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Koronavirüs aşılama programında
öncelikli gruba sadece basın kartı

taşıyan ve basın iş yasası ile çalışan gazete-
cilerin dahil edilmesi ile ilgili konuşan MGC
Başkanı R. Kaya Tepe, “Basın kartı taşıyan
gazetecilerin ve basın iş yasası ile çalışan
gazetecilerin aşılanması olumlu bir gelişme-
dir. Ancak sadece basın kartı taşıyan ve
basın iş yasası ile çalışan gazetecilerin aşı-
lanması eksik bir uygulamadır. Çünkü sa-
hada çalışıp da basın kartı olmayan ve basın
iş yasasına göre çalışamayan birçok meslek-
taşımız var. Aşı programına tüm gazeteciler
dahil edilmeli” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama prog-
ramı kapsamındaki öncelikli gruplara Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen

basın kartı taşıyan gazetecileri ve basın iş
yasası ile çalışan gazetecileri ekledi. Mesleği
aktif yaptığı halde basın kartı olmayan ve
basın iş yasası ile çalışamayan gazeteciler
programa dâhil edilmedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan MGC Baş-
kanı R. Kaya Tepe, pandemi sürecinin tüm
gazetecileri etkilediğini, özellikle sahada ça-
lışanların büyük bir risk altında olduğunu
ve bir an önce aşılanma programına dahil
edilmesi gerektiğini belirtti. Tepe, “Pandemi
sürecinde sağlık çalışanlarından sonra belki
de en çok etkilenen basın mensupları oldu.
Gazeteciler tüm kriz dönemlerinde olduğu
gibi pandemide de ön saflarda yer alarak
mesleklerini ifa etmeye çalıştılar. Bu süreçte
gazetecilerin büyük bir risk altında oldu-

ğunu her fırsatta dile getirdik. Gittiğimiz
her yerde, bulunduğumuz her mecrada ga-
zetecilerin aşılama programında öncelikli
gruba alınması gerektiğine dikkatleri çektik
ve bu konuda görüşmeler yaptık ilgili ku-
rumlarla. Sonunda gazeteciler programa
dahil edildi ancak sadece basın kartı olan
gazetecilerin ve basın iş yasası ile çalışan
gazetecilerin aşılanması eksik bir uygula-
madır. Bu şartları taşımayan ancak sahada
risk altında çalışan, bu mesleğe emek veren
çok fazla meslektaşımız bulunmakta. Dola-
yısıyla tüm basın mensuplarını kapsayıcı bir
uygulama yapılması gerektiğine inanıyoruz.
Tüm gazetecilerin programa dahil edilme-
sini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

MGC Başkanı Tepe: Aşılama
tüm gazetecileri kapsamalı

Akdeniz Belediyesi’nden
öğrencilere kitap desteği

Akdeniz Belediyesi, üniversiteye hazırlanan
gençlerin ardından, Liselere Geçiş Sı-

navı’na (LGS) hazırlanan 4 bin 657 ortaokulu öğ-
rencisine de çeşitli deneme sınavlarından oluşan
eğitim setini ücretsiz dağıtmaya başladı. 5’te

karekodlu bilgilendirme 
Yenişehir’den 

Türkiye’de 0-3 yaş erken çocukluk eğitimleri
veren ilk belediye olan Yenişehir Belediye-

si’nin dağıttığı kartlardaki ve afişlerdeki karekod-
ları cep telefonlarına okutan Mersinliler, Yenişehir
Belediyesi Akademi’nin sitesine yönlendiriliyor ve
0-3 yaş erken çocukluk eğitimi başta olmak üzere
birçok proje hakkında bilgi alıyor. 6’da

Toroslar Belediyesi'nin 23 Nisan Tırı,
sokak sokak gezerek bayram coşkusunu

evlere taşıdı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız
Afşın Yılmaz'ın da katıldığı kutlamada çocuklar,
tüm neşeleriyle evlerinin önünden, pencere ve
balkonlardan eğlenceye eşlik etti. 5’te

Toroslar’da 23 Nisan CoşkusuMGC yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri
Mersin Milletvekili Hacı Özkan,

DEVA Partisi Yenişehir İlçe
Başkanlığı, İş insanı Sait Derviş ve
Kıbrıs Sağlık ve Toplumsal Bilimleri
Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordi-

natörü Amir Shakerifard, MGC’nin Ola-
ğan Genel Kurulunda yeniden seçilen
Başkan R. Kaya Tepe ve yönetim ku-
rulu üyelerine hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundular. 3’te

Tedarikçilerden balıkçılara, sigortacılara kadar çok sayıda
sektörden talep geldiğini bildiren MTSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ayhan Kızıltan, bu taleplerin çözümü için çalıştıklarını anlattı.
Kapanma sürecinde birçok detayın gözden kaçırıldığına işaret eden
Kızıltan, bu detayların çözümü için de valilik ve kaymakamlıklara
inisiyatifler tanındığını söyledi. 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Kızıltan, 18 günlük kapanma döneminde iş dünyasının

sıkıntı yaşamaması için temaslarını sürdürüyor. Mersin Valisi Ali İhsan
Su ve Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ile kendisine ulaşan tüm talepleri
görüştüğünü bildiren Kızıltan, “Kimse merak etmesin, iş hayatının dur-
maması için her türlü kolaylık gösterilecek” değerlendirmesini yaptı. 

“Tedarikçilere müsamaha gösterilecek”

Kendilerine ulaşan sorunları büyük
bir titizlikle Vali Yardımcısı İbra-

him Küçük ile görüştüklerini kaydeden Kı-
zıltan şu bilgileri verdi:   “Örneğin
tedarikçilerle ilgili bir sıkıntı yaşanıyordu.
18 günlük kapanma döneminde üreticiler
açıkken tedarikçilerin açılmasına dair ge-
nelgede bir madde yok. Bu konuda TOBB
da hükümetle görüşüyor. Biz de Sayın Vali-

miz ve Vali Yardımcımızla görüştük. Ge-
nelgede tedarikçi diye geçmiyor ama üre-
tici bir üretim yapıyor ve siparişi var.
Öncesinde diyelim ki haftaya Perşembe
günü iletmesi için sözleşme yapılmış ama
tedarikçi kapalı olacağı için malı vereme-
yecek diye örnekleri anlattık. Sayın Vali-
miz böyle durumlarda müsamaha
göstereceklerini bildirdi.” 

“Firmalarınızdan belge alın”

Tedarikçi firmalara hizmet verdik-
leri firmalardan yazılı belge alma-

ları tavsiyesinde bulunan Başkan
Kızıltan, “Hangi firma ile çalışıyorsanız o
firmanın tedarikçisi olduğunuza dair yazı

alıp yanınızda bulundurun. Bir sorun ya-
şarsanız bizzat beni de arayabilirsiniz,
Vali Yardımcımız İbrahim Küçük’ü de. İş
hayatının durmaması için her türlü ko-
laylık gösterilecektir” diye konuştu. 

“Sigortacılar bir kişi ile çalışabilecek”

Aynı şekilde sigorta sektöründe de
sorun yaşandığını kaydeden Kızıl-

tan, “Sigorta sektörünün de bir sıkıntısı
vardı. İhracat ve lojistik sigortalarında bazı
sigortalar dijital ortamda kabul edilmiyor,
kağıt üzerinde teslim edilmesi gerekiyordu.
Ama sigortacılar kapalı olacak. Konuyu der-
hal Sayın Valimize ilettik ve sonrasında si-

gorta sektörümüzden Meclis Üyemiz Hüse-
yin Dinler gidip Vali yardımcımıza konunun
detayları hakkında bilgi verdi. Bu sayede si-
gorta şirketlerinde bir kişinin adını belirt-
mek suretiyle ofiste çalışması ve bu
belgeleri teslim edecek şekilde limana gidip
gelmesi sağlandı. Bu da inisiyatif kullanıla-
rak yapıldı. Teşekkür ediyoruz” dedi.

“Gıdada ayrım olmamalı”

Balık satan işletmelerin de
talebi bulunduğunu ancak

bu konuda henüz bir sonuç çıkma-
dığını belirten Kızıltan, “Balık satan
arkadaşlar da beni aradı. Genelgede
tatlıcı, kuruyemişçi yazıyor ama
bizim ismimiz yazmıyor dendi. Elle-
rindeki ürünlerin bozulacak ürün-
ler olduğunu belirtip eğer dükkanı

açmazlarsa büyük zarar oluşacağını
belirttiler. Açsalar polis genelgede
isimleri yok diye ceza yazıyor. Bu
konuyu da ilettik. O kadar basit ko-
nular çıkıyor ki. Tek tek ayırmak ye-
rine gıda satanlar açılacak dense,;
tatlıcı, kuruyemişçi diye ayrılmasa
sorun çözülecekti” değerlendirme-
sini yaptı. 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, göreve geldikleri dö-

nemde 2 milyar 246 milyon 949 bin lira ola-
rak devraldıkları borç stoğunu aldıkları
tasarruf tedbirleri ile 1 milyar 408 milyon 355
bin liraya indirdiklerini söyledi. Seçim öncesi
verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini
belirten Vahap Seçer, önceki yönetimden dev-
raldıkları borç stokunu da önemli oranda
azalttıklarını söyledi. 3'te
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BUYUKŞEHiR’iN
BORCU AZALDI

GİŞKAD’ta
Mürvet Beydağı
dönemi

Haberin Devaöı 4’te



Her hafta farklı bir gazetecinin farklı
bir konuğu ağırlayarak hazırlanan

Cemiyet Söyleşileri’nde gazeteciler Mehmet
Selvi ve Raşit Doğan’ın konuğu olan Akdeniz
Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, basının
önemine, Akdeniz’de yapılan çalışmalara ve
projelere dair konuştu. 

Basının demokrasinin olmazsa olmaz bir
ayağı olduğunu söyleyen Başkan Gültak, ba-
sının özgür olmadığı, televizyonların ve ga-
zetelerin şeffaf olmadığı bir ülkede
demokrasiden bahsedilemeyeceğini ifade
etti. İl Başkanlığı döneminde sık sık basın
mensupları ile bir araya geldiğini aktaran
Gültak, “İl başkanı olduğum yıllarda senede
en az bir kere basınla bir araya gelip Mer-
sin'de neler yaptığımızı anlatan, o dönemde
de gazeteleri televizyonları sıkça gezen, on-
ları dinleyen bir il başkanıydım. Yaz kış de-
meden, soğukta, savaşta, depremde, afette
en zor günlerde en zor şartlarda görevlerini
yapıyorlar, emek sarf edip bir şeyler yapmak
istiyorlar. Bizim de onlara saygı duymamız
gerek.” diye konuştu.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ne yeni bir
hizmet binası kazandırmak yönündeki sö-
zünü de tuttuğunu belirten Mustafa Gültak,
“Cemiyet başkanımız ve yöneticilerini de
dinleyerek hazırladığımız bir proje oldu.
Bina, Toros Devlet Hastanesinin hemen kar-
şısındaki parkın içinde, otopark sıkıntısı ol-
mayan, yeşil ve havadar bir yerde. Tabi
şunun altını da çizmek isterim MGC yöneti-
minin bizden bunu ısrarla istemiş olması, ta-
lepkar olması ve bizi sıkıştırmasının da
binanın bu kadar çabuk bitmesinde çok
önemli bir etken. Bizi o kadar sıkıştırmasa-
lardı belki bu kadar da hızlı olmayabilirdi. O
yüzden Başkan Kaya beyi ve yönetimi bu ko-
nuda tebrik ediyorum. Yakın zamanda açılı-
şını hep birlikte gerçekleştireceğiz diye
umuyorum.” dedi.

“Basın mensupları yaşadıkları sorunlar
konusunda desteklenmeli”

MGC lokali bahçesinde gerçekleştirilen
Cemiyet Söyleşileri programının bir başka
konuğu CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay
oldu. Gazeteci Hüseyin Beşkardeş’in soru-
larını yanıtlayan Aktay, demokratik rejim-
lerde yasama, yürütme ve yargının
yanında 4. kuvvet olarak basının zikredil-
diğini, yerel basının demokrasiyi zengin-
leştirdiğini ve güçlendirdiğini ifade etti.

Yerel basının yaşadığı sorunlara da de-
ğinen Aktay, “Pandemi sürecinden önce
de çok büyük zorluklar altında çalışıyordu
gazeteciler. Gerek görsel, gerek yazılı
basın maddi sıkıntılar içinde. Bu konuda
basının desteklenmesi gerekir ki burada
da sorumluluk birincil derecede yerel yö-
netimlere düşüyor. Aboneliklerin ve ilan-
ların adil bir şekilde pay edilmesi,
demokrasinin olmazsa olmazı basını
ayakta tutmak gerekiyor.” şeklinde ko-
nuştu.
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SAYFA 

1 NİSAN PERŞEMBE
Dünya Şaka Günü
Kanserle Savaş Haftası (1 – 7 Nisan)
2 NİSAN CUMA
Dünya Otizm Farkındalık Günü
Dünya Çocuk Kitapları Günü
3 NİSAN CUMARTESİ
Dünya Parti Günü
4 NİSAN PAZAR
C Vitamini Günü
Dünya Sokak Hayvanları Günü
NATO Günü
Paskalya
5 NİSAN PAZARTESİ
Avukatlar Günü
Dünya Havuç Günü
6 NİSAN SALI
Dünya Masa Tenisi Günü
7 NİSAN ÇARŞAMBA
Dünya Sağlık Günü
8 NİSAN PERŞEMBE
Dünya Romanlar Günü
10 NİSAN CUMARTESİ
Kardeşler Günü
Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluş Yıldö-

nümü
11 NİSAN PAZAR
Dünya Parkinson Günü
13 NİSAN SALI
Scrabble Günü
Ramazan Ayı başlangıcı

14 NİSAN ÇARŞAMBA
Dünya Yunus Günü
Şehitler Haftası (14 – 20 Nisan)
Kutlu Doğum Haftası (14 – 20 Nisan)
15 NİSAN PERŞEMBE
Dünya Sanat Günü
Turizm Haftası (15 – 22 Nisan)
16 NİSAN CUMA
Dünya Ses Günü
Biyologlar Günü
18 NİSAN PAZAR
Dünya Miras Günü
Dünya Amatör Radyo ve Amatör Tel-

sizciler Günü
Köşe Yazarları Günü
19 NİSAN PAZARTESİ
Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası

(19-25 Nisan)
Sarımsak Günü
Şiir Ve Yaratıcı Düşünce Günü
Gezme Günü
20 NİSAN SALI
Çin Dili Günü
21 NİSAN ÇARŞAMBA
Ebeler Haftası (21-28 Nisan)
Muz Günü
22 NİSAN PERŞEMBE
Dünya Günü
23NİSAN CUMA
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Dünya Kitap Günü

Shakespeare Gibi Konuşma Günü
İngilizce Dili Günü
24 NİSAN CUMARTESİ
Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü 
Aşı Haftası (24 – 30 Nisan)
25 NİSAN PAZAR
Dünya DNA Günü
Dünya Penguen Günü
Dünya Sıtma Günü
Türkiye İstatistik Günü
26 NİSAN PAZARTESİ
Dünya Pilotlar Günü
Dünya Kıskançlık Günü 
Dünya Fikri Mülkiyet Günü
27 NİSAN SALI
Dünya İletişim Tasarımı Günü 
Mors Alfabesi Günü
28 NİSAN ÇARŞAMBA
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü
Dünya Laboratuvarlar Günü
29 NİSAN PERŞEMBE
Dünya Dans Günü
Dünya Dilek Günü
30 NİSAN CUMA
Dünya Caz Günü
Dürüstlük Günü
31 NİSAN CUMARTESİ 
Dünya Veteriner Hekimler Günü

Merhaba Değerli Meslektaşlarım ve Sev-
gili Okurlar.  Zaman çok hızlı akıyor. Bu

akan zaman içinde çok değer verdiğimiz gün,
meslek, olay ve etkinlikleri barındıran; hatır-
lanması, kutlanması ve telin edilmesi gereken
tarihlerde unutulmamalı ve yaşamda hatırlan-
malı, işlenmelidir. Bunların bir kısmı şevk

verir. Bir kısmı dayanışmayı sağlar. Bir kısmı
mutlu eder ders verir onurladır. Bir kısmı ise
bize zarar veren korunmamız için önlem alın-
masını gereklidir.  İşte bunlardan bir tanesi de
maalesef her yıl ısıtılan ve önümüze konulan
24 Nisan Ermeni Olaylarının bu sene de ABD
Başkanı Biden tarafından soykırım olarak te-

laffuz edilmesi böyle bir gündür. Biz de bun-
dan bahsederek olayın akıldan çıkarılmaması,
yapılması gerekenleri siyasilere, gerçeğin anla-
şılması için de tarihçilere bırakalım diyorum.
Diğer günleri sanat, bilim, işadamı, genç ve
meraklılara sevgi yaşam ve araştırmalarında
sanat tadında bir çaba ile katkı sağlaması için

Nisan ayının bilinmesi gereken gün ve bu gün-
lerin anlamlarını aşağıya sunuyorum. Sosyal
Medya Uzmanları ve Dijital Pazarlama Uzman-
ları için de önemlidir. Dijital iletişim ve dijital
pazarlama stratejilerini önemli günleri de dâhil
edebilir, yüksek verim elde edebilirsiniz.

Kalın Sağlıcakla
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Silifke Göksu Deltası Kuş Cenne-
ti'nde, ilkbahar mevsimi ile bir-

likte kuş cıvıltıları artmaya başladı.
Göksu ırmağının denize döküldüğü
bölgeyi de içine alan 22 bin 844 hek-
tar alana sahip.   

Kuş Cenneti aynı zamanda, Türki-
ye'nin önemli biyolojik zenginlik alan-
larından biri olarak dikkati çekiyor.
Doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğ-
rafçıları başta olmak üzere her sene
yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağır-

layan delta, korona virüs (Kovid-19)
salgınına karşı alınan tedbirler kap-
samında bir süre önce ziyarete ka-
patılmıştı.  İçişleri Bakanlığınca
yürürlüğe giren kısıtlamalar nede-
niyle sessizliğe bürünen deltada kuş
sesleri daha da çok yankılanmaya
başladı.  Ayrıca saz horozu, deltanın
simgesi olarak biliniyor. Göksu Del-
tası Kuş Cenneti 334 kuşun yanı sıra
kırmızı bültenler arasında olan 12
kuş türüne ev sahipliğe yapıyor.  

SELÇUKLU- 1 kuyusunda

sondaj çalışmalarını tamamla-

dıktan sonra Mersin'in Taşucu

manında bakıma alınan ultra

sondaj gemisi Yavuz ve ikmal ça-

lışmaları sürüyor. Bir süre önce

sondaj çalışmalarını tamamlayıp

Mersin'in Taşucu Limanı dönen

Yavuz sondaj gemisi, sondaj faa-

liyetine devam etmesi için gün

sayıyor. 
Bir sonraki görevi için Ta-

şucu limanı açığında bakım ve

ikmal işlemleri süren petrol

arama sondaj gemisi Yavuz'un

boyu 229 metre eni ise 36

metre. Ayrıca 130 metre sondaj

kulesine sahip.  Yavuz Sondaj

gemisinin bir özelliği de 6 met-

reyi bulan dalgalarda bile sorun-

suz sondaj yapabiliyor. Ayrıca

yavuz sondaj gemisi 12 bin 200

metreye kadar sondaj yapa-

bilme özelliği taşıyor. Yavuz son-

daj gemisinin içerisinde sınama

spor salonu dinlenme odaları ve

4 yataklı mini hastanede 7- 24

bir doktor görev yapıyor. 

Takip cihazlı 3 caretta ca-
retta deniz kaplumbağası

Türkiye'de kaldı. Deniz kaplumba-
ğaları koruma proje kapsamında
uydu takip cihazı takılan 3 caretta
caretta deniz kaplumbağası doğ-
dukları kumsalı tercih ederek,
Türkiye sularında kaldı. Mersin,
Kazanlı ve Göksu adını taşıyan 3
deniz kaplumbağaların göç yolları-
nın takip için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca 2020 yılında Silifke-
Taşucu kumsalında çip takılarak
denize bırakıldı. Bir yıl süreyle
sağlıklı olduğu uydudan görülerek
Mersin sahillerinde dolaşan 40-35
ve 25 yaşında olan 3 deniz kap-

lumbağası caretta carettaların
uydu verilerine göre okyanus sula-
rını tercih etmeyerek, Türkiye'de
kaldı.  Mersin Kıyılarından ayrıl-
mayan Mersin adını alan caretta
careta ise 556 km yol yaptı. Göksu
adını taşıyan caretta 209 km, Ka-
zanlı adını taşıyan bir başka deniz
kaplumbağası ise 93 km yol yaptı.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma,
Kurtarma ve Rehabilitasyon Mer-
kezi Uydu cihazıyla takip ettiği 12
caretta caretta'dan biri Tunus-
Gabes Körfezi, biri Yunan adala-
rına, diğeri İtalya kıyılarına
giderken, 9'u ise Türkiye sularını
tercih etti. 

Cemiyet Söyleşileri’nde iki ayrı konuk, tek vurgu: 

Basın demokrasinin olmazsa olmazıdır
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin hazırlamış olduğu Cemiyet Söyleşileri programının
iki ayrı konuğu olan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ve CHP Mersin İl
Başkanı Adil Aktay, toplumlar için basının ne denli önemli olduğuna değinerek de-

mokrasinin en önemli sacayaklarından biri olduğu vurgusunu yaptılar. 

SEMİR
BOLAT

SEVGi, SANAT, YAŞAM



Nisan ayında Türkiye’de tam ka-
panma uygulanmaya başlandı.

Covid pandemisi 2021 yılında hız
kesmeden devam ediyor.Türkiye gene-
linde, Nisan ayı sonu itibarı ile toplam
vaka beş milyona ulaştı.Kırk bine yakın
vatandaşımız hayatını kaybetti. Uygula-
nan tüm tedbirlere rağmen ne yazık ki

vaka sayısı kontrol altına alınamıyor.   
Bu süreçte gazetecilerin büyük bir

risk altında olduğunu her fırsatta dile
getirdik. Gittiğimiz her yerde, bulundu-
ğumuz her mecrada gazetecilerin aşı-
lama programında öncelikli gruba
alınması gerektiğine dikkatleri çektik
ve bu konuda görüşmeler yaptık.Yerel
anlamda, tüm şehirlerdeki Cemiyet’le-
rimiz, genelde de Türkiye Gazeteciler
Federasyonumuz aracılığı ile ilgili ku-
rumlara durumun aciliyetini ve öne-
mini ilettik.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama
programı kapsamındaki öncelikli grup-
lara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığınca verilen basın kartı taşıyan
gazetecileri ve basın iş yasası ile çalışan

gazetecileri ekledi. Mesleği aktif yaptığı
halde basın kartı olmayan ve basın iş
yasası ile çalışamayan gazeteciler prog-
rama dâhil edilmediler.

Basın kartı taşıyan gazetecilerin ve
basın iş yasası ile çalışan gazetecilerin
öncelikli aşılanması olumlu bir geliş-
medir.Ancak sadece basın kartı taşı-
yan ve basın iş yasası ile çalışan
gazetecilerin aşılanması eksik bir uy-
gulamadır. Çünkü sahada çalışıp da
basın kartı olmayan ve basın iş yasa-
sına göre çalışamayan birçok meslek-
taşımız var. Aşı programına tüm
gazeteciler dahil edilmelidir.

Bu şartları taşımayan ancak sahada
risk altında çalışan, bu mesleğe emek
veren çok fazla meslektaşımız bulun-

makta. Dolayısıyla tüm basın mensup-
larını kapsayıcı bir uygulama yapılması
gerekmektedir.

HHHHHHHHH

Her 24 Nisan’da olduğu gibi bu yıl
da gene sözde Ermeni soykırımı iddia-
ları ile millet olarak suçlandık. Her yıl
ısıtılarak gündeme getirilen sözde Er-
meni soykırımı iddiaları asılsız ve mes-
netsiz bir iddia olarak gene tarihteki
yerini aldı.

Bunu gündeme getirenler önce
kendi tarihleri ile yüzleşmeliler. Kendi
kısa tarihleri gerçek soykırımlarla  do-
ludur.

Birleşmiş Milletler Soykırımla Mü-
cadele Sözleşmesi’ne göre, olayın cere-
yan ettiği ülkenin mahkemeleri ya da

yetkili kılınmış bir uluslararası mah-
keme buna karar verebilir. Türkiye, şef-
faf olarak tüm arşivlerini tarihçilerin
incelemesine açmışken, ABD Başka-
nı’nın lobilerin etkisi ile tamamen si-
yasi olarak bu meseleyi ‘soykırım’
olarak tanımlama hakkı da yoktur yet-
kisi de yoktur. 

Tamamen siyasi ikbal için yapılan
“soykırım” iddiaları, ne uluslararası hu-
kuka ne de uluslararası sözleşmelere
uyar.

Bu gerçek dışı iddialar ile devleti-
miz yıpratılmak, zayıf bırakılmak isten-
mektedir. Bu haklı mücadelesinde her
zaman ve sonuna kadar devletimizin
yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. 
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R.Kaya
TEPE

Mersin Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim

Kurulu Başkanı

2

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 31 Mart
2019 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 yılda hayata geçirdik-
leri hizmet ve projeleri değerlendirdi. Seçim öncesi verdikleri
sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirten Vahap Seçer, önceki
yönetimden devraldıkları borç stokunu da önemli oranda azalt-
tıklarını söyledi. Göreve gelir gelmez mali disiplini sağlamak
adına aldıkları tasarruf tedbirleri sayesinde 2 milyar 246 milyon
949 bin lira olarak devraldıkları borcu 838 milyon 593 bin 887
lira azaltarak 1 milyar 408 milyon 355 bin liraya indirdiklerini
dikkat çeken Başkan Seçer, “Borçlanma yetkisi olmadan yatırım
yapmaya devam ediyoruz. Biten projelerimiz var, devam eden
projelerimiz var, ihale aşamasında olan projelerimiz var” dedi.

Proje gerçekleşme oranı 
yüzde 96 seviyesinde

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki yönetim tarafın-
dan hazırlanan 2019 yılı stratejik planında yer alan 130 projeden
84’ünün tamamlandığını ifade eden Vahap Seçer, 2020 yılındaki
proje toplam proje sayısının da 150’ye çıktığını bildirdi. 2020 yı-
lında 127 projeyi tamamladıklarına dikkat çeken Başkan Seçer,
“2020 yılındaki projelerimize ayırdığımız ödenek miktarı 492
milyon lira. Projelerin gerçekleşme oranı yüzde 96’ya çıkmış. Fi-
ziki gerçekleşme oranı yüzde 45’lerden yüzde 96’lara ve parasal
gerçekleşme de yüzde 54’lerden yüzde 92’ye yükseldi. Yatırım

programına göre harcama ödeneği, yapılan gerçek harcama or-
nalarını dikkate aldığımızda yüzde 96 gibi gerçekleşme ve yüzde
92 harcama tutarları son derece değerlidir” diye konuştu.

2021’de 666 milyon TL yatırım yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılındaki bütçesinin
2 milyar 695 milyon lira olduğunu ve yıl sonuna kadar 169 yatı-
rım projelerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Seçer, şöyle ko-
nuştu: “2021 yılındaki projelerimizin yatırım tutarı 666 milyon
lira. Yatırım bütçemizin toplam bütçemize oranı ise yüzde 25 ci-
varında. Yani 2019 yılında yüzde 17’de devraldığımız oranı 2020
yılında yüzde 22’ye 2021 yılında da yüzde 25 seviyesine çıkardık.
Her geçen gün, bu oranı artırarak daha fazla yatırım hedefliyo-
ruz.”

Akaryakıtta yıl sonuna kadar 
20 milyon TL tasarruf öngörüyor

Gerçekleştirdikleri tasarruf tedbirleri ile özellikle akaryakıt
maliyetlerinin ciddi oranda düştüğünü belirten Başkan Seçer,
“Büyükşehir ve MESKİ’nin akaryakıt tüketimini göz önüne alırsa-
nız, kırım oranları ile yaklaşık olarak 15-20 milyon gibi bir rakam
tasarruf ettik. 2021 yılında da 20 milyona yakın bir rakamın ka-
samızda kalmasını bekliyoruz. Bu oran son yaptığımız katlı kav-
şağın yüzde 50’ye yakın maliyetidir. Yani akaryakıt tasarrufu ile
yarım katlı kavşak yapabiliyorsunuz” diye belirtti.

Mersin Büyükşehir’in borcu tasarrufla 838.6 milyon lira azaldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldikleri dönemde 2

milyar 246 milyon 949 bin lira olarak devraldıkları borç stoğunu aldıkları tasar-
ruf tedbirleri ile 1 milyar 408 milyon 355 bin liraya indirdiklerini söyledi. 

İlk ziyareti Mersin Milletvekili Hacı Özkan
gerçekleştirerek Başkana ve yönetim kurulu üye-
lerine başarı dolu bir dönem diledi. Basının
onurlu bir meslek olduğunu dile getiren Özkan,
her koşulda gazetecilerin yanında olacaklarını
ifade etti.

Ziyaretler, DEVA Partisi Yenişehir İlçe Başkan-
lığı, İş insanı Sait Derviş ve Kıbrıs Sağlık ve Top-
lumsal Bilimleri
Üniversitesi
Uluslararası Ofis
Koordinatörü
Amir Shakerifard
ile devam etti. İş
insanı Sait Der-
viş, Başkan
Tepe’nin şah-
sında tüm yöne-
tim kuruluna
başarı dileklerini
iletirken gerçek-
leştirmiş olduğu
projeler hak-
kında da bilgilen-
dirmeler yaptı.

DEVA Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Hediye
Koçoğlu ise MGC yönetimine hayırlı olsun dilekle-
rinde bulunarak, “Basın, kamuoyunu aydınlatmak
anlamında çok etkili bir rol üstleniyor. Bu nedenle
bu mesleğin oldukça önemli olduğunu düşünüyo-
ruz. Basının özgür olmasını yürekten destekliyo-
ruz. Bu anlamda MGC yönetiminin almış olduğu
sorumluluk çok kıymetli. R. Kaya Tepe ve ekibine
başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Sefa Çakır, bölgenin faaliyete geçme-

siyle teknoloji ağırlıklı modern sistemlerle yüksek
katma değerli,  daha çok verimli ve sağlıklı ürünler ye-
tiştirip Türkiye’nin tarım sektöründeki gücünü dünya
genelinde arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Bölge-
deki önemli hedeflerden diğerinin de tarım ve gıda
alanında sektördeki araştırmacılarla girişimcileri bir
araya getirerek ortak sinerji oluşturmak olduğunu
ifade eden Hakan Sefa Çakır, “Bu sinerjiyle verimliliği
ve katma değeri yüksek, sağlıklı ürünler üretil-
mesini sağlayıp aynı zamanda Türkiye’nin
tarım ve gıda sektörlerinin dışa bağımlılığını da
azaltmayı amaçlıyoruz. Güçlü olduğumuz ta-
rımsal avantajımızı, tarımsal teknoloji ve katma
değeri yüksek ürün ihracatıyla ülkemiz için
önemli bir gelire dönüştüreceğiz” dedi.

Firmalara tarım imkanı da tanınacak

Tarımın, ülkeler için stratejik sektörler ara-
sında yer aldığını
belirten Hakan
Sefa Çakır, pan-
demi sürecinde
küresel gıda te-
darik zincirinde
yaşanan sorun-
lar nedeniyle
tüm ülkelerin
gıda üretimini
korumaya ve ar-
tırmaya yönelik
özel politikalar
oluşturduğunu
bildirdi. Sadece
Çukurova’nın
değil Türkiye’nin
tarımsal üreti-
mini geliştirmek
amacıyla kurulan
Mersin Agro-
park’ın kısa süre
içerisinde kullanıcılarının hizmetine açmayı planladık-
larını ifade eden Çakır, “Mersin Agroparkta, araştırma-
cılar ve özel sektör temsilcileri, yeni tohum
çeşitlerinden, sera konstrüksiyonlarına, nano teknolo-
jilerden tarımsal makinelere, organik besinlerden, al-
ternatif ürünlere kadar birçok alanda ar-ge çalışmaları
yürütme imkanı bulacak. Ayrıca inşaatın tamamlan-
ması beklenmeden gerekli izinler alınarak 2,5 ve 5 de-
karlık alanlarda toprakta ekim yapılarak yürütülecek
ar-ge çalışmalarına başlanması da mümkün olacak”
diye konuştu.

Vali Su, yeni tarımsal ürünlere 
yönelik stratejiler oluşturulacak

İmza töreninde konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su
ise Mersin Teknopark’ın kentin sahip olduğu yüksek
tarımsal potansiyelinin katma değerini daha da artıra-
cağına kaydederek şunları söyledi: “2020 yılı üretim
rakamlarına göre muz, limon, çilek başta olmak üzere
8 üründe Türkiye birincisi, 10 ürünün üretiminde ise

Türkiye ikincisiyiz. Mersin iklimi her türlü ürünün
üretimine imkan tanıyor. Bu bağlamda Tarım Tekno-
parkı da kentimizin oldukça önemli bir ihtiyacıydı.
Yeni ürünlere yönelmeye ve yeni stratejiler oluştur-
maya fırsat tanıyacak bu oluşum, sektörün gelişip
ivme kazanmasına büyük katkı sağlayacak. Tarım ko-
nusunda kim çalışma yapmak istiyorsa yer vereceğiz.
Dışarıda daha çok maliyetle yapabilecekleri çalışmayı
bu merkezde çok daha az maliyetle uygun bir ortamda
yapabilecek.” 

Mersin Agropark Türk tarımının AR-GE merkezi olacak
Türkiye’nin ilk Tarım-Gıda İhtisas Teknoparkı olma özelliği taşıyan, toplam 800 dekar
alanda hizmet verecek Mersin Tarım-Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Mersin Agro-

park) inşaatı için ilk imzalar Mersin Agropark A.Ş. ile müteahhit firma Akbaygrup Yapı
A.Ş. arasında atıldı. Tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firma ve girişimcilerin
kümeleneceği bölgede ilk etapta 24 bin 266 metrekare olan inşaat alanın 3 bin 700 met-
rekarelik kısmı inşa edilecek. İlk etap tamamlandığında 48 adet laboratuvar ve ofislerin
yer alacağı Mersin Agroprak’ın inşaatının en geç 6 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 

MGC yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri
MGC’nin Olağan Genel Kuru-

lunda yeniden seçilen Başkan
R. Kaya Tepe, kendisine hayırlı
olsun dileklerini iletmek iste-

yen konuklarını ağırladı.

Türkiye’nin 2023 ticaret hedef-
leri doğrultusunda Irak ve Türki-
ye’nin ticaret hacmini arttıracak
ekonomi ve yatırım zirveleri düzen-
leyen Türkiye – Irak Sanayici ve İş
İnsanları Derneği (TISİAD), Irak’ın
Erbil şehrinde TISİAD – Türkiye Ti-
caret Merkezi’ni (TTTM) hizmete
açtı. 32 bin metrekare alan üzerinde
hizmet verecek merkez; 5 bin met-
rekare depo alanı, 2 bin 240 metre-
kare ofis alanı, 25 bin metrekare
açık alanı, 300 kişilik etkinlik alanı
ile 300 firmaya aynı anda hizmet ve-
rebilecek. Erbil’in merkezinde yer
alan konumu ve tasarımı ile de dik-
katleri üstüne çekecek TTTM, hava-
limanına 20 dakika mesafede yer
alıyor. TTTM ayrıca Erbil’in merkezi
konumu sayesinde Irak’ın diğer şe-
hirlerine de kolay ulaşım imkânı
sağlıyor.

Hukuki ve mali danışmanlık
hizmetleri de verilecek

TTTM’nin Irak’ta yatırım yap-
mak isteyen ya da yurt dışına açıl-
mak isteyen Türk yatırımcılarına da

büyük bir güven vereceğini belirten
Türkiye – Irak Sanayici ve İş İnsan-
ları Derneği Genel Başkanı Nevaf
Kılıç, merkez sahip olduğu 2 bin
240 metrekare ofis alanı sayesinde

kullanıcılara hukuki danışmanlık,
mali danışmanlık hizmetlerinin de
sağlanacağını söyledi. Bu sayede
maddi yetersizlik, güvenlik sorun-
ları, bürokrasi gibi etkenler yüzün-

den Irak’a
açılamayan yatı-
rımcılara yeni im-
kanlar
sağlayacaklarını
ifade eden Nevaf
Kılıç, “Türk yatı-
rımcı bu olanak-
larla hem
yurtdışına açılabi-
lecek hem de Türk
mallarının tanıtıl-
masında büyük rol
oynayacak.  Sahip
olduğu depolama
alanı, showroom-
lar, mağaza ve ofis-
lerle; depolama
bazlı satış, sipariş
bazlı satış ve proje
bazlı satış yöntem-
lerine elverişli du-
rumda” dedi.

Yatırımcı firmaların 
hem ihracatını hem de marka 

değerini artıracak

Yılın her günü yatırımcılara destek
verecek şekilde planlanan merkezde
ayrıca her katılımcıya özel bir sergi
alanının da tahsis edileceğini ve güm-
rükleme hizmetlerinin sağlanacağını
belirten TISİAD Genel Başkanı Nevaf
Kılıç, şöyle konuştu: “Temel amacımız,
bir taraftan ihracatı artırırken, bir ta-
raftan da markalaşma, katma değer,
yerli üretim, tasarım, inovasyon ve kü-
resel değer zincirleriyle entegrasyonu
geliştirmektir. Kurduğumuz merkez,
firmalarımıza yurtdışında; fizikken
var olma, yurtdışında depolama, lojis-
tik, tanıtım ve pazarlama bakımından
çok önemli ve değerli imkânlar suna-
cak. Merkezimiz bir nevi, Türkiye’nin
yurtdışındaki tanıtım ve lojistik üssü
olarak faaliyet gösterebilme kapasite-
sine sahip olacak. İhracatçı firmaları-
mızı büyük bir fırsat olan Irak,
Erbil’deki TISİAD Türkiye Ticaret
Merkezi’mizde yerlerini almaya ve su-
nulan imkanlardan faydalanmaya
davet ediyoruz.”

TISİAD TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ ERBİL’DE AÇILDI

Mersin Tarım–Gıda İhtisas
Teknoloji Bölgesi, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ile Mersin Valili-
ği’nin desteğiyle; Mersin
Büyükşehir Belediyesi, Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası, Alata
Bahçe Kültürleri Araştırma Ens-
titüsü, Mersin Üniversitesi, Tar-
sus Üniversitesi, Çukurova
Teknokent, Tarsus Belediyesi, Er-
demli Belediyesi, Tarsus Ticaret
ve Sanayi Odası, Erdemli Ticaret
ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret
Borsası, Akdeniz İhracatçı Birlik-
leri ve Bitki Islahçıları Alt Birliği
ortaklığında hizmet verecek.

13 kurum güçlerini
birleştirdi
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Eski Otogar alanında yapılan teslim töre-
nine Başkan Seçer, Mezitli Belediye Baş-

kanı Neşet Tarhan, MTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı
Hamit İzol, Karsan Genel Müdürü Muzaffer Ar-
pacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları,
Meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

“İnsanları en rahat,  güvenli, konforlu, ucuz
şekilde ulaştırmanın yollarını arıyoruz”

‘Ayılana Gazoz Ulaşıma Limon’ sloganı ile
Mersinliler’e hizmet edecek olan ‘Sarı Limon-
lar’ın anahtar teslim töreninde konuşan Başkan
Seçer, “Bugün burada Mersin için Anamur’dan
Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar toplu ta-
şıma alanında önemli bir hamle olarak gördüğü-
müz CNG’li yeni otobüslerimizi filomuza katma
töreninde bir aradayız. Göreve geldiğimiz günden
bu yana özellikle Mersin’in trafik sorunu ki toplu
taşıma da trafik sorunuyla bağımsız düşünüle-
mez, entegre bir konu. Bu belediye otobüsleri

marifetiyle, yarın ihalesini gerçekleştireceğimiz
üç etaptan oluşan ilk etap 13.4 kilometrelik yer-
altı raylı sistem ihalesiyle, bunun gibi insanları bir
noktadan diğer bir noktaya mevcut Mersin koşul-
larında en rahat, en güvenli, en konforlu, en ucuz
şekilde ulaştırmanın yollarını arıyoruz, bunun
için çaba sarf ediyoruz. Amacımız insanlarımızı
Mersin’in yazının sıcağında, kışının serin, ılık ha-
vasında üşütmeden, sıcaklamadan herhangi bir
sıkıntıya girmeden ulaşımını sağlamak. Bunun
için de elbette ki son sistem, modern toplu ta-
şıma araçlarına ihtiyaç var. Bunun için de elbette
ki bir bedel ödemenize gerek var. Bunun da yolla-
rını arıyoruz” dedi.

“Toplamda 100-120 arasında 
bir araç alımı daha gerçekleştireceğiz”

Filoya yeni katılacak 87 otobüslerin dı-
şında 100-120 arasında yeni otobüs alımı ya-
pacaklarını ifade eden Başkan Seçer, “Özellikle
yeni edineceğimiz 87 aracın dışında toplamda
da 100-120 arasında bir araç alımı daha ger-
çekleştireceğiz. Bunu da Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası’nın bize sağladığı bir imkanla
gerçekleştireceğiz. 22 milyon Euro’luk bir
kredi mutabakatı sağlandı. Bunun 7 milyon Eu-
ro’luk kısmı hibe olacak, 10 yıl ödemeli. Mersin

Büyükşehir Meclisimiz’de, Meclis üyelerimizin
desteğiyle bu borçlanma yetkisi tarafıma ve-
rildi ancak şu anda Sayın Cumhurbaşkanı’nın
önünde, onun imzalaması gerekiyor, yatırım
programına alması gerekiyor. Daha sonra da
Lütfi Elvan Bakanımızın, Hazine Bakanımızın
bunu onaylaması gerekiyor. Bu süreci bekliyo-
ruz. Bir hayli de zamanımız geçti. Umut ediyo-
rum çok kısa bir zaman diliminde bu
gerçekleşecek” diye konuştu.

“87 aracımızı kendi 
bütçemizle karşıladık”

Başkan Seçer, mevcut toplu taşıma filosu-
nun yenilenmesi ge-
rektiğini belirterek,
alımı yapılan otobüsle-
rin özelliklerinden
bahsetti. Seçer, şunları
söyledi: “Bizim top-
lamda 263 aracımız
bulunuyor filomuzda.
Bunun 18’i körüklü,
205’i de standart araç-
lar. Bunlar merkezde
faaliyet gösteriyor, di-
ğerleri periferideki il-
çelerimizde. Ancak
filomuzun yenilenmesi
lazım. Bizim şu anda

elimizde bunun 26’sı midibüs olmak üzere 160
aracımızın ortalama yaşı 17. Bunların yenilen-
mesi lazım. Bir taraftan yeni güzergahlar açıl-
ması gerekiyor. Oralara yeni araçlar gerekiyor.
Diğer taraftan elimizdeki mevcut filoyu da gen-
çleştirmemiz gerekiyor. 87 aracımızı kendi büt-
çemizle karşıladık. Karsan firması bu satışı,
imalatı gerçekleştirdi. Biz bu alımları bir süre
önce yaptık. O dönemin rakamlarına göre zaten
uygun rakamlardı ama şimdi çok daha uygun
rakamlar haline geldi. Normal koşullarda biz 73
araç alımına çıkmıştık ama yasal hakkımızı da
kullanarak % 20’lik bir iş artışı talebinde bulun-
duk Karsan firmasından. Onlar da bu talebi
kabul ettiler ve 73 aracımız 10 körüklü, 63 stan-
dart tipti. Şu anda 75 standart, 12 de körüklü
olmak üzere artık filomuza 87 yeni araç kazan-
dırılmış olacak.”

“Ben toplu taşımayı sosyal belediyecilik 
kapsamında görüyorum”

Toplu taşımayı ticari bir faaliyet olarak değil,
sosyal belediyecilik hizmeti olarak gördüklerini
vurgulayan Başkan Seçer, “Bunun yanında 8.5
metrelik araçlara da sahip olmak istiyoruz. Yeni
araçlar. Elimizde mevcutta var. Özellikle Tarsus
ilçemizde. Bazı güzergâhlarda yolcu ortalama-

mız çok düşük ama ihtiyaçtan doğan o güzer-
gâhlara araç koyma ihtiyacımız var. Burada bir
cümle söylemek istiyorum bu son derece
önemli; ben toplu taşımayı sosyal belediyecilik
kapsamında görüyorum. Toplu taşıma ticari bir
faaliyet olarak görülmemeli. Bir Belediye Baş-
kanı olarak biz bunu bir hizmet olarak görüyo-
ruz. Biz şu anda son rakamları vereyim; 2020
rakamlarıyla toplu taşımada belediye olarak 80
milyon TL, yılda bir anlamda sübvansiyon yapı-
yoruz. Yani cebimizden veriyoruz. Bunun böyle
bilinmesini arzu ediyorum” dedi.

“58 adet 8.5 metrelik araç alacağız”

Başkan Seçer, filoyu yenilemek için yeni
alımlara gideceklerini sözlerine ekleyerek, “58
adet 8.5 metrelik araç alacağız ve IBRD yatırım
programına alındığı andan itibaren onun da pa-
rası hazır, onun da ihalesine çıkacağız. Top-
lamda bütün Mersin için konuşuyorum 350
araç olacak filomuzda. Çünkü bazı eski araçları
ya da ekonomik ömrünü doldurmuş araçları fi-
lomuzdan çekeceğiz. Bunun 270 adedi mer-
kezde hizmet verecek, diğerleri ilçelerimizde
hizmete devam edecekler” dedi.

“87 araçtan yıllık 10 milyon liralık 
bir yakıt tasarrufumuz olacak”

Filoya yeni katılan 87 araçla yıllık 10 milyon
liralık yakıt tasarrufu sağlayacaklarının da altını
çizen Seçer, “Yani biz bu 87 aracı dizel olarak al-
saydık ekstra bizim 10 milyon lira akaryakıt gi-
derimiz olacaktı. Yıllık maliyetimize 10 milyon
lira bir ilave gelecekti.  Bizim giderlerimiz içeri-
sinde akaryakıt tüketimimizin çok yüklü bir yeri
var. Her kurumun olduğu gibi Mersin Büyükşe-
hir Belediyesi’nin de en büyük giderlerinin ba-
şında enerji giderleri geliyor, başta akaryakıt,
elektrik. Bu konuda da önemli çalışmaların al-
tına imza atıyoruz” dedi.

7 yeni hat açılacak, yeni açılacak
hatlara da 41 yeni araç veriyoruz”

Başkan Seçer, ‘Ayılana Gazoz Ulaşıma Limon’
sloganlı otobüslerin renk tercihini de düzenle-
dikleri anketle Mersinli vatandaşların yaptığını
hatırlattı. Seçer, “7 yeni hat açılacak, yeni açıla-
cak hatlara da 41 yeni araç veriyoruz. Böylece
eski hatların yoğunluğu da ortadan kalkmış ola-
cak. Burası önemli, en çok şikâyet aldığımız
konu hatlarda yolcu yoğunluğu. Dolayısıyla bu
da ulaşımda konforu olumsuz yönde etkiliyor.
Bunları aşmanın yollarından bir tanesi de araç
sayılarını artırmak. Taş Bina ile 2. Çevre Yolu
bağlantısı ve Kuyuluk ile Mersin Üniversitesi ve
Şehir Hastanesi bağlantısı kuruyoruz yeni bir
güzergah olarak” diye konuştu.

Sarı Limonlar’la ulaşım daha da
rahatlayacak, konfor artacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma filosunu güçlendirmek, vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu
bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla bünyesine kattığı 87 çevre dostu CNG’li aracın 30 araçlık ilk
partisinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Yapılan törende temsili anahtarı teslim alan Başkan Seçer, direk-
siyonun başına geçerek ‘Sarı Limonlar’ın ilk test sürüşünü yaptı. Toplu taşımayı sosyal belediyecilik kapsamında

değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Seçer, filoya 100-120 aracı daha katmak istediklerini söyledi. 

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD)
7’inci Olağan Genel Kurul toplantısı gerçek-
leştirildi. Tek liste ile girilen seçimlerde GİŞ-
KAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu
başkanlık görevini medikal estetik alanında
faaliyet gösteren İş İnsanı Mürvet Beyda-
ğı’na devretti. Kadının ekonomik olarak güç-
lenmesi, sosyal hayatta etkin ve yetkin
bireyler olarak yer alması için proje üret-
meye devam edeceklerini ifade eden GİŞ-
KAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet
Beydağı “GİŞKAD, yeniliğe,  bilime ve uz-
manlığa değer veren ekonomi dünyasında
kadının desteklendiği, evrensel değerlere
bağlı çalışmalar yürüten bir Sivil Toplum

Kuruluşu olmaya devam edecek. Bu vizyon
doğrultusunda reel sektöre; girişimci ve üre-
ten kadınları, destekleyecek, iş kadınlarının
sayısını arttırılması için destek projelerimizi
ve organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Tür-
kiye’nin büyüme hedefleri doğrultusunda da
tüm ulusal ve uluslararası dinamiklerle kur-
duğumuz işbirliklerini arttırmaya devam
edeceğiz” dedi.

Seçimlerde ayrıca Gökçen Çakır Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Deniz Fedai
Saymanlığa, H. Seher Kabadayı Genel Sekre-
terliğe seçilirken, Hamide Özel, Hatice Suray
ve Mehpare Avar Yönetim Kurulu Üyeliğine
getirildi.

GİŞKAD’ta Mürvet Beydağı dönemi
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Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün, dezavantajlı öğrencilere

eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına hayata
kattığı örnek projeleri devam ediyor. Bugüne dek
on binlerce öğrenciye kırtasiye malzemeleri
ulaştıran, üniversiteye hazırlanan 3 bin gence,
eğitim akademisi paketlerini ücretsiz ulaştıran
Akdeniz Belediyesi, bu kez de liselere geçiş sına-
vına (LGS) hazırlanan ortaokul öğrencileri için
deneme sınavlarından oluşan kaynak setleri üc-
retsiz dağıtmaya başladı.

Başkan Gültak, okulları ziyaret ederek
öğrencilere setleri hediye etti

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak;
ilk etapta Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan
Turgut Özal Ortaokulu ile Çilek Mahallesi’nde
yer alan Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaoku-
lu’nda gerçekleşen kitap dağıtım törenine ka-
tıldı. Öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden
Başkan Gültak, ardından da liselere geçiş sına-
vına hazırlık setlerini öğrencilere hediye etti. 

Üniversiteye hazırlanan 
gençler için eğitim akademisi

Eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem verdik-
lerinin altını çizerek, milletlerin ancak eğitimle
her alanda yükselebileceğini vurgulayan Başkan
Gültak; “Bölgemizde yaşayıp üniversiteye hazır-
lanan gençlerimiz için geçen haftalarda Tür-
kiye’de ilk olan örnek bir projeyi; Akdeniz Eğitim

Akademisi’ni hayata kattık. Bu projemiz ile öğ-
rencilerimiz, internet üzerinden şifre ve kullanıcı
adıyla giriş yaparak, içinde yüz binlerce sorunun
ve notların olduğu, tüm ders notlarının yer al-
dığı, ayrıca derslerin görsel anlatıldığı bir por-
tala ulaşıyor. Tabi çocuklarımız sınava da
girebiliyor. Hem Mersin hem Türkiye derecele-
rini öğrenebiliyorlar. Ayrıca bu şifreleri ve kulla-
nıcı adlarını okul müdürleri ve ebeveynlere
verdik, bu sayede takibini de sağlıyoruz” diye ko-
nuştu. 

LGS deneme sınavlarından oluşan setler,
4 bin 657 öğrenciye ulaşacak

Başkan Mustafa Gültak; Akdeniz Eğitim Aka-
demisi’nin ardından, bu kez de liselere hazırlık
sınavı ile ilgili tüm konuları kapsayan deneme sı-
navlarını profesyonel bir set haline getirip öğ-
rencilere ulaştırdıklarını kaydetti. Başkan
Gültak, “Akdeniz’de bugün itibariyle liseye hazır-
lanan 4 bin 657 ortaokul öğrencimiz var. Arka-
daşlarımız, proje kapsamında tüm okullarımızda
kaynak kitapları dağıtmaya başladı. Amacımız,
üniversite gibi liselere hazırlık noktasında da ço-
cuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak. Seneye
büyük ihtimalle bu çocuklarımızı internet porta-
lına da alacağız ve bu sayede diledikleri her türlü
kaynak kitaba, derslere ve sorulara ulaşıp çok
daha güçlü şekilde sınava hazırlanabilecekler”
diye konuştu.  

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın da katıl-
dığı kutlamalarda, Toroslar Belediyesi'nin 23 Nisan Tırı,

sokak sokak gezerek bayram coşkusunu evlere taşıdı. Çocuklar,
tüm neşeleriyle evlerinin önünden, pencere ve balkonlardan eğ-
lenceye eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde
pandemi nedeniyle meydanlar boş kaldı ama Toroslar Beledi-
yesi, hazırladığı 23 Nisan Gezici Bayram Tırı ile kutlamalara bu
yıl da renk kattı.

Bayram tırından çocukları ve hemşehrilerini selamlayan Be-
lediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Mesafeler, ulusal egemenliği-
mizi ve bayramı kutlamamıza engel değil. Kalplerimiz birlikte
atıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Başkan Yılmaz, Gezici 23 Nisan Tırı'ndan Çocukların Bayra-
mını Kutladı

Toroslar Belediyesi'nin gezici bayram tırı, 23 Nisan'da ilçe-
nin tüm sokaklarını marşlar ve çocuk şarkıları eşliğinde gezdi. 

Animasyon ekiplerinin gösterileriyle renklenen tırdan hem-
şehrilerini selamlayan Başkan Yılmaz, çocuklara Türk Bayrağı ve
boyama kitapları hediye etti. Balkonlarından, pencerelerinden
alkışlarıyla ve Türk Bayraklarıyla korteje eşlik eden vatandaşlar
ve çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Yılmaz; "Dünyada Eşi Benzeri Olmayan İlk ve Tek
Çocuk Bayramı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin açılışının ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünü kutlamanın
onurunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

"Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacak ve nice 23 Nisan'ları
milletçe, coşkuyla, sağlık ve mutluluk içinde kutlamaya devam
edeceğiz" diyen Başkan Yılmaz; "23 Nisan, çok özel bir gün.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin ku-
ruluş gününü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ola-
rak tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olması da çok
önemli. Dünyada başka bir örneği yok" dedi.

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahra-
manlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum" diyen Başkan Yılmaz;
"Salgın nedeniyle dünya, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bayram
etkinliklerimizi yapamıyoruz. Ama bu zorlu süreç, Türk Milleti
olarak bizim bir ve beraber olmamıza hiçbir zaman engel ol-
madı ve olmayacak. Bu yıl da gezici bayram tırımız ile hemşehri-
lerimize ulaştık. Sokak sokak gezerek çocuklarımıza bayram
sevincini yaşattık, bayraklarımızı dağıttık. Çok büyük bir coşku
var. Bu coşku bizleri de mutlu ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, ilele-
bet payidar kalacaktır. Bizler var oldukça, çocuklarımızın için-
deki bu coşku ve heyecan da var oldukça daha güçlü Türkiye'de,
daha parlak bir geleceğe doğru adım adım ilerleyeceğiz" ifadele-
rini kullandı.

İki okulda düzenlenen kitap dağıtım
törenine Başkan Gültak da katıldı

Akdenizli Öğrencilere
LGS hazırlık seti desteği

Akdeniz Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin ardından, Liselere
Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 4 bin 657 ortaokulu öğrencisine de çeşitli

deneme sınavlarından oluşan eğitim setini ücretsiz dağıtmaya başladı.

Toroslar’da evler bayram yeri

Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yı-
lını gezici bayram tırı ile doyasıya kutladı. 

Erdemli’de deniz sahilinden 2 bin
500 rakıma kadar bal üretiminin

yapıldığını aktaran Erdemli Belediye Baş-
kanı Mükerrem Tollu, dünyanın en kaliteli
balı ödülüne sahip Eğriçayır balının Er-
demli’de üretildiğini söyledi. Arı yetiştiri-
ciliğinin ilçelerinin en önemli geçim
kaynaklarından biri olduğunu kaydeden
Mükerrem Tollu, “İlçemizin arı ürünle-
rinde sahip olduğumuz yüksek üretim
kapasitesi ile ülkemiz ekonomisine çok
ciddi katkı sağlanıyor. Yetiştiricilerimizin
yaptıkları e-ticaret yatırımlarıyla arı
ürünlerimiz artık dünya pazarıyla buluşu-
yor. Yeni üretim sezonundaki en büyük
hedefimiz ihracatı artırarak Türkiye’nin
döviz ihtiyacının karşılanmasına katkı
sağlamak istiyoruz” dedi. 

Eğriçayır, polen ihracatını
artırmayı hedefliyor

Mersin sahiline yakın bir bölgede or-
ganik polen ve organik sandal balı hasa-
dına başladıklarını ifade eden Eğriçayır
Bal Ceo’su Celal Çay, hasat çalışmalarını
ağustos ayına kadar 2 bin 500 rakıma
kadar sürdüreceklerini aktardı. 2020 yı-
lında hasat ettikleri organik polenlerin
Avrupa ve İngiltere'ye ihraç ettiklerini
ifade eden Celal Çay, aldıkları ürün talebi-
nin sürekli arttığına dikkat çekerek “Pan-
demi sürecinde organik arı ürünlerine
olan talep yaklaşık yüzde 300 ile yüzde
400 arası arttı. Temennimiz bu senede
çok fazla polen üretip dünyanın birçok ül-
kesine ihracat yapmak. Geçen yıl gelen ta-
leplerin hepsini karşılayamadık. Bu
senede karşılayamayacağımızı düşünüyo-
ruz ama en azından doğanın bize izin ver-
diği sürece geçen seneninkinden daha
fazla bir üretim yapmayı düşünüyoruz”
diye konuştu.

Türkiye’nin ilk bal ve polen 
hasadı Erdemli’de gerçekleştirildi

Narenciye, sandal, yayla, çiçek, çeşitleri başta olmak üzere tüm bal çe-
şitlerinde üretimin yapıldığı Mersin’in Erdemli ilçesinde yılın ilk bal ve

polen hasadı yapıldı. Pandemi sürecinde arı ürünlerine olan talebin
artmasıyla üretim kapasitelerini artıracak yatırımlar yapan bölge arıcı-

ları, e-ticaret avantajı ile yeni sezonda ihracatını artırmayı hedefliyor.



Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(MESİAD) 16. Olağan Genel Kurulu’nda tek

liste ile gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan
Hasan Engin, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçile-
rek güven tazeledi. Seçimin ardından konuşan ME-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Mersin
için birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. MESİ-

AD’ın bugüne kadar onlarca kent için önemli birçok
vizyon projesine öncülük ettiğini ve birçoğunun ha-
yata geçirilmesini sağladığını ifade eden MESİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Engin, “Mersin ve
bölgemizin değişen hedefleri doğrultusunda sürekli
projelerimizi güncelliyoruz. Şubat 2018 yılından bu
yana 3 yılı aşkın süredir düzenlediğimiz onlarca

önemli etkinlik ile kentimizin ve bölgemizin sorunla-
rında çözüm yollarının takipçisi olduk. Kentimizin ve
bölgemizin geleceğinde önemli rol oynayacak yatı-
rımların şantiye alanlarına defalarca ayak bastık. Her
yatırımın durumunu yakından takip ederek, çalışma-
larda sorun gördüğümüz yerlere müdahale ettik ve
çalışmaların hızlanmasında yerel idareler ile hükü-
met nezdinde katkıda bulunduk” diye konuştu.

Yönetim Kurulu’ndaki
kadın iş insanı 
sayısı 3’e çıktı 

MESİAD’ın yeni dönem
yönetim kurulunda kadın iş
insanı sayısı 1 kişi artarak
toplamda 3’e ulaşırken, 6
isim ilk kez yönetim kuruluna
girdi. MESİAD Yönetim Ku-
rulu şu isimlerden oluştu:
“Rıdvan Arıç, Ahmet Polat,
Sibel İnandı, Ramazan Öz,
Mehmet Ali Akdemir, Seyfe-
tullah Işık, Bahattin Uzadalı,
Ayla Gündoğdu, Mehmet Av-
cılar, Abuzer Yavuz, Kazım Al-
tıoğlu, Sait Dervişoğlu, Osman
Turan, Filiz Burakgazi.”

Türkiye ile 6 Türk Cumhuriyeti ve 22
Arap Ülkesi arasındaki kardeşlik ve

dostluk ilişkilerinin ekonomik ve ticari bağ-
lamda gelişmesini sağlamak ve uluslararası
platformlarda ülkeler arası ticari ve ekonomik
anlamda dayanışmayı artırmak amacıyla kuru-
lan Türk ve Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği
(TURAB) yeni dönemde katma değerli ve nite-
likli ticari hacmi artıracak projelere ağırlık ve-
recek. Ülkeler arasındaki ticaretin güvenli ve
dürüstçe yapılması için önemli eğitim, veri ra-
porları ve ülke dosyaları projeleri hazırladıkla-
rını söyleyen Türk ve Arap Ülkeleri İş İnsanları
Derneği Genel Başkanı Fahri Kuş,  “Türkiye’nin
ticareti ne kadar artarsa bizde TURAB olarak
bu artışa ne kadar destek olursak bizim için
büyük onur olacak. Kuracağımız yeni temsil-
ciliklerle TURAB’ın çıtasını daha ileriye taşı-

yıp, firmalara yeni keşfedilecek alanlar yara-
tacağız. Bunun için pandemi nedeniyle
yarım kalmış projeleri bitirip yeni projeleri-
mizin hayata geçmesine dair çalışmalarını
hızlandırmayı hedefliyoruz”
dedi.

İlişkili olduğu ülkelerdek
i temsilcilik sayısını 

artırılacak

Yeni dönemdeki ilk hedefleri-
nin güçlü bir yapılanma kurmak
olduğunu belirten TURAB Genel
Başkanı Fahri Kuş, bunun için 12’si
yurt içinde 12’si de yurt dışındaki
temsilciliklerine yeni temsilcilikler
eklemeyi hedeflediklerini söyledi.
Önümüzdeki süreçte iştiraki ol-
duğu birçok ülkede yeni temsilci-
likler kurmak için çalışmaların
devam ettiğini ifade eden Fahri
Kuş, “Yeni temsilciliklerimiz bizim
yurt dışı pazarlara bakış açımızı
güçlendirecek. Ayrıca mevcut tem-
silciliklerimizin ve şubelerimizin de re organi-
zasyonlarını gerçekleştireceğiz. Yurt içinde
İstanbul şubemizi güçlendirecek çalışmaları-
mız devam ediyor. Kilis temsilciliği ve şube ça-
lışmalarımız devam ediyor. Ankara İzmir ve
Konya’da da yeni şubeler kurmayı hedefliyo-
ruz” diye konuştu.

Firmalara ticari ülke 
raporları hizmeti verecek

Yeni dönemde 29 ülkede sahip oldukları ti-
caret bağlantılarını güçlendirecek ve ticaret
hacmini daha da artıracak yeni organizasyon-
lara imza atacaklarını belirten Fahri Kuş, şun-

ları söyledi: “Yapacağımız projelerle şirketleri-
mizin karlılığını yükselterek, maliyetleri azalta-
cağız. Devlet destekli projeleri araştırıp söz
konusu uygulamalar hakkında üyelerimizi dü-

zenli olarak bilgilendirip firmalarımızın
işlem kapasitesinin artıracağız. Ülke dosya-
ları projemizde de temsilciliğimizin bulun-
duğu ülkelerden önemli veri raporları
hazırlayacağız. İlgili ülke ile iş yapabilme ka-
litesinden, şirket kurma şekline kadar, üre-
tim ve lojistik maliyetlere kadar geniş bir
alanda dosyaları hazırlayıp üyelerimize su-
nacağız. Söz konusu dosyaların içerisinde
ülkelerin en çok ihtiyacı olduğu ürün kalem-
lerine ilişkin önemli bilgilerde yer alacak.
Ayrıca pandemi nedeniyle online platform-
larda sürdürdüğümüz ülke toplantıları ara
vermeden devam edecek.”
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Şener MERMER

Tarım bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Dün-
yada bunu kabul etmeyen bir zihniyet yoktur
herhalde. Tarıma elverişli bir ülkeniz yoksa eğer,
dünyaya pazarlayabileceğiniz sanayiniz olması
lazım ki, tarımsal ihtiyaçlarınızı alabilmeniz için
paranız olsun. Eğer böyle bir özelliğiniz de
yoksa vay gele halinize. Nasıl ki evimizde unu-
muz, yağımız, makarnamız, salçamız vs. varsa
eğer, aç kalmaktan korkmuyorsak, tarımda da
kendimize yeten bir üretimimiz varsa ülke ola-
rak aç kalmaktan korkmayız. Bu mantıktan ha-
reketle Türkiye’nin tarımdaki durumuna göz
atacak olursak eğer, zamanında tarımsal üretim-
lerin hemen hemen tamamında Türkiye kendi
kendine yeten bir ülke iken, maalesef günü-
müzde bazı tahıl ürünlerinde ve baklagillerde
kendine yetemez duruma gelmiştir. Ancak bu
kötü tabloya rağmen sebze ve meyve üreti-
minde hala kendine yeten, üstelik bazı kalem-
lerde üretim fazlası olan bir ülkeyiz. Planlı bir
üretim sisteminin tam olarak uygulanamaması,
maliyeti arttıran unsurların bir türlü kontrol
edilememesi, arazi yapısının dağınık ve parçalı
oluşu, verim ve kalitenin düşük oluşu, sulu
tarım alanlarının azlığı ve kaynakların yeterince
kullanılamaması ve çiftçilerimizin yeterince eği-
tilememesi Türk Tarımının en büyük sorunu
olarak ifade ediliyor uzmanlar tarafından. İsta-
tistiklere göre özellikle 2010 yılından itibaren
Türkiye’nin tarımdan elde ettiği kazanç düşüş
göstererek 8 yıl içinde 52 milyar 592 milyon do-
lardan 42 milyar 517 milyon dolar seviyesine,
aynı dönemde tarımın toplam istihdamda ki
payı da 23,3 ten 19,5 seviyesine kadar düşmüş
bulunmakla birlikte, günümüzde bu düşüşün
devam ettiği ve daha da azaldığı bilinmektedir.
Seksenli yıllarda 15-20 dönüm tarla ya da bah-
çeyle geçimini sağlayabilen çiftçiler, günümüzde
100 dönüm tarlayla geçinemediklerini ifade et-
mektedirler. Hal böyle olunca tarım alanları terk
edilmekte ve babadan oğula geçen geleneksel
tarım hızla son bulmaktadır. Geçmişte tarım
ürünleri bakımından kendi kendine yetebilen
ülkemiz eski günlerine neden dönmesin. Mer-
sin’imiz de ve Çukurova’da olduğu gibi tüm böl-
gelerimizde tarıma son derece elverişli
coğrafyaya sahip, cennet gibi bir ülkemiz var
çok şükür. Planlı bir tarım, desteklenen, teşvik
edilen ve eğitimli bir tarım ordusu ile kendi ken-
dine yeten, hatta dünya piyasalarına hâkim bir
tarım ülkesi neden olmayalım. Sözlerimi bir
atasözümüzle bitirmek istiyorum. ‘’TOPRAĞI İŞ-
LEYEN EKMEĞİ DİŞLER’’ Sağlıcakla kalın…

KURTULUŞ
TARIMDA

senermermertrt@gmail.com

Seçimsiz olarak yapılan toplantıda şir-
ketin 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet

raporu, bilanço ve kâr/zarar hesapları oku-
narak şirket ortakları tarafından onaylandı.
Alınan kararların yönetim kuruluna ibra
edilmesinin ardından konuşma yapan MES-
BAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı Mer-
sin Serbest Bölgesi’nde devam eden ve
planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Bölgede 27 milyon dolarlık altyapı yatırım-
larının büyük kısmını tamamladıklarını
kalan projelerin de hızla devam ettiğini bil-
diren Ali Avcı, “Mersin Serbest Bölgesi, yak-
laşık 11 bin kişinin istihdam edildiği
önemli bir istihdam kapısıdır. Yine yaklaşık
olarak yıllık 3 milyar dolarlık işlem hacmi
ile bölgemizdeki önemli bir ticaret kapısı-
dır. Dolayısıyla bu kadar sorumluluğu olan
bir şirketin başında olan bir kişi ve yönetim
kurulu olarak bizlerin de görev ve sorumlu-
luğumuzu en iyi şekilde yerine getirme
mecburiyetimiz vardır” dedi.

MESBAŞ Port’un operasyonel
kapasitesi yüzde 27 artırıldı
Ali Avcı, bölgede yapılan ve yapılmakta

olan tüm yatırımlar için MESBAŞ Müteah-
hitlik Belgesi alarak tüm sarf ve inşaatlarda
kullanılacak malzemeleri direk ve KDV’siz
olarak aldıklarını belirtti. Bu sayede yatı-
rımları hızlandırarak maliyetleri düşürdük-
lerini ifade eden Avcı, yaptıkları
reorganizasyon çalışmaları ile de pek çok
alanda işlem kapasitesini artırdıklarını be-
lirtti. Ali Avcı, Mersin Serbest Bölge Li-
manı’nın (MESBAŞ Port) daha aktif ve dışa

dönük yükleme projelerinin gerçekleşmesi
yönünde yaptıkları çalışmalar neticesinde
de liman kapasitesinin bir önceki yıla göre
yüzde 27 oranında arttığını aktardı. 

Trafiği rahatlatmak 
amacıyla doğu yönünde 

2’inci kapı açılacak
Mersin Serbest Bölgesi’nde 5 bin 415

metrekarelik yeni üretim binasını tamam-
layarak üretici bir firmaya uzun süreli ola-
rak kiraya verdiklerini bildiren Ali Avcı,
ayrıca 14 bin 22 metrekare kapalı alanı
sahip 2 katlı yeni üretim tesisi yatırımının
da devam ettiğini aktardı. Yeni üretim tesi-
sin haziran ayında faaliyete almayı planla-

dıklarını belirten Ali Avcı, devam eden yatı-
rımlarla ilgili olarak: “Mersin Serbest Böl-
gesi Mekânsal Yönetim Planı çerçevesinde,
MESBAŞ Port’a yük getiren ve götüren
araçların geçişlerinin kolaylaştırılması ve
ana giriş/çıkış kapısındaki araç yükünün
azaltılması amacıyla bölgenin doğu tara-
fından 2’inci bir kapının açmayı planlıyo-
ruz. Ayrıca liman girişine 170 metrekaresi
oturum alanı olmak üzere toplamda 340
metrekarelik kapalı alana sahip Liman İş-
letme Binası’nın inşasının sürüyor. Taah-
hütlerimizin dışında sosyal sorumluluk
gereği olarak Mersin Serbest Bölge içinde
Aile Sağlığı Merkezi inşa edilerek İl Sağlık

Müdürlüğünden alınan onay çerçevesinde
2 doktorlu olarak hizmete başlanıldı.
Bölge giriş kapısının yanına PTT ve Ec-
zane binaları inşa edilmiş olup PTT hiz-
metlerinin verilmesine başlanıldı. Eczane
hizmeti için İl Sağlık Müdürlüğünün onay
vermesi beklenmektedir” diye belirtti.
Genel kurul toplantısında mevcut yönetim
kurulunda herhangi bir değişiklik yapıl-
mazken, N. Ender Alev Yönetim Kurulu
Başkan Vekiliği, M. Berzan AVCI,  Aydın
Erdemir, Yusuf Yel, Cihangir Binici, Koray
Yılmaz’ın da yönetim kurulu üyeliği gö-
revlerinin devamına karar verildi.

MESBAŞ, 27 milyon dolarlık 
altyapı yatırımında sona yaklaştı

Türkiye’de 0-3 yaş erken çocukluk eğitimleri veren ilk belediye
olma unvanını kazanan ve bu alandaki çalışmalarıyla örnek olan Mer-
sin Yenişehir Belediyesi yaşadığı haklı gururu Yenişehirlilerle paylaşı-
yor. Belediyenin dağıttığı kartlardaki ve afişlerdeki karekodları cep
telefonlarına okutan Mersinliler, Yenişehir Belediyesi Akademi’nin site-
sine yönlendiriliyor ve 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi başta olmak
üzere birçok proje hakkında bilgi alıyor.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in özel çabası
ve ilgisiyle kurulan Yenişehir Belediyesi Akademi, Türkiye’de 0-3 yaş
erken çocukluk eğitiminin verildiği ilk kuruluş olarak öne çıkıyor. Yeni-
şehir Belediyesinin 0-3 yaş arası çocuklara yönelik gelişimsel değerlen-
dirme uygulamalarından ne baba eğitimine, çocuk kütüphanesinden
robotik kodlamaya farklı alanlarda yaptığı çalışmalar birçok belediyeye
model oluyor.  Yenişehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalar hakkında
vatandaşlara bilgi vermek ve Türkiye’de ilk olmanın sevincini, guru-
runu hemşehrileriyle paylaşmak adına farklı bir tanıtım kampanyasına
imza attı.

“Türkiye’de ilk 0-3 yaş eğitimi yapan belediye hangisidir?” sorusu-
nun ve bir karekodun yer aldığı afişler kentin dört bir yanına asıldı, bu
sorunun yer aldığı bardak altlığı, etiket gibi malzemeler dağıtıldı.  Sa-
dece bir sorunun yer aldığı, üzerinde logo ya da belediye ismi bulun-
mayan afişlerdeki sorunun yanıtını merak edenler karekodu okutuyor
ve https://ilk.yenisehirakademi.com/ adresine yönlendiriliyor. Adrese
yönlendirilen yurttaşlar Mersin Yenişehir Belediyesinin 0-3 yaş aile
eğitimi, 0-6 yaş gelişim değerlendirme, 0-3 yaş bebek kütüphanesi, 5-6
yaş satranç eğitimi, 7-14 yaş robotik kodlama, 5-6 yaş STEM eğitimi ça-
lışmaları hakkında bilgi alabiliyor.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ TÜRKİYE'DE
İLK OLMANIN GURURUNU YAŞIYOR

“Karekodu okut
cevabı öğren”

TURAB, nitelikli ticaret hacmini
artıracak projelere ağırlık verecek

Protokol, dış ticaret, dijitalleşme,
kültürel araştırma, gezi ve yabancı

dil eğitimi gibi konularda çalışmalar yürü-
tecek TURAB Akademi’nin kısa bir süre
sonra faaliyetlerine başlayacağını belirten
Fahri Kuş, yeni eğitim birimleri aracılı-
ğıyla nitelikli ihracatçı kadrolar yetiştire-
ceklerini bildirdi. TURAB Akademi’nin
kuruluşu için hazırlıkların tüm hızıyla
devam ettiğini söyleyen Başkan Kuş, “En
büyük amacımız, yabancı yatırımcıları
Türkiye’ye gelmesini sağlamak ve yurt
içindeki firmaların da ihracatını artıracak
nitelikli personel kadrolara gerekli eğitim
desteği vermektir” diye konuştu.

TURAB Akademi, 
nitelikli ihracatçı kadro-

lar yetiştirecek 

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ)
35’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

MESİAD Başkanı Hasan Engin güven tazeledi
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Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Seçer’in vizyon pro-

jesi olarak hayata geçirdiği Kariyer
Merkezi, iş arayan, öğrenci ve işverenlere
yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla fark
yaratmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi
son olarak Avrupa eTwinning projesi çer-
çevesinde Türkiye, Portekiz, Hırvatistan,
Romanya ve Litvanya olmak üzere 5 ülke-
den 80’den fazla kişinin katılım gösterdiği
Girişimci Meslek Atöl-
yesi programını başarılı
bir şekilde modere etti.
Avrupa okullarının bilgi
ve iletişim teknolojile-
rini kullanarak iş birli-
ğini teşvik etmeyi
amaçladığı bir Avrupa
Komisyonu girişimi olan
eTwinning projesine Ar-
paçbahşiş ve Kasım
Ekenler Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Liseleri ev
sahipliği yaptı. Projede
Türkiye’den 7, Avru-
pa’dan ise 5 meslek lise-
sinin öğretmen, öğrenci

ve velileri hedef alındı. 
Mesleki Girişimcilik Atölyesi oturu-

munu modere eden Mersin Büyükşehir
Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Ser-
kan Özada, COVID-19 pandemi sürecinde
değişen dünya ve değişimin işveren ve iş
arayanlar üzerindeki etkileri olarak iki
konu ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Mer-
sin Büyükşehir Belediyesi olarak dijital-
leşme konularında farkındalık çalışmaları

yaptıklarını ifade eden Özada, “Firmaları,
kurumları dönüştürme üzerine farkında-
lık çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehir Be-
lediyesi’nde yapılan otomasyon
çalışmaları da buna örnek olarak gösteri-
lebilir. Özellikle vatandaşlar ile belediye
arasındaki bütün yapıyı otomasyona çevi-
rerek süreçlerin otomasyonu için proje
yapıyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm konusunda yaratıla-
cak farkındalığın iş birliği
ile daha güçlü olacağını
vurgulayan Özada, “Hiçbir
kurum bunu tek başına
yapamaz. Ancak iş birliği
ile gerçekleşebilir. Kariyer
Merkezimiz koordine-
sinde kamu kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları,
odalar ve üniversitelerden
oluşan bir birliktelik sağ-
ladık. Bu birliktelikle diji-
tal dönüşüm konusuna
çalışıyoruz. Yerel birlikte-
likler kadar ulusal ve
uluslararası iş birlikleri de
önemli” diye konuştu.

Kariyer Merkezi, Etwinning 
Projesi ile 5 ülkeye ulaştı

Citibank tarafından 10’uncu kez
düzenlenen 'Umut Vaat Eden

Kadın Girişimci Ödülü'ne layık görülen
demirci ustaları Fatma Kalkan ve kızı
Emine Kalkan, geleneksel yöntemlerle
ürettikleri Damascus Bıçakları ile kadın
girişimcilere örnek olacak bir başarı hi-
kâyesi yazıyor. Osmanlı Dönemi’nin en
çok kullanılan aksesuarlarından biri
olan ve imalat sıra-
sında ortaya çıkan
desenleri ile dikkat
çeken Damascus
Bıçağı’nı yaşatarak
dünyaya gönderen
girişimci anne ile
kız, üretimde hurda
malzemeler kulla-
narak geri dönü-
şüme de aktif katkı
sağlıyor. Akdeniz
Belediyesi ile Tür-
kiye İsrafı Önleme
Vakfı (TİSVA) Mer-
sin Mikrofinans Şu-
besi işbirliğinde
gerçekleştirilen
proje kapsamın-
daki aldıkları mikro
kredi destekleri ile
atölyelerini büyü-
ten kadın girişimci-
ler, geçtiğimiz yıl
özgün ürünleriyle
yurt dışına da ürün
göndermeye baş-
ladı. Almanya, Ro-
manya ve Avusturalya’da ürünlerinin
kullanıldığını söyleyen Demirci Ustası
Fatma Kalkan, artan siparişlere daha
hızlı yanıt vermek için en az 100 metre-
kare büyüklüğe sahip yeni ve modern
bir demirci atölyesi kurmayı amaçladık-
larını söyledi. 

E-ticaret ile
siparişlerini artırdı

Demircilik mesleğine ilk olarak
2013 yılında eşine yardım etmek üzere
başladığını belirten Fatma Kalkan, za-
manla mesleği çok sevdiğini ve kendi-
sini geliştirdiğini belirtti. Daha sonra
kızı Emine Kalkan’ında kendilerine ka-
tıldığını ve Türkiye’de Şam çeliğinden
üretilen Damascus Bıçaklarını üretebi-
len 13 demirci ustası arasındaki ilk
kadın demirci ustaları olduklarını söy-
ledi. Fatma Kalkan, “Av bıçağı olarak
kullanılan Damascus bıçaklarının dı-
şında çeşitli sektörler için özel bıçaklar,
el satırı, zirai el aletleri üretiyoruz. En

önemli müşteri kitlemiz emniyet ve
ordu mensupları. Son aylarda özellikle
online alışveriş kanalları üzerinden de
yüksek siparişler alıyoruz. Yurt dışına
açıldıktan sonra bizim bıçaklarımızı alıp
yurt dışında yüksek fiyattan satan aracı-
lar bile oluştu. Bunun önüne geçebilmek
için e-ticaret kanallarında yer alıp tüke-
ticiye ilk elden ulaşıyoruz. Siparişler için

özellikle sosyal
medya hesaplarını
da aktif olarak kul-
lanıyoruz” dedi.

Modern bir
atölye kurmak

istiyor

Mikro kredi des-
teği ile bir dizi ekip-
man ve makine
yatırımı yaptıklarını
ve üretim kapasite-
lerini artırdıklarını
ifade eden Fatma
Kalkan, ancak sipar-
işlerin her geçen
gün artması nede-
niyle üretim kapasi-
telerinin
yetmediğini belirtti.
Bu nedenle ilk aşa-
mada en az 100
metrekare büyük-
lüğe sahip modern
makinelerle dona-
tılmış yeni bir
atölye kurmayı

planladıklarını belirten Kalkan, “Bugüne
kadar kullandığımız makineleri kendi-
miz tasarlayıp imal ettik. Ama seri üre-
tim yapabileceğimiz yeni makineler
kurmayı hedefliyoruz. 1 Damascus Bıça-
ğı’nı yaklaşık 1 haftada üretebiliyoruz.
Ancak bu süreci yeni makinelerle 3
güne düşürmek mümkün. Üretim hızını
artıracak yeni makinelerimizin proje ça-
lışmaları devam ediyor.

Genç girişimci yeni kadın 
demirci ustaları eğitecek

Genç kadın girişimci Emine Kalkan
ise anne ve babasından öğrendiği mes-
leği devam ettirmek istediğini belirtti.
Eğitim sürecini tamamladıktan sonra
atölyedeki işleri üstleneceğini ve eği-
timci olmak istediğini söyleyen Emine
Kalkan, “Yeni kadın demirci ustaları ye-
tiştirmeyi hedefliyorum. Ayrıca atölye-
mizi seri üretime geçirecek profesyonel
makine yatırımları ile üretim hızımızı
artıracağız” diye konuştu. 

Mersin’de güvenlik güçlerinin 
bıçaklarını kadın demirciler dövüyor

Projedeki en büyük
amaçlarının kız öğ-

rencileri Covid-19 sonrası
yeni dünya düzenine adapte
etmek olduğunu belirten
TKKD Mersin Şube Başkanı
Belgin Gürağaç, “Covıd-19
pandemisi sonrası teknolo-
jinin de etkisiyle bizleri yeni
bir dünya bekliyor. Bu yeni
dünyada iş yapma modelleri
değişecek, yeni kariyer fır-
satları ve uzmanlık alanları
ortaya çıkacak. Kariyerinin
başındaki genç kızların bu
değişime uyum sağlayabil-
mesi ve kariyerlerini doğru
yönetebilmeleri için bir
program oluşturduk. Başa-
rılı kadınları online panel-
lerde ağırlayacağız.

Panelistlerimiz kariyer yol-
culuklarını ve bu yolculukta
karşılaştıkları zorlukları
nasıl aştıklarını, bu yolda
ilerlerken kimlerden ilham
aldıklarını, kendilerini nasıl
geliştirdiklerini gençlerle
paylaşacaklar. Böylelikle
projemiz kariyerlerinin ba-
şındaki gençleri motive ede-
cek, geleceklerine ışık
tutacak ve onlara vizyon ka-
zandıracak” diye belirtti. 

Kariyer Rotanı Sen Çiz
Panelleri programını incele-
mek ve başvurular için
www.kariyerrotanısenciz.co
m sitesi ziyaret edilip kayıt
oluşturulabilir, sitedeki link
üzerinden toplantıya katı-
lım sağlanabilir.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi organizasyonunda 

Genç kızlar kariyer rotalarını kendileri çizecek
Mikro kredi desteği kapsa-

mında Mersin'de 927 kadına, bu-
güne kadar 3 milyon 200 bin TL
finans desteği sağlandığını belir-
ten Akdeniz Belediye Başkanı
Mustafa Gültak ise şunları söy-
ledi: "Bu kadınlarımız bu kredi-
leri kullanarak evlerine katkıda
bulunuyor. Fatma Hanım hem
anne hem eş hem de iyi bir iş ka-
dını olarak kendini yetiştirmiş.
Fatma Hanım işini bir yandan bü-
yütürken diğer yandan kızları
Emine'yi de bu yolda yetiştirmiş-
ler.  Akdeniz Belediyesi olarak
kadınlarımızın her zaman yanın-
dayız. İlçemizde iki tane kadın
kooperatifimiz var. Bunların satış
noktalarında her türlü ürünle-
rini satmayı da teşvik ediyoruz.”

Mersinde 927 kadına
3.2 milyon TL finans

desteği verildi

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD)  Mersin Şubesi tarafından 3 ile 11 Mayıs 2021 tarihleri ara-
sında Kariyer Rotanı Sen Çiz Projesi organize ediliyor. Proje kapsamında başarılı kadın girişimciler,

online panellerle kariyerinin başındaki kız öğrencilere başarı hikayelerini anlatacak. 

Çukurova’da maliyetleri artırarak
pamuk üretiminin sonunu getiren

Unlu bit zararlısının son dönemlerde na-
renciye bahçelerinde sıklıkla görülmesi
çiftçi ve ihracatçıyı kaygılandırıyor. Mer-
sinli çiftçiler, ılıman ve nemli ortamları
sevdiği için daha çok Akdeniz’e kıyısı
olan ülkelerde görülen unlu bit ile etkin
mücadele için kimyasal mücadelenin ye-
tersiz olduğu görüşünde. Mersin Akdeniz
Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Musa Yılmaz, çiftçilerin kimyasal müca-
delesinin daha çok bireysel olarak sür-
dürdüğünü ancak bu durumun söz
konusu zararlının popülasyonunun yük-
selmesi riskini artırdığı uyarısı yaptı.
Unlu bit ile etkin mücadele için kimyasal
mücadelenin havza bazlı ve eş zamanlı
olarak yapılması gerektiğini ifade eden
Musa Yılmaz, bunun yanında biyolojik
mücadele yöntemlerinin de bir an önce
narenciye bahçelerinde uygulanması ge-
rektiğini belirtti. 

Evlerin içindeki süs 
bitkisine dahi bulaşıyor

Unlu bitin polifag bir zararlı olduğunu
ifade eden Musa Yılmaz, söz konusu za-
rarlının narenciye bahçelerinde olduğu
kadar zeytin, dut, bağ, nar, muz, şeftali,
kiraz, zakkum, yerfıstığı, balkabağı,
kavun, karpuz ve pek çok süs bitkisinin
yetiştiriciliğini olumsuz etkilediğini bil-
dirdi. Mersin’de unlu bitin yayılım alanı
ile ilgili çalışmaların devam ettiğini akta-
ran Başkan Yılmaz, “Kentimizde unlu
bitin ne kadarlık bir alanı etkilediği ko-
nusunda şu aşamada tam bir rakam ver-
mek mümkün değildir. Çünkü bu zararlı
polifag bir zararlıdır ve uygun ortam ve
koşullar oluştuğu taktirde evimizdeki süs
bitkilerinde bile karşılaşabiliyoruz” dedi.

Ruhsatlı ilaç sayısı artırılmalı 

Unlu bit ile mücadelede mersinli çift-
çilerin bugüne kadar uygun budama,
bordo bulamacı yazlık - kışlık yağlar ve
kimyasal mücadele yöntemlerini kullan-
dığını ifade eden Musa Yılmaz, ancak bu
yöntemlerin her üretici tarafından uygu-
lanmaması ve ruhsatlı ilaç sorunları ne-
deniyle zararlı popülasyonunun kontrol
altına alınamadığını söyledi. Başkan Yıl-
maz, “Birçok üreticimiz ilk etapta kimya-
sal mücadeleye başvuruyor. Ancak şu
anda unlu bit ile mücadelede kullanılan
birçok zirai ilacın ruhsatı kaldırıldı. Kim-
yasal mücadelenin aralıksız devam et-
mesi bu zararlı ile mücadele için hayati
öneme sahip. Bu yüzden diğer ülkelerde
kullanılan ve kimyasal mücadelede yük-
sek başarı sağlayan uygun içeriğe sahip
zirai ilaçların bir an önce Türkiye’de ruh-
satlandırılması gerekiyor” dedi.

Entegre mücadele yöntemleri 
projesine yerel kurumlarda 

destek vermeli

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım
Danışmanları aracılığıyla hazırlandığı
Entegre Mücadele Yöntemlerinin Yaygın-
laştırılması Projesi’nin de bir an önce uy-
gulamaya alınması gerektiğini belirten
Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı
Musa Yılmaz, şöyle konuştu: “Bakanlığı-
mızın hazırladığı projeye sadece tarım
danışmanları ile değil diğer tüm sektör
paydaşlarının katılımları sağlanmalıdır.
Özellikle Karantina Müdürlüğü, İhracatçı
Birlikleri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri-
nin projeye katılımı hayati öneme sahip-
tir. Zaman kaybetmeden il genelinde
Entegre Mücadele Kurulu kurulmalı ve
tüm paydaşlar koordinasyon halinde ha-
reket etmelidir.”

Savunma sanayi ve ticari araç
sektörlerinde faaliyet gösteren

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. ile
Çağ Üniversitesi arasında üniversite
sanayi işbirliği protokolü imzalandı.
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.
(KOE) Genel Müdürü Cengiz Adak ile
Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal
Ay tarafından imzalanan protokol ile
katma değerli üretim adına gerekli Ar-
Ge çalışmaları için araştırma projeleri,
bilimsel yayınlar, etkinlere ortak katı-
lım, akademik danışmanlık faaliyetleri
yürütülecek. Protokol ile ayrıca nite-
likli personel eğitimi için de sanayi uy-
gulamaları ve staj olanakları gibi
önemli çalışmalar düzenlenecek.

İş ortaklarına yenilikçi çözüm-
ler sunabilme ve katma değerli
üretim için Ar-Ge gücünü arttıra-
cak her projeyi değerlendirdikle-
rini kaydeden KOE Genel Müdürü
Cengiz Adak, Çağ Üniversitesi ile
imzaladıkları protokoldeki en
büyük amaçlarının Türkiye’deki
üniversite sanayi işbirliği rol
model olarak bir sinerji ortaya çı-
karma olduğunu belirtirken “Aka-
demik iş ortaklarımız ile
tamamladığımız ve halen devam
eden kazan-kazan yaklaşımlı pro-
jelerimiz, ürünlerimizin kalite de-
ğerini artırırken, ülkemize yüksek
katma değer sağlıyor. 2016 yı-
lında kurulan ve Mersin’in ilk Ar-
Ge merkezi unvanını alan, ticari

üstyapı ve treyler üreticisi olarak
dünya standartlarına sahip küresel bir
marka olmak vizyonunda ilerleyen şir-
ketimiz, bu bağlamda katma değer ya-
ratacak ortak paydasını Çağ
Üniversitesi desteğiyle genişletmeyi
ve planlamaktadır” dedi. 

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ünal Ay ise sanayinin akademik ihti-
yaçlarına her daim kapılarının açık ol-
duğunu belirtti.

10 üniversite ile 
aktif işbirliği yapıyor

Koluman Otomotiv Endüstri
A.Ş.’nin sürdürülebilir Ar-Ge yaklaşımı

için üniversitelerin stratejik iş ortak-
ları olduğunu belirten Cengiz Adak,
“Mersin’in ilk Ar-Ge merkezine sahip
olan firmamız, akademik paydaşlarla
yaratılan farkındalık ile daha güçlü
projeleri hayata geçirmeye devam
edecek. Üniversite-sanayi işbirliğimiz
neticesinde şuanda on üniversite ile
aktif olarak farklı modeller üzerine
kurulu işbirliklerini sürdürüyoruz.
Çağ Üniversitesi ile imzaladığımız bu
protokol aracılığıyla da akademik çık-
tıların uygulamada kullanımı ve iş
dünyasına yönelik organizasyonlara
ortak katılım amaçlıyoruz” diye ko-
nuştu.

KOLUMAN, AR-GE’DE ‘ÇAĞ’I YAKALAYACAK

Narenciye üretiminde maliyetleri yükseltiyor, ürün kalitesini düşürüyor

Mersinli çiftçiden, Unlu bit
ile entegre mücadele çağrısı 
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