
MERSİN,
Bereketli topraklar üzerinde ku-

rulmuş, Doğu Akdeniz’in en güzel
sahil kentlerinden biri.

Havası, toprağı verimli.
Türkiye’nin en büyük liman kenti.
Kilometrelerce sahili var.
Dünyanın en özellikli ve en özel

kentlerinden birisi.

Bulunduğu yer itibariyle stratejik
bir bölgede.

Eksikleri de var elbette.
Limanımız  Türkiye’nin en fazla

işlem hacmi olan limanı ama yine de
denizden yeterince faydalanamıyo-
ruz.

Lojistik imkanlarının daha da ge-
liştirilmesi gerekiyor.

Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın
bir an önce bitirilip hizmete başla-
ması lazım.

Turizm alanları, sanayi alanları
gelişmeli.

Otoban bağlantıları ve kent trafiği
sorunları acil çözülmeli.Tüm bunlar
bir şekilde çözülür elbet ama terörün
hüküm sürdüğü, düzenin bozulduğu,

huzurun kaçtığı bir kentin geleceği
faciadır.

Terör; yıldırma, cana kıyma, malı
yakıp yıkma, baskı ve korkutmadır. 

Kimsenin ötekileştirilmediği,
huzur, barış ve kardeşlik kenti Mer-
sin’i 26 Eylül gecesi 2 kadın terörist
kirli elleriyle kana bulamak istediler.

İçerisinde ailelerin, çocukların ol-
duğu bir binaya uzun namlulu silah-
larla, patlayıcılarla saldırdılar.

Kadınları, çocukları öldürüp san-
sasyonel bir terör eylemi peşindeydi-
ler.

Parçalanarak, cehennemin en
derin yerine gittiler.

Mersin, üzerinde planlanan ve oy-
nanan kirli oyunlara, teröre güvenlik

güçlerimiz geçit vermedi.
Kahraman şehit polisimiz Sedat

Gezer ve onun gibi vatan evlatları sa-
yesinde birlik ve beraberliğimiz bir
kez daha galip geldi.

Devlet güvenliğine, kamu düze-
nine ve halkın güven ve huzuruna
karşı girişilen her türlü terör faali-
yetleri güvenlik güçlerimizin titiz ça-
lışmalar sonrasında çözümleniyor.

Bu faaliyetleri yürüten kişi ve ör-
gütleri tespit etmek, bunları zararsız
hale getirmek amacıyla gerekli ted-
birleri almak emniyet güçlerimizin
görevi olduğu kadar vatandaşların
da görevidir.

Daha huzurlu ve güvenli bir Tür-
kiye tüm vatandaşlar sayesinde sağ-

lanacaktır. Dış ve iç kaynaklı, yıkıcı,

bölücü ve her türlü tehdit ve terör

olaylarını bertaraf ederek halkımızın

sevgi, kardeşlik, barış, huzur, güven,

birlik ve beraberlik içinde hiçbir

korku ve endişe hissetmeden hayatla-

rını sürdürmesi hepimizin ortak

amacı olmalıdır.

Güzel bir söz var.

Sahipsiz vatanın batması haktır

sen sahip olursan bu vatan batmaya-

caktır.

Vatan uğruna şehit olmuş tüm

memleket evlatlarına Allah’tan rah-

met tüm gazilerimize acil şifalar dili-

yorum.
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Yapılan ziyarette Başkan Rüstem Kaya Tepe,
MGC’nin kuruluş tarihi, üye yapısı ve yapılan ça-
lışmalarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Tepe, “Mer-
sin Gazeteciler Cemiyeti 1975 yılında kurulmuş
bir çatı meslek örgütüdür. Kent gazetecilerinin
merkezi o tarihten itibaren MGC olmuştur. Böy-
lesine köklü bir geçmişi olan meslek örgütünün
parçası olmaktan, yönetiminde bulunmaktan
onur duyuyoruz. Kentte mesleğini layığıyla
yapan meslektaşlarımız için çalışmaktan son de-
rece memnunuz.” dedi.

Başkan R. Kaya Tepe, gazetecilerin meslek
olarak zor bir dönemden geçtiğine de değinerek

şunları söyledi: “Gazeteciler, hem ekonomik açı-
dan hem de teknolojinin ilerlemesiyle birlikte
zor bir dönemden geçiyorlar ama ülkemizin ge-
leceği açısından iyi bir gazetecinin de görevle-
rini yapması çok önemli. Kamu adına demokrasi
adına faaliyet göstermesi, kentimize faydalı olup
katkı sunması önemlidir. Gazeteci arkadaşları-
mızın önündeki engelleri kaldırarak rahat rahat
meleklerini yapmaları için uygun pozisyona gel-
melerini diliyoruz.”

Başsavcı Tolgahan Öztoprak ise MGC yöneti-
minin ve gazetecilerin yaptığı çalışmaları takdir
ettiğini söyleyerek, “Gazetecilik gerçek ve gün-

cek haberin kamuoyuna, topluma, yansıtılması
bildirilmesi, aydınlatılması açısından da kamu
görevi üstelenen bir meslektir. Bu konuda siz-
lere manen ve vicdanen büyük görev düşüyor.
Malum sosyal medyanın da çok yaygınlaşması
ile toplumda meydana gelen olayların farklı
boyut kazanmasına sebebiyet veriyor. Burada
doğru haberi vatandaşlara sunmak için sizlere
ciddi görevler düşüyor. Mersin Gazeteciler Cemi-
yeti ve mensupları son derece mesleklerinin so-
rumluluğunu farklında olan gerçek ve güncel
konuları kamuoyu ile paylaşan bir kurum.  Bu ko-
nuda sizlere başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başsavcı Öztoprak ve
Başkan Tepe, gazeteci Ünal Akdağ’a İletişim Baş-
kanlığı tarafından verilen basın kartını takdim
ettiler.

Başsavcı Öztoprak, MGC’yi ziyaret etti
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Ga-
zeteciler Cemiyeti’ne (MGC) iade-i ziyarette bulunarak, yöne-

tim kurulu üyeleri ve kent gazetecileri ile bir araya geldi.

POLİSEVİNE HAİN SALDIRI

Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateş sı-
rasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışma sonucu yaralanan iki kadın terörist, sırt çantasında taşıdıkları bombalar ile kendilerini patlattı. 

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgisi olduğu belirti-
len 1 şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığını
bildirdi. Yaralı polislerden Sedat Gezer kaldırıl-
dığı hastanede şehit olurken, çatışma ve pat-
lama sırasında 3 vatandaş hafif şekilde
yaralandı. Şehit olan polis memuru Sedat Gezer,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı
törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bakan Soylu,
şehidin cenazesini cami avlusundan cenaze ara-
cına kadar omzunda taşıdı. 

POLİSEVİNE TERÖR
SALDIRISI DÜZENLENDİ

Önceki gece 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi
Tece Mahallesi’ndeki polisevine iki kadın terö-
rist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 te-
rörist etkisiz hale getirilirken 48 yaşındaki polis
memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis ile bir
sivil vatandaş yaralandı. Dün şehit polis Gezer
için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören dü-
zenlendi. Şehidin naaşı mesai arkadaşları tara-
fından tören alanına getirildi. Törene İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü
Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emni-
yet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri, mes-
lektaşları, il protokolü, askeri personel ile eşi
Medine, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.

Bakan Soylu şehidin yakınlarına taziyesini ile-
tirken, "Büyük kahramanlık yaptı" dedi. Şehit
düşen polis memuru Sedat Gezer (48) için, em-
niyet müdürlüğündeki törenin ardından Muğdat
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİDİN NAAŞINI BAKAN SOYLU VE
MHP’Lİ KILAVUZ TAŞIDI

Yakınlarının, şehidin Türk bayrağına sarılı
tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü
törende, cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığ-
man kıldırdı. Namaz sonrası yapılan duanın ar-
dından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin
tabutunu, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kıla-
vuz ile birlikte cami avlusundan cenaze aracına
kadar omzunda taşıdı. 2 çocuk babası şehit
polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi, daha
sonra Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte
toprağa verildi. Öte yandan hain saldırıyla ilgili
konuşan Bakan Soylu, bir gazetecinin "Neden
Mersin?" diye sorması üzerine, "Bir sebebi var
onu daha sonra söyleriz. Mersin'in bir sebebi
var. Saldırıyı düzenleyen PKK terör örgütüdür.
Mersin'in seçilmesinin sebebi de Mersin'i bil-
mesinden kaynaklanıyor. Bizim şu anda tespi-
tini yaptığını belirttiğimiz terörist" diye
konuştu. 


