşaret Tescili başvurusu da olumlu sonuçlandı. 

Projeye yönelik tepkilerle ilgili Mersin
Gazeteciler Cemiyeti’nhde basın top-

lantısı düzenlendi. Mersin Çevre ve Doğa Der-
neği (MERÇED) ve ÇEKSAM (Tarsus Çevre
Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği) Sa-
rıkavak Mahallesi sakinleriyle birlikte Sarıka-
vak’ta yapımı planlanan biyokütle santrali ile
ilgili basın açıklaması yaptı.

ASLAN: “BÖLGE YAŞANMAZ 
HALE GELECEK”

Mersin’de doğa ve çevre katliamının her
geçen gün arttığını iddia eden MERÇED Baş-
kanı Sabahat Aslan, kentte yönelik çevre so-
runlarının yeni projelerin sürekyli gündeme

gelmesiyle artığına dikkat çekti.
Sarıkavak Köyü kesiminde hayata
geçirilmesi planlanan Biyokütle
Santrali Projesi ile yayla turizmi-
nin yapıldığı bölgede günde 100
ton tavuk altlığı ve tavuk gübresi-
nin yakılacağını dile getirerek, “Ay-
rıca bu santralde o bölgeden
çıkacak, tarımdan ve ağaç atıkla-
rından çıkacak atıkları yakan ayrı
bir ünite de olacak. Dolayısı ile o
bölge yaşanmaz hale gelecek.
Neden yaşanmaz hale gelecek?
Günde 100 ton tavuk altlığı yakan
bir tesisin yayacağı kötü kokular,
zehirli gazla o bölgenin yaşanmaz
bir hale gelmesine neden olacak.
Su kullanımı da çok yaygın olacak.
O bölgenin yer altı sularını kulla-
nacaklar. Zaten su krizi ile karşı
karşıyayız. Bu durum da o bölge-
lerde tarıma, yayla turizmine ve
insan sağlığına çok ciddi zararları
vereceği açıktır” dedi.

KABASAKAL: “İMAR 
HUKUKU AÇISINDAN

UYGUN DEĞİLDİR”
MERÇED Avukatı Semra Kaba-

sakal, Çamlıyayla ilçesi, Sarıkavak

Mahallesi 133 nolu parselde yapımı
planlanan Biyokütle Atik Yakma
Enerji ve SıvıGübre Üretimi Tesisinin
bölgede önemli ölçüde çecre sorun-
larına yol açacağını dile getirdi. İmar
planında konut ve tarım alanına isa-
bet eden bu yerde böyle bir tesisin
yapılmasının kabul edilemez olduğu-
nun altını çizen Kabasakal, “Biyo-
kütle atık Yakma enerji tesisleri, bacadan
çıkan zehirli gazları ve formaldehitleri kentin
havasına yayarlar. Bu yayma neticesinde in-
sanlarda solunum hastalıklarına yol açtığı
gibi aynı zamanda çocuk sağlığı ve gelişimi
üzerinde de olumsuz etkilileri vardır. Proje
alanına 800 metre mesafe içerisinde kasap,
manav, market gibi temel gıda ihtiyaçlarının
bulunduğu dükkânlar ve yerli halk ile bera-
ber yayla turizmi yapan kişilerin konutları
bulunmaktadır. Günde 100 ton tavuk dışkısı
ve altlığı yakılacak Biyokütle Yakma Tesisi,
yukarıda belirtildiği üzere, kent havasında
bulunan zehirli gazları ve formaldehitleri ya-
yarak, mahalledeki insanlarda solunum has-
talıklarına yol açacak, aynı zamanda çocuk
sağlığı ve gelişimi üzerinde de olumsuz etki-
leri olacaktır” diye konuştu,

“YASADAN DOĞAN 
HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ”
Çamlıyayla ilçe genelinde gerek nakliye

güzergahında ve gerekse tesisin işletilmesi
sırasında aşırı pis koku problemi olacağını da
vurgulayan Kabasakal şöyle devam etti:

“Bu itibarla tesisin yapılmasını istemiyo-
ruz. Tesisin yapılmaması hususundaki plana
itiraz dilekçelerimizi süresinde Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğüne verdik. Ancak henüz
proje onaylanmadan deneme faaliyetine
geçen tesisten çıkan zehirli baca gazı tüm
mahalleyi dumana boğmuş ve kokudan ma-
hallede durulamaz hale gelmiştir. Süreci
gerek mahalle halkı ve muhtarları ile gerekse
sivil toplum örgütleri ile birlikte takip edece-
ğiz ve bundan sonra da yasadan doğan hakla-

rımızı kullanacağız.”

GÜNGÖR: “YERLEŞIM ALANI IÇERI-
SINE YAPILMASINA KARŞIYIZ”
Köy sakinlerinden Mukadder Güngör ise

tepkisini şöyle dile getirdi:
“Sarıkavak’ta doğmuş, büyümüş, 30 yıl

devlet hizmeti verdikten sonra tekrar köyüme
dönmüş biriyim. Köyümüzde böyle bir tesisin
yapılması, çocukluğumuzun geçtiği bir yerde,
bölgede, hala tarım işlerinin devam ettiği bir
yerde ve Çamlıyayla bölgesinin yayla turiz-
mine açık bir yer olduğu için de bu bölgede
kazma vuracak bir yer dahi kalmadı. Yapılaş-
maya açılacak yer kalmadı. Bu tesisin Sarıka-
vak yayla turizmini bitireceğini
düşündüğümüz, öyle olacağını bildiğimiz için
karşı olduğumuzu göstermeye geldik. Bunun
mücadelesini veriyoruz. Bu kişisel çıkarla ala-
kalı bir şey değil. Yarın bizim çocuklarımız da
orada büyüyecek. Yerleşim bölgesi burası. Yer-
leşim alanı içerisine yapılmasına karşıyız

“HAYALLERİMİZİ YIKMAYIN”
Köy sakinlerinden Metin Kaya’da, projeye

tepkisi konusunda şunları söyledi:
“Sizlerin de dile getirdiği gibi, biz de bölge

halkı olarak karşı olduğumuzu belirtiyoruz.
Ben şahsım olarak metropolden köye dönen
biriyim. Benim gibi bölgede arkadaşlarımız
var. Köyümüz, mahallemizle ilgili hayallerimiz
var. Bölge, Mersin’in gözde bir yayla turizmi
olan bir gölgesidir. Bu enerji tesisinin buraya
yapılmasını istemiyoruz. Tavrımızı ortaya koy-
maya geldik ve herkesin desteğini bekliyoruz.
Hayallerimizi yıkmayın.”

Çevreciler ve köylüler Çamlıyayla’da kurulmak istenen santrale karşı çıktı..

HAYALLERİMİZİ YIKMAYIN!
Mersin'in Çamlıyayla İlçesine bağlı Sarıkavak köyüne Biyokütle

Santrali Projesi’ne karşı çıkan köy sakinleri ve çevreciler, santra-
lin hayata geçmesiyle yayla turizminin ve tarımın büyük zarar gö-

receği endişesini taşıyor. Köylüler ve çevreciler bölgede önemli
sorunlara yol açacağını dile getirdikleri projenin iptalini istedi.

Yaylalar betonlaşıyor

Son yıllarda giderek artan talep nede-
niyle betonlaşma yaşanan Mersin yayla-

larında pandemi sonrası adeta inşaat
patlaması yaşanıyor. Ancak yeterli arsa bulun-

maması ve maliyetlerin yüksek olması nede-
niyle taleplerin karşılanamaması, müteahhitle-
rin çok katlı binalar ve siteler yapmasına
neden oluyor. Çok katlı binalarla hızla betonla-

şan yaylalardan biri de Mersin'in Ayvage-
diği yaylası. Bölgede ikamet eden yayla
sakinleri, “Böyle giderse doğal görünüm-
den ve dinlendirici bir ortamdan eser
kalmayacak. Hatta bir müddet sonra
yayla turizmi diye bir şey kalmayabilir.
İnşaat malzemesi taşıyan ağır tonajlı
kamyonlar yollarımızı bozdu. Meski ça-
lışma yapıyor su boruları döşüyor. Ancak
bozulan asfalt yollar tamir edilmiyor.
Böyle giderse bu yaz tozdan nefes alına-
mayacak. Yetkililerden bu sorunlarla il-
gili gerekli önlemleri almalarını, doğal
güzelliği bozacak yapılaşmalara izin ver-
memelerini, yollarımızın acilen yapılma-
sını talep ediyoruz”  diye konuştular.

Yüzyıllardır doğal görüntüsünü koruyan yaylalar, aşırı betonlaşma ve çarpık
yapılaşma nedeniyle özelliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
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Bakan Muş’tan Mersin Gümrüğü’ne uyuşturucu
yakalamada başarı teşekkürü ziyareti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde ard arda yaptıkları operasyonla Türkiye gündemine
oturan Mersin Gümrüğü’ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Tüm personelin büyük özverili çalışmasın-
dan dolayı tebrik ettiğini belirten Bakan Muş, bir hafta arayla ülke tarihinin en yüksek kokain operas-

yonunun gerçekleştiğini, alıcı ve satıcısına yönelik bilgilerin de olduğu tüm dokümanlarının adli
makamlara iletildiğini de söyledi. Bakan Muş, “Zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız” dedi.

Bakanlığı ile ilgili bir dizi inceleme-
lerde bulunmak üzere Mersin’e gelen

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Valiliğini
ziyaretinin ardından beraberinde Vali Ali
İhsan Su ve milletvekilleriyle birlikte Ticaret
Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Tica-
ret Bölge Müdürlüğüne geçti. Burada Bölge
Müdürü Ceylan Er ve kurum yetkilileriyle bir
araya gelen Muş, daha sonra Gümrük Muha-

faza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü zi-
yaret etti. Bakan Muş, burada yaptığı açıkla-
mada geçtiğimiz hafta art arda düzenlenen
iki operasyonda 1 ton 763 kilogram kokainin
ele geçirilmesinde emeği geçen Gümrük Mu-
hafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Cihan
Çelik ile personele teşekkür ederek tebrik
etti. Mersin’de 15-16 Haziran tarihlerinde
gerçekleştirilen ilk operasyonda 1 ton 300 ki-

logram, bu yakalamadan bir hafta sonra da
yaklaşık yarım ton kokain ele geçirildiğini ha-
tırlatan Bakan Muş, "Gümrük muhafaza ekip-
lerimiz iki başarılı operasyon sonunda
toplamda 1 ton 763 kilo kokain ele geçirmiş-
lerdir. Yani neredeyse Türkiye'de 1 yılda ele
geçirilen kokaine denk miktarda kokain,
gümrük muhafaza ekiplerimizin titiz çalış-
ması sonrası sadece şu son 1 hafta içerisinde
Mersin'de ele geçirilmiştir. Bu başarı gümrük
muhafaza ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalış-
masının neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu ba-
şarıda emeği geçen tüm bakanlık
personelimizi ve kaçakçılıkla mücadelede
daima işbirliği içerisinde olduğumuz tüm gü-
zide kurumlarımızı bir kez daha kutluyorum"
diye konuştu.

"6 AYDA 6.1 TON UYUŞTURUCU, 
4 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA

ELE GEÇİRİLDİ"

Gümrük personelinin büyük bir özveri ile
çalışarak önemli başarılan elde ettiğinin al-
tını çizen Bakan Muş, bakanlık olarak 8 Hazi-
ran’da uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye
dönük gümrüklerde ek tedbirlerin getirildiği
yeni bir genelge yayınladıklarını hatırlattı. Bu
genelge ile güzergah bazlı analizlere ağırlık
verildiğine işaret eden Bakan Muş, “Yayınla-
dığımız bu genelgenin, uyuşturucu kaçakçı-
lığı ile mücadelede bundan sonra da önemli
katkılarının olacağına inanıyorum. Tabi bir
yandan gümrüklerde uyuşturucu ve kaçak
eşyalara dönük sıkı kontroller gerçekleştirir-

ken, öte yandan gerçekleştirilen gümrük
kontrollerinin yasal ticaretin akış hızını en-
gellememesi için de azami gayret gösteriyo-
ruz. Bu bizim için asla taviz veremeyeceğimiz
hassas bir dengedir. Bu konuya oldukça dik-
kat ediyoruz. Bu nedenle gümrük kontrolleri-
nin hızlı ve etkin olması için insan
kaynağımızın, teknik cihazlarımız ve bilgi sis-
temlerimizin gelişimine büyük önem veriyo-
ruz. Tüm bu imkan ve kabiliyetlerimizle, yılın
başından bu yana yaklaşık 4 milyar lira değe-
rinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6.1 ton
uyuşturucu ile 15 ton 150 kilogram uyuştu-
rucu yapımında kullanılan maddenin ülke-
mize girmesine engel olduk" ifadelerinde
bulundu.

"ELİMİZDE OLAN TÜM 
VERİLER YARGIYA İLETİLMİŞTİR"

Son dönemde kamuoyunda bazı çevre-
lerce, gümrüklerde yakalanan uyuşturucu-
nun 'göndericisi kim, alıcısı kim, neden
bilinmiyor, neden açıklanmıyor' şeklinde so-
rular gündeme getirildiğini belirten Bakan
Muş, bu konuda şunları söyledi:  "Son dö-
nemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu ya-

kalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri
elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucu-
nun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülke-
lere uğradığı, hangi gemi ve konteyner ile
taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da
hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm veri-
lere elbette sahibiz. Tüm bu verileri yargı ma-
kamlarına iletmiş durumdayız. Bu bilgiler
devam eden soruşturmalarda savcılık ma-
kamlarımız ve adli kolluk personelimizce ti-
tizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmalar
yargı makamının uhdesinde yürütülmektedir.
Nitekim yargı makamlarının verdiği karar-
larla bu iki olayda şu ana kadar 6 kişi tutuk-
lanmıştır. Dolayısıyla kimlerin bu konularla
ilgili yargılandığı zaten mahkeme kayıtla-
rında mevcuttur. Bu konuda milletimiz müs-
terih olsun. Devletimizin tüm bilgiye sahip
olduğundan ve bunun gereğini yaptığından
kimsenin şüphesi olmasın. Bu başarılı ope-
rasyonlara imza atarak bizleri gururlandıran
bakanlık personelimi bir kez daha kutluyo-
rum. Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla
göz açtırmayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve
bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

YKS BİTTİ, GENÇLER BÜYÜKŞEHİR’İN
KONSERİNDE EĞLENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sona er-
mesiyle birlikte hafta başında “YKS Biter, Bu Gençler

Konsere Kaçar” sloganıyla bir konser düzenledi. 

Denizkızı Turizm A.Ş.’nin işlettiği Bü-
yükşehir’in Bakkal’ından gençlere

içecek ikramı da yapıldı. Sınav stresini atıp
yaşıtlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiler
Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarında
‘Adnan Menderes Sahili Uçak Yanı’ olarak
duyurulan konser alanına giriş belgeleri ile
gelen gençler, Büyükşehir’in Bakkal’ından
kendilerine hediye edilen içecekle alandaki
yerini aldı. İlk olarak Etno Band’ın sahne al-
masıyla başlayan konser DJ performansı ile
sürdü. Sınav stresini dans edip şarkılar söy-
leyerek geride bırakan gençler, yaşıtlarıyla
açık alanda vakit geçirmenin tadını çıkardı.
Kaya Tayman & Can Ünaldı’nın da sahne al-
dığı konser ilgi gördü.

“BÜTÜN YIL UZAKTAN 
EĞİTİM ALARAK ÇALIŞTIK”

Gençlerden Hüseyin Ali Erdem, zor bir
yıl geçirerek sınava girdiğini ve hedefinin
psikoloji bölümünü kazanmak olduğunu be-
lirterek, “Bütün bir yıl uzaktan eğitim alarak
çalıştık. Yine güzel geçti. Emeklerimizin kar-
şılığını alabildik mi? Çıkan sonuçlara ba-
kınca; hayır. Ama yine de iyi şeyler
umuyoruz. Bu konseri de sosyal medyadan
gördüm. Bütün bu stresi müzik dinleyerek,
çok güzel bir şekilde atıyoruz. Bence bayağı
zevkliydi. İçeceğimizi de aldık. Vahap Baş-

kan’a buradan bir genç olarak çok teşekkür
ediyorum. Her şey çok güzel olacak” dedi.

“BU KONSERİ
İNTERNETTEN DUYDUM”

Gençlerden Eyüp Eren Kuyuru, hedefinin
psikoloji bölümü kazanmak olduğunu ve sı-
navda iyi bir performans sergilediğini belir-
terek, “Çok güzel geçti. Belediyemizin de
ücretsiz kursu vardı, oraya yazıldım. Orada
derslerimi gördüm. Hocalarım benimle çok
ilgilendi. Neticesinde sonucumu çok güzel
aldım. Yanlışlarıma baktım; toplamda 80 so-
ruda 9 yanlışım çıktı. Bu konseri de inter-
netten duydum. Vahap Seçer Başkanımız
YKS öğrencilerine sınavdan sonra stres at-

maları için böyle bir imkan sundu. Biz de bu
imkanı değerlendirerek geldik, konserimizi
dinliyoruz” ifadelerini kullandı.
“SINAVA HAZIRLANIYORDUK AMA O

PSİKOLOJİYİ KİMSE ANLAYAMAZ”
Ece Bektaşoğlu ise Büyükşehir’in kurs

merkezlerinde sınava hazırlandığını ve
sınav sonrası konsere geldiğini vurgulaya-
rak, şöyle dedi: “Benim için pandeminin et-
kisiyle biraz daha zorlu geçti. Psikolojik
olarak da zorluk yaşadım. Burada en azın-
dan kafamızı dinlendirdik. Çünkü çok büyük
bir zorluk yaşadık. Aslında sadece sınava ha-
zırlanıyorduk ama o psikolojiyi kimse anla-
yamaz. Sadece bizim gibi sınava girenler
anlayabilir. Etkinlik gerçekten çok güzel.” 

Tüm dünyada aşılama çalışmaları-
nın hız kazanması ve kısıtlama

tedbirlerinin gevşetilmesiyle birçok ülke-
nin turizm hareketliliğini içeride tutmak
için bir dizi tedbirler aldığını belirten
TURSAB Mersin BTK Başkanı Hakan Ba-
yındır, Türkiye’de de iç turizmi hareket-
lendirecek yeni destek programlarına
ihtiyaç olduğunu ifade etti. 

Covid-19 pandemisinin en çok etkile-
diği sektörler arasında yer alan turizmin
yapı taşlarından olan seyahat acenteleri,
yeni normalde iç turizm hareketliliğinin
sağlanması için yeni teşvik ve destek
programları bekliyor. Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği (TURSAB) Mersin Bölge
Temsil Kurulu Başkanı Hakan Bayındır,
kentte ağırlıklı olarak biletleme, kültür
turu, outgoing, incoming ve transfer hiz-
meti sağlayan aktif 116 tane seyahat
acentesinin bulunduğunu belirtti. Acen-
telerin ortalama 3 personel istihdam etti-
ğine dikkat çeken Hakan Bayındır, 2020
yılının mart ayından beridir uygulanan
pandemi kısıtlamaları nedeniyle Mer-
sin’deki seyahat acentelerinin yaşadığı
ciro kaybının yüzde 80’lere ulaştığını bil-
dirdi. Turizmin girdi alımlarıyla ekono-
mide 54 sektörü doğrudan etkilediğini
söyleyen Hakan Bayındır, “Acentelerimi-
zin vermiş olduğu hizmetlerin tamamı bu
kısıtlamalardan oldukça fazla etkilendi.
Alınacak yeni tedbir ve kararlarla birlikte
umuyoruz ki yurt içinde turizmi hareket-
lendirecek yeni destek, teşvik ve prog-
ramlarının önü açılır” dedi.

TURSAB, 36 Bölge Temsil Kurulu ile
tanıtım çalışmalarına yöneldi 

TURSAB olarak 36 bölge Temsil Ku-
rulu ile işbirliği içinde iç turizmde hare-
ketliliğin başlaması için ülke genelinde
tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini

ifade eden Bayındır, “Pandemi ile birlikte
değişen seyahat alışkanlıklarını doğru
takip etmek, gelişen talebe en kısa sürede
karşılık vermemiz gerekiyor. Geçmiş dö-
nemlerden elde edilen tecrübeleri; yeni
tanıtım ve pazarlama yöntemleriyle bir
üst seviyeye çıkarmanın gayreti içerisin-
deyiz. Buna göre vatandaşlarımıza uygun
ve yenilikçi seyahat imkanları tanımak
üzere kamuoyu oluşturmak da görevleri-
miz arasında. Bu süreçte de seyahat acen-
talarına ihtiyacı olan destekler artarak
devam etmelidir. Devlet, kamu, STK’lar,
belediyeler ve diğer kuruluşlarla; daha
güçlü, güvenli ve kolektif bir turizm algısı
yaratarak tüm bölgelerimizde uluslar-
arası turizm taleplerini karşılamamız
mümkündür.” 

Uluslararası alanda pandemiye karşı
alınan tedbirlerin ülkelere göre farklılık
gösterdiğini kaydeden Hakan Bayındır,
uluslararası seyahatlerde farklı uygula-
maların şart koşulduğunu bu durumunda
dış turizm hareketliliğini kısıtladığını
kaydetti. Turizm çalışanlarının aşılan-
ması, güvenli turizm sertifikasına sahip
işletmelerin artması ve vaka sayıların-
daki düşüş sektöre olumlu etki yaratma-
sını beklediklerini söyleyen Bayındır,
“Turizm sektörünün ülke ekonomisine
katkı sağlayacak tüm alanlarla etkileşim
halinde olmasından dolayı yeni alınacak
kararlarda seyahat acentelerini rahatlata-
cak adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu-
güne kadar devletimizin tüm sektörlere
sunduğu destek uygulamaları piyasaların
ayakta kalmasını sağladı. Ancak seyahat
acentelerimiz için uygun ve uzun vadeli
kredi temin etmede yaşanan zorluklar
devam etmekte olup, seyahat acenteleri-
nin finansal kaynaklara erişiminin güç-
lendirilmesi ve sezona güçlü ve hazırlıklı
girebilmesi için yeni destek paketlerinin
de gündeme alınmasını bekliyoruz. Bu-
nunla birlikte kısa çalışma ödeneklerinin
yıl sonuna kadar uzatılması alınan kredi-
lerin taksitlerinin ötelenmesi gibi mevcut
desteklerin sürdürülmesini istiyoruz”
diye konuştu.

Ülkeler turizm
hareketliliğini
içerde tutmak için
önlemler alıyor

Mersinli seyahat acentaları,
iç turizmin hareketlenmesi

için destek bekliyor

TKKD Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç ve
yönetim kurulu üyeleri  İlmiye Çığ’ı evinde

ziyaret etti. Doğum günü nedeniyle çiçeklere boğu-
lan İlmiye Çığ, 108’inci doğum gününü dernek yö-
neticileriyle birlikte kutladı.

Doğum gününde konuşan Türk Kadınlar Kon-
seyi Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç kısa bir
konuşma yaparak, “Bizlere ilham veriyorsunuz.
Türk kadınına örnek bir kimlik taşıyorsunuz. TKKD
olarak sizi örnek alıyoruz. Kentimizin dinamikleri
ve ihtiyaçları doğrultusunda kadın erkek eşitliği ve

kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi
amaçlı Mersin’e katkı sunacak projeler üretmeye
çalışacağız" dedi.

Muazzez Ilmiye Çığ'ın  "Haklarınız için tepki
gösterin" sözlerine karşılık veren Başkan Gürağaç,
“TKKD 62 yıllık bir kuruluş International Council of
Women (ICW ) ve Avrupa Kadınlar Konseyi’nin
(ECICW ) asil üyesidir. Bu bağlamda özellikle İstan-
bul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasına yö-
nelik tepkilerimizi gösteriyor ulusal ve uluslararası
düzeyde çalışmalar yapıyoruz “ diye ifade etti.

Ziyaretten son derece memnun olan Muazzez İl-
miye Çığ, daha sonra 108’inci doğum günü pastasını
kesti. Çığ, doğum günü sürprizi nedeniyle kendi-
lerine teşekkür etti. Çığ, dernek başkanı Belgin
Gürağaç ve üyelerine kitap imzalayıp hediye etti.
Gürağaç ise kendisine çiçek vererek doğum gü-
nünü kutladı.

Mersin’de mütevazı bir yaşam süren
'Sümer Kraliçesi' Muazzez İlmiye Çığ,
108 yaşına girdi. Çığ, Türk Kadınlar

Konseyi Mersin Şebesi’nin yaptığı ziya-
rette doğum günü pastasını kesti.

'Sümer Kraliçesi' 108’inci yaş gününü kutladı
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