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kden�z Beled�yes�, 2020 yılı Abaşında hayata geç�rd�ğ� 
'Hoş Geld�n Bebek' projes� �le 4 
b�n� aşkın a�leye ulaştı. Beled�ye 

Başkanı Mustafa Gültak, 
bebekler� yen� doğan �k� a�ley� 
z�yaret ederek sev�nç ve 
mutluluklarını paylaştı. 5'te

oroslar Beled�ye Başkanı Atsız TAfşın Yılmaz, pandem� 
neden�yle uygulanan 17 günlük tam 

kapanma sürec�nde başlattığı Gönül 
Bağı Projes� �le büyük, küçük 
herkes�n gönlüne dokunuyor. 5'te

ers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, Mş�md�ye kadar 3 b�n 500 
a�ley� g�yd�ren Kıyafet Ev� 
h�zmet�n� vatandaşın ayağına 

götürüyor. Ek�pler, tam kapanma 
sürec�nde Kıyafet Ev�ne g�demeyen 
çocuklara bayramlıklarını evler�ne 
kadar ulaştırdı. 5'te

HABER MERKEZİ
ers�n İl Emn�yet MMüdürlüğünün sosyal 
medya hesabında yer 

alan b�lg�lere göre, Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü 
ek�pler�, 'Öncel�k Hayatın, 
Öncel�k Yayanın' uygulaması 
kapsamında 3'er günlük yapılan 
denet�mlerde, 5 b�n 793 araç, 
sürücü ve yayayı kontrol ett�. 

apılan denet�mlerde 410 Ysürücünün sey�r hal�nde 
cep telefonu kullandığı, 

96 sürücünün muayenes�z araç 
kullandığı, 93 sürücünün ışıklı, 
ışıksız ve okul geç�tler�nde 
yayalara �lk geç�ş hakkını 
vermed�ğ�, 417 sürücünün kırmızı 
ışık �hlal� yaptığı, 23 aracın 
geçerl� zorunlu mal� sorumluluk 
s�gortasının olmadığı, 13 yayanın, 
yayalar �ç�n bel�rlenm�ş kurallara 
uymadığı tesp�t ed�ld�. D�ğer 
farklı kural �hlaller�yle b�n 417 
k�ş�ye ceza� �şlem uygulanırken, 
11 araç �se trafikten men ed�ld�.

YAYA ÖNCELiĞi
DENETiMi YAPILDI

Mersin'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 5 
bin 793 araç, sürücü ve yaya kontrol edilirken, kurallara uymayan bin 474 kişiye ceza yazıldı.

KIYASI BIRAKIN,
ÖZGÜR HİSSEDİN

BİN 417 KİŞİYE CEZAİ 
İŞLEM UYGULANDI

2'de

Büyükşehir, çocukların 
 bayram kıyafetlerini

evlerine kadar götürdü

'Hoş Geldin Bebek 
Projesi' ile 4 bini 

aşkın aileye ulaştı

Çocuklar istedi,
Başkan Yılmaz gönderdi

Erdeml� Beled�yes� şeh�t a�leler�yle b�rl�kte şeh�tler�n 
kab�rler�n�n bulunduğu mezarlıkları gül bahçes�ne 
çev�rd�. Kapanma sürec�nde şeh�t a�leler�n� yalnız 
bırakmayan Erdeml� Beled�yes� Ramazan Bayramı 
önces� şeh�t a�leler�yle b�rl�kte şeh�t mezarlarını 
ç�çeklerle yen�led�, bakımlarını yaptı. 3'te

Şehit mezarları
güllerle donatıldı

Mers�n'de sosyal medya üzer�nden kurdukları Mers�n 
Sosyal Yardımlaşma Gönüllüler�, Gülnar'a Gönül 
Verenler Topluluğu ve Sokak Hayvanlarımızı 
Koruma ve Besleme Etk�nl�ğ� sayfalarıyla b�r araya 
gelen hayırseverler, yaptıkları h�zmetlerle gönüller� 
fethed�yor. 2'de

iyilik melekleri
Mersin'in

Cov�d 19 tüm dünyayı eve 
hapsederken, Alaşeh�r Şeh�t 
Evren Kara Meslek� ve Tekn�k 
Anadolu Meslek L�ses� 
öğrenc�ler� hazırladıkları 
uluslararası programlarla hem 

okullarını hem de okullarına �sm� 
ver�len şeh�d�n adını layıkıyla 
tems�l ederek kend�ler�n� 3D 
tasarım, kodlama, d�j�tal araçlar 
ve elektron�k g�b� alanlarda 
gel�şt�rme fırsatı buldu. 2'de

Meslek
liseliler
pandemiyi
fırsata
çevirdi

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, tam kapanma 
sürec�nde evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara 
k�tap sürpr�z� yaptı. 'Evde Kalmış Mers�nl�lere 
Öyküler' adıyla Türk edeb�yatının usta 
kalemler�n�n öyküler�n�n derlend�ğ� k�tap, 
ek�pler tarafından kapı kapı dolaşılarak yaşlı 
vatandaşlara ulaştırıldı. 2'de

65 yaş üstü 
vatandaşlara 
k�tap sürpr�z�

Bey�n ve S�n�r Cerrahı Doç. Dr. Hakan 
Özalp, boyun fıtığı amel�yatlarının artık 
m�krocerrah� yöntem�yle yapıldığını ve 
doku hasarının çok aza �nd�ğ�n� 
bel�rterek, hastaların da çabuk 
�y�leşt�kler�n� söyled�. 3'te

“Boyun fıtığında 
mikrocerrahi ile hastalar 

daha çabuk iyileşiyor"
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K�msey� yargılamamak lazım. K�mse, k�m�n 
nasıl b�r ortamda çocukluk geç�rd�ğ�n� 
b�lemez.

***

Hayatta başına gelecekler� b�lemeden geçer 
çocukluk dönem�. Çocukluk yıllarında yapılan 
kıyaslamalar, ön yargılardan oluşan 
genellemeler �çten �çe kırar özgüven�. Sağlam 
�l�şk�ler kuramayacak b�r k�ş� hal�ne get�r�r onu 
çevres�. Bu �se, çevres�n� yanlış algılayıp, 
yanlış değerlend�rme sonucunu doğuracaktır.

***

Buna sadece çevre demekte yanlış olab�l�r. 
Bazen k�ş�ler�n kend�s� de başkalarıyla kend�n� 
kıyaslama �çer�s�ne g�reb�l�r. Bu davranış 
başkaları tarafından yapıldığında kırıcı, kend� 
tarafından yapıldığında �se, �çten �çe 
başkalarıyla rekabete �ten b�r davranış olab�l�r.

***

Ben�m pek terc�h ed�p, �y� bakab�ld�ğ�m b�r 
davranış türü değ�l. Dünyada �nsanlarla kıyas, 
yarış, rekabet �çer�s�nde olup onları seyretmek 
yer�ne kend� dünyamıza anlam katab�lmek, 
sah�p olmadıklarımıza göz d�kmek değ�l de, 
sah�p olduklarımıza anlam katab�lmek ben�m 
�ç�n daha değerl�d�r. Tab� k� her zaman daha 
�y�s�n� daha fazlasını �stemek �nsanın 
doğasında var. Sadece �stekler d�lekler 
çerçeves�nde b�z�m olanlarında farkındalığı �le 
onlara değer katab�lmek, �nsanın kend� 
sorumluluğunda. Hayatına, k�ş�sel değerler�ne 
ve sah�p olduklarına ne kadar anlam 
katab�l�yorsan o kadar özgürsündür. 
Başkalarına bağlı değ�ls�nd�r.

***

S�ze dayatılmış kıyaslamaları, yorucu hal�ne 
dönen rekabet savaşlarını b�r kenara bırakıp, 
kend� dünyanıza odaklanın. Em�n�m kend�n�ze 
kattığınız anlam �le s�z�n dünyanız, s�z� daha 
özgür ve �y� h�ssett�recekt�r.

KIYASI BIRAKIN,
ÖZGÜR HİSSEDİN

Şeh�t Evren Kara Meslek� ve Tekn�k 
Anadolu Meslek L�ses� Elektr�k-
Elektron�k Teknoloj�ler� Bölümü 
öğrenc�ler� 'Scratch, Ardu�no Id In 
Techn�cal Educat�on' ve 'Let's Learn W�th 
3D And Web 2.0' �s�ml� e-Tw�nn�ng 
projeler�n� başarıyla tamamladı. Türk�ye 
ve Bulgar�stan'dan toplamda 6 meslek ve 
Anadolu l�ses�n�n ortak olduğu 'Scratch, 
Ardu�no ID �n Techn�cal Educat�on' 
projes� kapsamında öğrenc�ler Ardu�no ve 
Scratch, Algor�tma, kodlama elektr�k-
elektron�k devreler� �le �lg�l� çalışmalar 
yaptı. Okulların kapalı olmasını avantaja 
çev�ren öğrenc�lere eylül ayından bu yana 
çeş�tl� sev�yelerde Ardu�no eğ�t�mler� 
ver�ld�. Uzaktan eğ�t�m süres�nce 
öğrenc�ler Türk ve yabancı öğrenc�lerle 
karışık ülke takımları oluşturarak �ş 
b�rl�ğ� �ç�nde onl�ne ve eş zamanlı olarak 
çalışmalar yaptı. 'Let's Learn W�th 3D 
And Web 2.0' projes� kapsamında �se 
öğrenc�ler; Ankara, Kütahya, İzm�r ve 
Mers�n'den katılan okulların öğrenc�ler� 
�le karışık takımlar hal�nde çalıştı. 
Öğrenc�ler her ay T�nkercad ve Blender 
araçlarıyla 3D tasarımlar ve çok sayıda 
Web 2.0 aracı öğrenerek çeş�tl� 
etk�nl�klere �mza attı.
Elektr�k-Elektron�k Teknoloj�ler� 
Öğretmen� Recep Ertok 

koord�natörlüğünde yürütülen projelerde; 
öğrenc�ler ulusal ve uluslararası b�r 
platformda kend� yaşıtlarıyla beraber 
çalışarak Ardu�no, Scratch, kodlama, 3 
boyutlu tasarım, d�j�tal becer�ler, �ş 
b�rl�kl� çalışma, yabancı d�l becer�ler� g�b� 
b�rçok alanda kend�ler�n� gel�şt�rme fırsatı 
da buldu. Pandem�de hem öğrenc�ler�n�n 
hem de öğretmenler�n�n boş durmadığını 
vurgulayan Okul Müdürü Hakan Özkan, 
Alaşeh�r Şeh�t Evren Kara Meslek� ve 
Tekn�k Anadolu Meslek L�ses�'n�n adına 
yakışır b�r şek�lde eğ�t�m-öğret�me devam 
ett�kler�n� söyled�. Bu tür projeler�n 
öğrenc�ler�n meslek� gel�ş�m�ne katkıda 
bulunduğunun altını ç�zen Hakan Özkan, 
“Yapılan çalışmalar 21'�nc� yüzyılda 
öğrenc�ler�m�zde kodlama, programlama, 
d�j�tal becer�ler hakkında farkındalık 
oluşturmuş ve öğrenc�ler�m�z�n pandem� 
dönem�n� ver�ml� b�r şek�lde 
değerlend�rmeler�ne olanak sağlamıştır. 
Okulumuzda aynı zamanda Zafer 
Kalkınma Ajansı'nın destekled�ğ� 
'N�tel�kl� Eğ�t�m N�tel�kl� İş gücü' 
projem�zle de okulumuzun atölyeler�n� 
Endüstr� 4.0'a uygun ek�pmanlarla 
donatıyoruz. Okulumuzun bu tür 
çalışmaları her da�m devam edecekt�r. 
Projede emeğ� geçen öğrenc�ler�m�z� ve 
öğretmen�m�z� tebr�k ed�yorum.” d�ye 

Meslek liseliler pandemiyi

fırsata çev�rd�
Pandemiyi fırsata çeviren Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki 
ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik 
Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Türkiye'deki ve Avrupa'daki 
çeşitli okullardan öğrencilerle bir araya gelerek 3D tasarım, 
kodlama, dijital araçlar ve elektronik gibi alanlarda projeler 
üreterek kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

2003 yılında kurdukları 
topluluklarla yardıma �ht�yacı 
olanların yardımına koşan ve 
kuruculuğunu Aslı Kuzu 
Aktoprak'ın yaptığı sosyal 
yardımlaşma grupları, her kes�m�n 
�ht�yacına koşarak gönüllere 
dokunuyor.

“İYİLİK, İNSANLIK 
SANATIDIR ASLINDA"

Yaptıkları sosyal farkındalık 
projeler�n� tamamen gönüllülerden 
oluşturan ve kend�ler�n� �y�l�ğe 
adadıklarını bel�rten Aktoprak, 
“Oluşturduğumuz topluluk 
gruplarımızda, �y�l�k yapma ve 
yaşamın der�n anlamı sloganıyla 
yola çıktık. Gönüllülerden oluşan 
gruplarımız kend�n� �y�l�ğe adamış 
�y�l�k melekler�nden oluşmaktadır. 
Tek gayem�z d�l, d�n, ırk ayırt 
etmeden k�m�n ne derd� varsa kend� 
�mkanlarımız çerçeves�nde h�çb�r 
kuruluştan destek almadan �ht�yaç 
sah�pler�n�n kalb�ne dokunmak. 
Gücümüz yett�ğ�nce �nsanlara 
yardım etmek, sokakta yaşayan can 
dostlarımıza ve doğaya sah�p 
çıkmaktır. 'İy�l�k, �nsanlık sanatıdır 
aslında' sloganıyla hareket 
ed�yoruz” ded�.

“BU İŞ GÖNÜL İŞİDİR"
Yaptıkları �ş�n h�çb�r beklent�ler� 
olmadan tamamen gönül �ş� 
olduğunun altını ç�zen Aktoprak, 
“Madd� manev� b�r beklent�m�z 
olmadan, ek�m�zle b�rl�kte gece 
gündüz �nsanlığa, doğaya ve sokak 
hayvanlarına h�zmet ed�yoruz. 
Karşılığında b�r şey beklem�yoruz. 
Ek�b�m�zde herkes�n sorumlu 
olduğu b�r �ş� var. 
Mesa� saatler� dışında tamamen 
gönüllülerden oluşan ek�b�m�z, yer� 
gel�yor günlerce uykusundan 
fedakarlık ed�yor, yer� gel�yor 
kend� bütçes�nden kısıp 
bel�rled�ğ�m�z k�ş�lere daha fazla 
yardım etmen�n tatlı telaşını 
yaşıyor. Sevd�ğ�n�z �nsanlara, 
a�len�ze zaman ayıramadığınız 
zamanlar oluyor. Fakat yaptığımız 

�ş gönül �ş� olduğu �ç�n ve 
�nsanların yüzünde tebessüm 
oluştuğunu görünce ger�ye ne 
yorgunluk, ne stres kalıyor. 
İnsanların �ht�yaçları karşılandığı 
zaman veya sokakta yaşayan can 
dostlarımızla �lg�lend�ğ�m�z zaman 
�ç�m�z huzurla doluyor. Yatağa 
g�rd�ğ�m�z zaman huzurla 
uyuyab�l�yoruz” �fadeler�n� 
kullandı.

"İYİ NİYETİMİZDEN 
FAYDALANMAK İSTEYEN 
ART NİYETLİ KİŞİLER DE 

OLABİLİYOR"
Hayata geç�recekler� projeler�n 
taslak veya uygulama aşamasında 
zorluklarla da karşılaştıklarını 
anlatan Aktoprak, “Yaptığımız veya 
yapacağımız çoğu projem�zde 
maalesef art n�yetl� k�ş�lerle 
karşılaşab�l�yoruz. İy� n�yet�m�z� 
su�st�mal etmek �steyen, projem�z 
üzer�nden reklamını yapmaya 
çalışan veya hak yemeye çalışanları 
Allah'a havale ederek yılmadan, 
yolumuza kaldığımız yerden devam 
ed�yoruz. İnşallah �lerleyen süreçte 
dernek çatısı altında daha çok 
k�ş�ye yardımcı olmak g�b� 
hayaller�m�z var” d�ye konuştu.

“GÜLNAR'IN TÜM 
KÖYLERİNE GİTMEYE 

ÇALIŞIYORUZ"
“Köyler�m�zdek� öksüz 
çocuklarımızı, yaşlı ve k�mses�z 
�nsanları tesp�t ed�p �ht�yaçlarını 
g�dermeye de çalışıyoruz” d�yen 
Aktoprak, şöyle devam ett�; 
"İlçem�zde her yıl engell� 
kardeşler�m�zle b�r araya gel�p 
toplu doğum günü ve çocuk 
şenl�kler� yapıyorduk. Y�ne 
maalesef pandem� sürec�nden 
dolayı bu projem�ze de ara vermek 
durumunda kaldık. Fakat �lçem�zde 
tesp�t ett�ğ�m�z yaşlı ve 
k�mses�zler�n evler�ne g�derek 
onların derd�n� d�nl�yor, hasret 
kaldıkları sevg�y� vermeye çalışıp, 
ev �şler�ne yardımcı oluyoruz. 
Onların yanında g�d�p küçük 

sürpr�zler yaparak yüzler�nde 
tebessüm oluşturmaya, yalnız 
olmadıklarını h�ssett�rmeye 
çalışıyoruz. Y�ne köyler�m�zde 
ekoloj�k dengeye destek olmak �ç�n 
fidanlar d�kerek doğaya katkı 
sağlıyoruz.”

“ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER 
ALIYORUZ"

Hayata geç�rd�kler� projeler� 
g�zl�l�k �lkes�ne uyarak sosyal 
medya gruplarında paylaştıklarını 
ve tak�pç�ler tarafından olumlu 
yönde dönüş aldıklarını bel�rten 
Aslı Kuzu Aktoprak, 
“Çalışmalarımızı gören 
tak�pç�ler�m�z, b�zler� tebr�k ed�yor 
ve her türlü kend�ler� de yardımcı 
olmak �sted�kler�n� bel�rt�yor. Bu 
durum b�zler�n çok hoşuna g�d�yor. 
Yüzlerdek� mutluluk, gözlerdek� 
neşe dolu bakış b�z�m en büyük 
mükafatımız oluyor. K�m�s� 
kıyafetler�n� ver�yor, k�m�s� ev 
eşyalarını ver�yor. Aldıklarımızı 
�ht�yaç sah�pler�ne ulaştırıyoruz. 
K�m�s� �se aracıyla nakl�ye 
konusunda destek olmak �sted�ğ�n� 
bel�rt�yor.
 Topladığımız ev eşyalarını 
özell�kle ev� yananlara vererek ya 
da ş�ddet gören kadınlarımıza ev 
kurarak destek olmaya çalışıyoruz. 
B�zlerden destek �steyen başka 
topluluklara veya başka derneklere 
de destek olmaya çalışıyoruz. 
Çünkü amacımız sayfanın �sm�n� 
ön plana çıkartmak değ�l, tek yürek 
olmak ve �y�l�k yapmaktır” şekl�nde 
konuştu.
“KESİNLİKLE BAĞIŞ KABUL 

ETMİYORUZ"
Bazı tak�pç�ler�n�n kend�ler�ne 
bağış yapmak �sted�kler�n� ve hesap 
numarası �sted�ğ�n� de bel�rten 
Aktoprak, “Bağış olayına karşıyız. 
Kes�nl�kle bağış kabul etm�yoruz. 
Bu tekl�fle gelen tak�pç�ler�m�ze 
l�ste gönder�p erzak almasını talep 
ed�yoruz. Ve aldıkları erzakları da 
beraber götürüp tesl�m etmek 
şartıyla talep ed�yoruz” ded�. (İHA)

Mersin'in
iyilik

melekleri
Çoğunluğu sağlık çalışanlarının oluşturduğu, 
hiçbir kurumdan destek almadan ve 
tamamen kendi imkanlarıyla sokak hayvanları 
başta olmak üzere ihtiyaç sahibi her kesimin 
yardımına koşan 'iyilik melekleri'nin amacı dil, 
din, ırk ayırt etmeden Mersin'de yaşayan 
ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak.

HABER MERKEZİ
Kültür ve Sosyal İşler Da�res� 
Etk�nl�k B�r�m Sorumlusu Al� Esat 
Mazı, kapı kapı dolaşıp hed�ye 
ett�kler� k�tabın sokağa çıkma 
yasağında evde bunalan 65 yaş 
üstü vatandaşların kütüphanes�ne 
değer katacağını söyled�. Mazı, 
“Bu nad�de eserler�n yer aldığı 
k�tabı Mers�n Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanımızın da 
selamını �leterek kend�ler�ne 
takd�m ed�yoruz. Bu zor günlerde 
sokağa çıkamayan 65 yaş üstü 
vatandaşlarımıza k�tabı hed�ye 
ederken yüzler�nde oluşan 
tebessüm b�zler� mutlu ed�yor. 
Onların bu k�tabı okuyarak evde 

canlarının daha az sıkılması 
amacıyla bu çalışma başlatıldı” 
ded�.
“ÇOK İNCE BİR DÜŞÜNCE”

Aldığı k�tap hed�yes�nden dolayı 
duyduğu memnun�yet� �fade eden 
Met�n Ökten, “Çok teşekkür 
ed�yorum. Zaten b�r yıldır 
pandem�den dolayı evden 
çıkamıyoruz. Yapacak b�r şey yok. 
Bu çok �y� oldu. Vahap 
Başkanımıza selamlar” �fadeler�n� 
kullandı.

“ÇOK GÜZEL BİR 
YAKLAŞIM”

Es�n Togay �se k�tap hed�yes�n�n 
çok güzel b�r yaklaşım olduğunu 
bel�rterek, “Çok teşekkür 

ed�yorum. K�taplarım arasında 
buna da güzel b�r yer vereceğ�m. 
Şu pandem� dönem�nde de çok �y� 
oldu” d�ye konuştu. B�rb�r�nden 
değerl� öyküler�n yer aldığı k�tap 
�ç�n teşekkürünü �leten Kamuran 
Homurlu da “Çok �nce b�r 
düşünce. Teşekkür eder�m Vahap 
Başkana. Pandem� dönem�nde de 
çok sıkılmıştık. Faydalanırız 
�nşallah bundan”ded�.
“SALGIN BİTTİĞİNDE DAHA 

SAĞLIKLI GÜNLERDE 
BULUŞMAK DİLEĞİYLE”

Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Vahap Seçer, k�tabın arka 
kapağında yer alan mesajında şu 
�fadelere yer verd�: “Salgını 
b�t�rmek �ç�n b�r kez daha hep 
b�rl�kte evde kalacağımız günlere 
g�r�yoruz. Amaç kend�m�z�n ve 
sevd�kler�m�z�n sağlığını korumak 
ama bunun nasıl sabır �ş� 
olduğunu da b�l�yoruz. B�z�m 
kültürümüzde tesp�h sabrı 
s�mgeler. Unutmayalım k� sabrın 
sonu da selamett�r. Bu zor 
günlerde her türlü �mkanımızla 
yanınızdayız. Güzel vak�t 
geç�rmen�z �ç�n hazırladığımız bu 
k�tapta, Türk edeb�yatının en 
değerl� kalemler�nden b�rb�r�nden 
güzel öyküler var. Umarız bu 
k�tap yıllar, nes�ller sonra 
çocuklarınıza, torunlarınıza 
korona günler�n� anımsatacak b�r 
hed�ye olarak kütüphanen�zde yer 
bulur. Salgın b�tt�ğ�nde daha 
sağlık günlerde buluşmak 
d�leğ�yle.”

65 yaş üstü vatandaşlara kitap sürprizi
Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara moral sağlamak 
amacıyla Türkiye'nin birbirinden değerli yazarlarına ait öykülerin derlendiği 'Evde Kalmış 
Mersinlilere Öyküler' adlı bir kitap hazırladı. Kitap, okuyucularına kapı kapı dolaşarak teslim 
edildi. Kitapları alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti teşekkür ederek dile getirdi.
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Beled�ye serasında yet�şt�rd�kler� 
ç�çekler� alan ek�pler şeh�t 
a�leler�n�n yolunu tuttu. Erdeml�'de 
k� bütün şeh�t mezarlının önce 
tem�zl�k �şlemler�n� yapan ek�pler 
ardından get�rd�kler� ç�çekler� b�r 

b�r d�kt�. Şeh�t a�leler�n� asla yalnız 
bırakmayacaklarını bel�rten 
Erdeml� Beled�ye Başkanı 
Mükerrem Tollu, “Bu ülken�n her 
b�r metre kares� şeh�t kanları �le 
sulanmış kutsal vatan toprakları. 
Malumunuz 17 günlük b�r 

kapanma sürec�ndey�z. Kapanma 
sürec�nde eş�n dostun b�r b�r�ne 
g�tmes� mümkün değ�l ama b�z 
özell�kle bayramdan önce 
şeh�tler�m�z�n yakınlarınız z�yaret 
edel�m �sted�k. Onların yalnız 
olmadıklarını, b�zler�nde şeh�t 

analarımızın b�rer evlatları 
olduğumuzu bel�rtmek adına 
onlarla hemhal olmanın gayret� 
�çer�s�ndey�z. Tab� bölgem�zde k� 
beled�yeler�m�ze çağrımız şudur, 
şeh�tler�m�z�n mezarlarına hak 
ett�ğ� �ht�mamı göstermeler�d�r. Bu 
ülke �ç�n can vermek kolay değ�l. 
Bu ülke �ç�n kan vermek kolay 
değ�l. B�z�m daha da özgür ve 
müreffeh yaşamamız �ç�n onlar 
canlarını feda ett�ler. B�z bu 
fedakârlığın b�l�nc�ndey�z ve 
şeh�tler�m�z� her zaman saygıyla, 
m�nnetle hürmetle yad ed�yoruz 
”d�ye konuştu. Şeh�t a�leler� �se 
z�yaretlerden ve çalışmalardan 
mutlu olduklarını d�le get�rd�.
Gençlere nas�hatte bulunan b�r 
şeh�t annes� “Gençler kend�ne çek� 
düzen vers�n. Kötü yollara 
g�tmes�nler. Hayat çok kısa" 
derken, b�r başka şeh�t annes� �se, 
“Vatan sevg�s�n� çocuklara 
küçükten aşıladın mı, vatan 
sevg�s�n�, Allah sevg�s�n�, doğru 
yolu gösterd�n m� çocuklar h�ç 
kötü yola g�tmez” d�ye konuştu. 

Şehit mezarları güllerle donatıldı
Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
Ramazan Bayramı öncesi hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Özel Mers�n Ortadoğu Hastanes� 
Bey�n ve S�n�r Cerrahı Doç. Dr. 
Hakan Özalp, yaptığı açıklama 
�le artan boyun fıtığı 
ş�kayetler�ne müdahale 
ett�kler�n� bel�rterek, boyun 
fıtığında uyguladıkları tedav�y� 
anlattı. Boyun fıtığının, �lerleyen 
yaşlarda omurlar arası yük 
taşıma ve dağılımı görev� yapan 
jel kıvamındak� d�skler�n su 
kaybederek dejenere olması ve 
bu özell�kler�n� kaybetmes� �le 
başladığını anlatan Doç. Dr. 
Özalp, “Önceler� boyun ve sırt 
ağrısı �le kend�n� göster�rken 
�lerleyen dönemlerde kend�n� 
saran zar şekl�ndek� kılıfında 
dışarı çıkarak s�n�r ve omur�l�k 
basısına bağlı bulgular ver�r. Bu 
hastaların büyük çoğunluğu 
ant��nflamatuvar �laç tedav� ve 
boyun kaslarını güçlend�r�c� 
egzers�zlerle haftalar �ç�nde 
düzel�rler. Bu hastaların sadece 
yüzde 5 c�varındak� b�r kısmına 
amel�yat gerekmekted�r. Bu 
grupta ağrısı geçmeyen, güç 
kaybı gel�şen, yürüme güçlüğü 
g�b� omur�l�k hasarı bulguları 
olan hastalar yer alır. Kısaca bu 
amel�yatların tar�hçes�ne 
bakarsak, önceler� bu amel�yatlar 
genelde boynun arkasından 
büyük kes�lerle yapılırken 
günümüzde önden yaklaşık 2 
sant�ml�k küçük b�r kes�den 
m�krocerrah� olarak 
yapılmaktadır” d�ye konuştu.

“DOKU HASARI ÇOK 
AZDIR”

Günümüzde en çok kabul gören 
önden m�krocerrah� yöntem �le 
yapılan tedav�de hastaların daha 
çabuk �y�leşt�ğ�n� bel�rten Özalp, 
“Bu amel�yatta önden küçük b�r 
kes� �le g�r�lerek parmak 
d�seks�yonu yöntem� �le bu bölge 

kaslarını saran fasya ded�ğ�m�z 
zarlar ve yemek borusu 
arasından 4-5 dak�kada 
omurgaya ve d�sk mesafes�ne 
ulaşab�lmektey�z. Doku hasarı 
oldukça azdır, bu yüzden 
�y�leşme çabuk olmaktadır. Daha 
sonra fıtık olan mesafe 
m�kroskop eşl�ğ�n de tamamen 
tem�zlenmekted�r. İlk olarak d�sk 
görüldüğü �ç�n omur�l�k ve s�n�r 
kökler�ne kontrollü yaklaşma ve 
onları koruma �mkanı 
bulab�lmektey�z. Ayrıca 
m�kroskobun 30-40 kat 
büyütmes� �le kullandığımız 
m�krocerrah� aletler sayes�nde 
omur�l�k ve s�n�rlere bel�rg�n 
temas etmeden d�sk mesafes�n� 
ve fıtığı tamamen 
boşaltab�lmektey�z. Bu nedenle 
halk arasında şeh�r efsanes�ne 
dönen kompl�kasyonları büyük 
ölçüde görmemektey�z. Daha 
sonra d�skten boşalan mesafeye 
kafes koyup amel�yatı 
sonlandırıyoruz” �fadeler�n� 
kullandı.

“BU YÖNTEMLE 
KOMPLİKASYON 

ORANLARI YÜZDE 1'İN 
ALTINDADIR”

Yaklaşık 45 dak�ka süren b�r 
amel�yat sonrası hastanın 
uyandığında fıtığın neden olduğu 
ağrıdan hemen kurtulduğunu ve 
aynı gün yürüyüp ertes� gün 
taburcu ed�leb�ld�ğ�n� 
vurgulayan Özalp, “Oldukça 
güvenl� b�r cerrah� g�r�ş�m olan 
bu yöntemle kompl�kasyon 
oranları yüzde 1'�n altındadır. 
Çok nad�r görülen 
kompl�kasyonlar arasında geç�c� 
ses kısıklıkları, enfeks�yon, kafes 
poz�syonunda yer değ�şt�rme ve 
s�n�r hasarı görülmekted�r” 
şekl�nde konuştu. (İHA)

“Boyun fıtığında 
mikrocerrahi ile hastalar 

daha çabuk iyileşiyor"
Covid-19 pandemisi nedeniyle değişen yaşam 
tarzıyla birlikte hareketsizliğin çok sıklaşması 
sonucunda boyun fıtığı şikayetleri arttı. 

Ed�n�len b�lg�ye göre, Mers�n 
Cumhur�yet Başsavcılığı 
koord�nes�nde İl Emn�yet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organ�ze 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şube 
Müdürlüğü ek�pler�, haksız 
ekonom�k çıkar sağlamak amacıyla 
tefec�l�k, k�ş�y� hürr�yet�nden 
yoksun bırakma, kasten yaralama 
suçlarını yaptığı değerlend�r�len 
şahısların tesp�t�ne yönel�k çalışma 
başlattı. Yapılan çalışmalar 
sonucunda tefec�l�k yaptıkları 
�dd�asıyla 2 k�ş�n�n yakalanmasına 
yönel�k düzenlenen eş zamanlı 

operasyonda, M.Ş. �le N.Ş. 
gözaltına alındı. Şahısların 
adresler�nde ve �ş yerler�nde 
yapılan aramada farklı şahıslara a�t 
çok sayıda kred� kartı, çek ve 
�potek bulunan tapular ele 
geç�r�l�rken, şüphel�ler�n 
alacaklarını b�r not kağıdına tek tek 
yazdıkları görüldü. Ayrıca 
şüphel�ler�n parayı ödemeyen 
müştek�ler� darp ett�kler� de ortaya 
çıktı.
Emn�yettek� �şlemler�n�n ardından 
şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı. (İHA)

Borcunu ödemeyeni darp etmişler
Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 
alınan 2 kişi tutuklandı. Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, çek, ipotek bulunan tapular 
ele geçirilirken, şüphelilerin borcunu ödemeyen müştekileri darp ettikleri de ortaya çıktı.

Mers�n'de 3 günde yapılan 
denet�mlerde, b�n 901 
motos�klet ve motorlu b�s�klet 
kontrol ed�ld�. Ek�pler, 
kurallara uymayan 358 
sürücüye ceza� �şlem uyguladı.

Mers�n İl Emn�yet 
Müdürlüğünün sosyal medya 
hesabında yer alan b�lg�lere 
göre, Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ek�pler�, �l genel�nde 
motos�klet ve motorlu 
b�s�kletl�lere yönel�k uygulama 
yaptı. 
Yapılan denet�mlerde 124 
sürücü veya yolcunun kask 
takmadığı, 12 motos�klet�n tesc�l 
belges� ve plakasının uygun 
olmadığı, 16 motos�klet�n 
geçerl� zorunlu mal� sorumluluk 
s�gortasının olmadığı, 10 
sürücünün araç üzer�nde tekn�k 
değ�ş�kl�kler yaptığı, 47 
sürücünün �se ehl�yets�z olarak 
motos�klet kullandıkları tesp�t 
ed�ld�. D�ğer farklı kural 
�hlaller�yle 358 sürücüye ceza� 
�şlem uygulanırken, 31 
motos�klet-motorlu b�s�klet �se 
trafikten men ed�ld�. Ek�pler, 1 
sürücünün de ehl�yet�ne geç�c� 
olarak el koydu. (İHA)

3 günde bin 901 
motosiklet ve motorlu 
bisiklet kontrol edildi

HABER MERKEZİ
Mers�nde jandarma ek�pler� 
sokağa çıkma kısıtlaması 
neden�yle y�yecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanlarını 
besled�.
Mers�n İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı Çevre, 
Doğa ve Hayvanları Koruma 
t�m�, hayvanların besleneb�lmes� 
�ç�n S�l�fke �lçes�nde ormanlık 
alanlar �le �lçedek� farklı 
noktalara mama, yem ve su 

koydu. 
Sokak hayvanlarının yoğun 
olarak yaşayıp y�yecek ve 
�çecek bulmakta zorlandığı 
alanlarda yapılan dağıtımlar 
esnasında jandarma ek�pler� 
karşılaştıkları sokak 
hayvanlarıyla yakından 
�lg�lenerek şefkat gösterd�. 
Jandarmanın tam kapanma 
sürec�nde sokak hayvanlarına su 
ve mama vermeye devam 
edeceğ� b�ld�r�ld�.

Jandarma sokak 
hayvanlarını unutmadı

HABER MERKEZİ
Etk�nl�ğ�n moderatörlükler�n� 
Hemş�rel�k Fakültes� Arş. Gör. 
Güz�de Üğücü ve Tıp Fakültes� 
Hastanes�nden Uzm. Hemş�re Arzu 
Özel yaptı. Etk�nl�ğe v�deo mesaj 
göndererek katılan Rektör 
Çamsarı, pandem� sürec�ndek� 
üstün çabaları ve başarılarından 
dolayı hemş�reler�n herkes�n 
takd�r�n� kazandığını ve bu 
çabaların da boşa g�tmeyeceğ�n� 
umduğunu bel�rterek, tüm 
hemş�reler�n Dünya Hemş�reler 
Gününü tebr�k ett�.

“HEMŞİRELER, DESTANSI 
BİR MÜCADELE VERDİLER”
Hemş�reler�n, Cov�d-19 pandem�s� 
sürec�nde tar�h yazdıklarını 
söyleyen Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Al� Kaya, etk�nl�kte 
yaptığı konuşmada, 
“Hemş�reler�m�z pandem� 
sürec�nde çok büyük emek 
verd�ler. Bu dönem, sağlık 
çalışanlarımızın toplumsal 
yaşamda ne kadar öneml� b�r 
yapı taşı olduklarını da tekrar 
gösterm�ş oldu. 
Hemş�reler�m�z en ön 
cephedeyd�; a�leler�nden, özel 
yaşamlarından feragat ederek 

destansı b�r mücadele verd�ler. Bu 
nedenle de hemş�rel�k mesleğ�; 
sevg�, saygı ve sabrın sembolü 
olan b�r meslek. İş d�s�pl�n� ve 
ahlakı �se olmazsa olmaz. 
Hemş�reler�m�z�n varlığıyla Tıp 
Fakültes� Hastanem�z de kent�m�z 
ve bölgem�z �ç�n çok öneml� b�r 
konuma yükseld�. H�zmetler�n�n en 
yakın tanıklarından olduğum tüm 
hemş�reler�m�z�n Dünya 
Hemş�reler Günler�n� kutluyor, 
etk�nl�ğ�n düzenlenmes�nde emeğ� 
geçenlere teşekkür ed�yorum” 
ded�.
“BU SÜREÇTEKİ DAYANMA 
GÜÇLERİNE HAYRANIM”

Pandem� sürec�nde hemş�reler�n en 

ön safta mücadele eden sağlık 
çalışanları olduğunu vurgulayan 
Hemş�rel�k Fakültes� Dekanı Prof. 
Dr. Ayda Çeleb�oğlu da 
“Hemş�reler her zaman en ön 
cephede yer alan sağlık 
çalışanlarıdır. Hemş�reler; 
eğ�t�mde, yoğun bakımda, 
filyasyonda, a�le sağlığı 
merkezler�nde kısacası �nsanın 
olduğu her yerdeler. Zorlu 
pandem� sürec�nde, 
sevd�kler�nden, a�leler�nden ayrı 
olarak mücadele ed�yorlar. Onların 
bu süreçtek� dayanma güçler�ne 
hayranım. Maalesef bu süreçte 
aramızdan ayrılan 
meslektaşlarımız da oldu, 

kend�ler�ne rahmet, 
yakınlarına baş sağlığı 
d�l�yorum. Tüm 
meslektaşlarımızın ve 
öğrenc�ler�m�z�n Dünya 
Hemş�reler Gününü 
tebr�k ed�yorum” 
�fadeler�n� kullandı.

“HEMŞİRELİK 
HİZMETİ 

EVRENSELDİR”
Hemş�rel�k mesleğ�n�n 
günümüzdek� önem�n�n 
daha da net olarak 

anlaşıldığı zamanlardan geç�ld�ğ�n� 
kaydeden Tıp Fakültes� Hastanes� 
Başhemş�res� Gülümser Lağap �se 
“Hemş�rel�k h�zmet� evrenseld�r, 
d�n, d�l, ırk g�b� ayrımlar asla 
gözetmez. Meslektaşlarımız zorlu 
pandem� sürec�nde de fedakarca 
çalışmaya devam etm�ş ve en �y� 
h�zmet� sunmaya çabalamışlardır. 
Hastanem�zde de yapılan 
düzenlemelerle bu süreç 
olab�ld�ğ�nce �y� geç�r�lmeye 
çalışılmıştır. Tüm personel�m�z 
b�rl�k �çer�s�nde h�zmet verm�şt�r” 
şekl�nde konuştu. Açılış 
konuşmalarının ardından etk�nl�k; 
MEÜ Tıp Fakültes� Hastanes� 
Uzm. Hemş�res� Cem�le Ordu'nun 
'Hemş�reler Geleceğ�n Sağlık 
Bakımı İç�n Öncü B�r Ses: ICN 
2021 Teması' ve MEF Ün�vers�tes� 
Öğr. Üyes� Prof. Dr. Zümra 
Atalay'ın 'Zorlayıcı Duygu ve 
Durumlara Karşı Şefkat Molası' 
başlıklı sunumlarını 
gerçekleşt�rmeler� �le devam ett�. 
Etk�nl�kte, öğret�m elemanları, 
öğrenc�ler ve hemş�reler�n 
fotoğraflarından, duygu ve 
düşünceler�n�n yer aldığı 
v�deolardan oluşan kl�pler de 
�zlet�ld�.

Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi kutlandı
MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 'Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses' başlıklı etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
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RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK,
BAŞARI VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

MERSİN TİCARET BORSASI 

ŞERAFETTİN MEMİŞ                      Ö. ABDULLAH ÖZDEMİR 

        MECLİS BAŞKANI
  

     YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 

3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları �dd�asıyla gözaltına 
alınan 6 k�ş�den 3'ü tutuklandı.
Alınan b�lg�ye göre, 3 Mayıs Pazartes� günü merkez Yüreğ�r 
�lçes� Tahs�ll� Mahalles�'nde bulunan özel b�r hastanede 
oks�jen s�stem�n� besleyen yaklaşık 10 metre uzunluğundak� 
elektr�k kablosu çalındı.
Güvenl�k kamerası görüntüler�n� �nceleyen İl Emn�yet 
Müdürlüğü Asay�ş Şubes� Hırsızlık Büro Am�rl�ğ� ek�pler�, 
şüphel�ler Şah�n D. �le ağabey� Ramazan D.'y� gözaltına aldı. 
Şüphel�ler adl� kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 N�san 
Cumartes� günü �se merkez Yüreğ�r �lçes�, Kazımkarabek�r 
Mahalles�'ndek� b�r �ş yer�ne öğle saatler�nde gelen 1 k�ş�, 
kl�manın dış ün�tes�n� çaldı. Güvenl�k kamerası görüntüler�n� 

mercek altına alan ek�pler araç plakasından şüphel�n�n Abd� 
D. olduğunu bel�rled�. Gözaltına alınan şüphel� adl� kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

CÜZDANDAN 2 BİN 700 LİRA ÇALDI
8 Şubat Pazartes� günü merkez Seyhan �lçes� Kuruköprü 
Mahalles�'nde bulunan b�r mağazada meydana gelen hırsızlık 
olayında �se Ş.A. �s�ml� kadının cüzdanında 2 b�n 700 l�ra 
para ve 2 kart çalındı. Güvenl�k kamerası görüntüler�n� 
�nceleyen ek�pler şüphel� Orhan A.'yı tesp�t ett�. Orhan A., 
çıkartıldığı hak�ml�kçe tutuklandı. B�r telekomün�kasyon 
ş�rket�ne a�t baz �stasyonundan yaklaşık 100 metre 
uzunluğunda kablo çaldığı �dd�asıyla gözaltına alınan Fat�h Ö. 
�le Burhan K. çıkartıldıkları hak�ml�kçe tutuklandı. (İHA)
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HABER MERKEZİ
Pandem� sürec�nde randevu 
s�stem�yle çalışan ve ş�md�ye kadar 
3 b�n 500 a�ley� g�yd�ren Kıyafet 
Ev�, tam kapanma sürec�nde 
h�zmet� a�leler�n ayağına götürdü. 
Ek�pler, Ramazan Bayramı 
önces�nde çocuklara 
bayramlıklarını evler�nde tesl�m 
ederek onları mutlu ett�. 
Büyükşeh�r Beled�yes�nden 
yapılan açıklamaya göre, Sosyal 
H�zmetler Da�res� bünyes�nde 
Ağustos 2020 tar�h�nde hayata 
geç�r�len Kıyafet Ev�, özell�kle 
pandem� sürec�nde beled�yeden 
sosyal destek alan yoksul 

vatandaşların kıyafet yardımı 
taleb�nde bulunması üzer�ne 
h�zmete g�rm�şt�. 
Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Vahap Seçer'�n 
“Yoksullara sosyal yardım 
yaparken çocukların da mutlu 
olmasını sağlayalım” sözünden 
hareketle çocukları önceleyen 
projeden, a�leler yaz, kış ve okul 
sezonu olmak üzere yılda 3 kez, 
k�ş� başı 3 parça elb�se ya da 
ayakkabı alab�lecek şek�lde 
faydalanıyor. Büyükşeh�r 
Beled�yes�, tam kapanma sürec�nde 
Kıyafet Ev�ne g�demeyen a�leler�n 
adresler�n� bel�rled�. Ek�pler, �l 

genel�nde �lçe �lçe gezerek 
çocuklara sürpr�z yaptı. 
Kıyafetler�n� alan çocuklar 
Ramazan Bayramını evde 
geç�recek olsa da bayramlık g�yme 
geleneğ�n� Büyükşeh�r Beled�yes� 
sayes�nde sürdürecek.

“BU ZOR ZAMANLARDA 
ÇOCUKLARIMIZI MUTLU 

ETMEK İSTEDİK”
Sosyal H�zmetler Da�res�nde 
görevl� Nesr�n Çalışkan, Kıyafet 
Ev� projes� kapsamında mahalle 
mahalle gez�p paketler� evlere 
ulaştırdıklarını �fade ederek, “B�ze 
başvuruda bulunan 
vatandaşlarımızın d�lekçeler�n� 

sonuçlandırarak onlar b�ze 
gelemed�kler� �ç�n b�z onlara 
gelmek �sted�k. Bu zor zamanlarda 
çocuklarımızı mutlu etmek �sted�k. 
Tab� k� bayramı evde geç�receğ�z 
ama olsun y�ne de kıyafetler�n� 
g�y�p mutlu olsunlar �sted�k” ded�. 
Çalışkan, proje kapsamında 
ş�md�ye kadar 3 b�n 500 a�leye 
ulaştıklarını vurgulayarak, “Her b�r 
a�len�n en az 3-4 çocuğu var. 
Çocuklar �ç�n bayramlık oldu. 
Yüzler�ndek� o gülümsemey� 
görmek zaten b�z�m �ç�n çok 
kıymetl�. Tüm vatandaşlarımıza �y� 
bayramlar d�l�yorum” d�ye 
konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal 
projelerinden olan Kıyafet Evi ile 
geliri asgari ücretin altında olan ya 
da hiç geliri olmayan aileler giyim 
ihtiyacını karşılayabiliyor. 

Büyükşehir, çocukların 
bayram kıyafetlerini 

evlerine kadar götürdü

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, 
Ramazan Bayramı'nı da 
kapsayan tam kapanma sürec�nde 
sosyal beled�yec�l�k anlayış ıyla 
sürdürdüğü h�zmetler�n�n yanı 
sıra beled�ye h�zmet ve 
sorumluluklarında da h�çb�r 
aksama olmaması �ç�n tüm 
b�r�mler�n� seferber ett�. 
Büyükşeh�r ek�pler�, bayram 
boyunca Mers�nl�ler �ç�n görev 
başında olacak.

TOPLU TAŞIMA HİZMETİ 
DEVAM EDECEK

Bayram süres�nce toplu taşıma 
araçlarında gerekl� tedb�rler 
alınarak, sokağa çıkma yasağı 
genelges�ndek� çalışma kısıtlılığı 
olmayan görevl�ler ve 
vatandaşlar �ç�n beled�ye otobüsü 
seferler� ücrets�z olarak devam 
edecek.

ALO 185 VATANDAŞIN 
HİZMETİNDE

7/24 görev� başında olan 
TEKSİN Mers�n Çağrı Merkez� 
çalışanları, Ramazan Bayramı 
boyunca da Mers�nl�ler�n 
h�zmet�nde olacak. Büyükşeh�r 
Beled�yes�nden �stek, talep ve 
ş�kayette bulunmak �steyenler 
bayram süres�nce Alo 185 
numaralı hattan ek�plere 
ulaşab�lecek. 
Vatandaştan alınan b�ld�r�mler �le 
�lg�l� da�re başkanlıkları da 

olumsuzlukların g�der�lmes� �ç�n 
göreve hazır olacak.
Bayram süres�nce engell� 
vatandaşlara yönel�k yürütülen 
evde sağlık ve bakım h�zmetler� 
aksamadan devam edecek.

İTFAİYE EKİPLERİ 
BAYRAMDA DA NÖBETTE

Bayram süres�nce oluşab�lecek 
trafik kazaları, yangın ya da 
doğal afetler ve arama-kurtarma 
operasyonlarına karşı İtfa�ye 
Da�res� ek�pler� görev başında 
olacak. 
Gerekl� eğ�t�m ve donanıma 
sah�p olan �tfa�ye ek�pler�, 
bayram süres�nce vatandaşın en 
zor zamanında yanlarında olmayı 
sürdürecek. Zabıta Da�res� 
ek�pler� de bayram boyunca 
vatandaşların huzur ve refahı �ç�n 
7/24 teyakkuzda olacak.

İLAÇLAMA, TEMİZLİK, 
CENAZE VE DEFİN 

İŞLEMLERİ 
AKSAMAYACAK

Ek�pler, kent genel�nde 
sorumluluk alanındak� tüm 
bölgelerde tem�zl�k ve s�nekle 
mücadele çalışmalarını aralıksız 
yürütecek. Cenaze ve defin 
h�zmetler� �le �lg�l� gerekl� 
tedb�rler alınarak, Mers�nl�ler�n 
talepler� herhang� b�r aksamaya 
meydan vermeyecek şek�lde 
karşılanacak.

Büyükşehir ekipleri, 
bayramda da görev 

başında olacak
Toplu taşıma hizmetlerinden cenaze ve den 
işlemlerine, temizlik çalışmalarından itfaiye 
birimine, zabıta denetimlerinden sinekle 
mücadele ve ilaçlama çalışmalarına kadar birçok 
birim, bayram boyunca 7/24 hizmet verecek.

HABER MERKEZİ
Gönül Bağı �le k�m� evladını, k�m� 
annes�n� sev�nd�rd�, k�m�n�n hayal� 
�se gerçeğe dönüştü. İlçe halkının 
sağlık, huzur ve güvenl�ğ� �ç�n 
yürüttüğü önley�c� tedb�rler�n yanı 
sıra sosyal sorumluluk projeler�yle 
de vatandaşın yanında olmaya 
devam eden Toroslar Beled�yes�, 
tam kapanma sürec�nde 
�ht�yaçlarını karşılamada zorluk 
çeken vatandaşlara Gönül Bağı �le 
ulaşıyor. Ek�pler, Gönül Bağı 
Destek Hattı'nı arayan çocukların 
talepler�ne de cevap vererek 
yüzler�ndek� mutluluğa ortak 
oluyor.

METEHAN EMİR, 
TAVŞANINA "BONCUK" 

İSMİNİ VERDİ
12 yaşındak� özel çocuk Metehan 
Em�r Kayacan, Gönül Bağı Destek 
Hattı'ndan �sted�ğ� tavşana kavuştu. 

Çukurova Mahalles�'nde yaşayan 
anne M�ne Kayacan'ın taleb� 
üzer�ne Gönül Bağı ek�pler�, 
Metehan Em�r'�n tavşan �steğ�n� 
yer�ne get�rd�. Toroslar Beled�ye 
Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a 
teşekkür eden Metehan Em�r, 
tavşanına "Boncuk" �sm�n� 
vereceğ�n� söyled�  Anne M�ne 
Kayacan da Gönül Bağı'ndan gelen 
bu hed�yen�n kend�ler� �ç�n çok 
değerl� olduğunu bel�rterek; 
"Oğlum Metehan Em�r, tavşanı 
olmasını çok �st�yordu. B�r türlü 
alamıyorduk. Beled�yem�z�n Gönül 
Bağı Destek Hattı'nı aradım ve 
oğlumun bu �sted�ğ�n� �lett�m. 
Oğlumun d�leğ� gerçek oldu. B�z� 
çok sev�nd�rd�ler. Sayın 
Başkanımızı bu güzel h�zmet�nden 
dolayı takd�r ve gönülden tebr�k 
ed�yoruz. Başkanımız, �y� k� var ve 
�y� k� arkamızda. Allah razı olsun. 

Kend�s�n� çok sev�yoruz" d�ye 
konuştu.

GÖNÜL BAĞI DESTEK 
HATTINDA MİNİK BİR SES!

Gönül Bağı Destek Hattı'nı 
arayarak tam kapanma sebeb�yle 
annes�ne hed�ye alamadığını 
söyleyen H�ranur Yıldırım'ın 
üzülmes�ne Başkan Yılmaz'ın 
yüreğ� dayanmadı. Başkan 
Yılmaz'ın tal�matıyla Gönül Bağı 
ek�pler�, Halkkent Mahalles�'nde 
yaşayan H�ranur'a sürpr�z yaparak 
annes�n�n Anneler Günü'nü kutladı. 
Gönül Bağı ek�pler�ne, Başkan 
Yılmaz'ın eş� Meltem Yılmaz da 
katılarak H�ranur'un d�leğ�n� 
gerçekleşt�rd�. M�n�k H�ranur, 
Beled�yen�n Gönül Bağı Destek 
Hattı'nı mahallede gezen anons 
araçlarıyla duyduğunu söyleyerek; 
"Gönül Bağı Destek Hattı'nı 
aramak �sted�m. Aradım ve 

hed�yem�z geld�. Atsız 
Başkanımıza çok teşekkür eder�m" 
�fadeler�n� kullandı. Gönül Bağı 
Projes� kapsamında oluşturulan 
Kadın ve Çocuk Danışma Merkez� 
Destek B�r�m� ek�pler�, Tozkoparan 
Mahalles�'nde yaşayan kas hastası 
Sem�h ve Sefa'nın annes� S�nem 
Sugöl'ü de Tozkoparan 
Mahalles�'ndek� ev�nde z�yaret 
ederek Anneler Günü'nü kutladı. 
Yılmaz'ın eş� Meltem Yılmaz'ın da 
eşl�k ett�ğ� z�yarette Sugöl'e ç�çek 
takd�m ed�l�rken, Sem�h ve Sefa 
kardeşlere de Başkan Yılmaz 
tarafından gönder�len hed�yeler� 
ver�ld�. Yapılan bu z�yaretle çok 
duygulandığını vurgulayan S�nem 
Sugöl; "B�z� düşündüğünüz �ç�n 
çok mutlu oldum. İk� çocuğum da 
kas hastası. Başkanımıza bu 
duyarlı davranışından dolayı ayrıca 
teşekkür eder�m" ded�.

Çocuklar istedi,
Başkan Yılmaz

gönderdi
Toroslar Belediyesi'nin 444 41 33 numaralı Gönül Bağı 
Destek Hattı'ndan ulaşan ihtiyaç ve talepler, destek 
birimi ekipleri tarafından anında yerine getiriliyor.

HABER MERKEZİ
 Proje çerçeves�nde, dünyaya yen� 
gelen bebekler� �ç�n a�lelere, �ç�nde 
hem bebeğ�n hem de annen�n 
b�rçok �ht�yacını karşılayan gıdalar 
ve çeş�tl� ürünler�n yer aldığı çanta 
hed�ye ed�l�yor.

“PROJEYİ, MERSİN'DE 
BAŞLATAN İLK 
BELEDİYEYİZ”

Anne ve babaları tebr�k etmek, 
sev�nçler�n� paylaşmak amacıyla 
bugüne dek b�rçok a�leye z�yaret 
gerçekleşt�ren Akden�z Beled�ye 
Başkanı Muhammet Mustafa 
Gültak, bu kez de yen� doğan 
bebekler� dolayısıyla beled�ye Fen 
İşler� Müdürlüğü personel� Zek� 
Erg�n �le Çevre Koruma Kontrol 
Müdürlüğü personel� Serhat 
Güler'� evler�nde z�yaret ett�. Özel 
Kalem Müdürü Onur Gümüştok'un 
da eşl�k ett�ğ� z�yaretlerde Başkan 
Gültak, “'Hoş Geld�n Bebek' 
projes� �le bugüne dek 4 b�n�n 
üzer�nde a�leye ulaştık. Akden�z 
Beled�yes� olarak, Mers�n'de bu 
güzel ve örnek projey� başlatan �lk 

beled�ye olmaktan dolayı 
gururluyuz, sev�nçl�y�z” ded�.

“TOPLUMUN TEMELİ VE 
ÇEKİRDEĞİ AİLEDİR”

Proje kapsamında, uzman ps�kolog 
ve sosyolog eşl�ğ�nde ebeveynlere 
bebek bakımı, çocuk büyütme ve 
a�le �ç� �let�ş�m eğ�t�m� verd�kler�n� 
de kaydeden Gültak, “Özell�kle �lk 
kez anne olan ebeveyne bu 

desteğ�n ver�lmes�n� önems�yor, 
onların yükünü b�r nebze 
hafiflet�yoruz; çünkü bebek bakımı 
gerçekten çok meşakkatl� b�r süreç. 
Ebeveynlere verd�ğ�m�z bu h�zmet 
�le bebeğ�n aşı takv�m�n�n tak�b�, 
sağlığıyla �lg�l� sorunların erken 
teşh�s� ve böylel�kle tedav�n�n 
başarılı olması sağlanıyor, çünkü 
toplumun en öneml� çek�rdek 

b�r�m� a�led�r. Akden�z sınırları 
�çer�s�nde yaşayan a�leler�n 
mutluluğu, b�z�m 
mutluluğumuzdur. Dünyaya 
gözler�n� yen� açan bebekler�m�z 
Asel As�ye �le Ömer Şeyhmus'a 
'hoş geld�n' d�yoruz. Allah, onları 
analı, babalı, sağlıklı büyütsün” 
d�ye konuştu.
ÇANTADA, ANNE VE BEBEK 

İÇİN BİRÇOK ÜRÜN VAR
Akden�z sak�nler�n�n �lg�s� ve 
beğen�s�n� toplayan h�zmet�n 
kes�nt�s�z süreceğ�n�n de altını 
ç�zen Başkan Gültak, “Dünyaya 
gözler�n� yen� açan bebekler� �ç�n 
a�leler�m�ze hed�ye ett�ğ�m�z 
çantada, b�berondan emz�ğe, çeş�tl� 
mamalara ve bebek bez�ne kadar 
b�r bebeğ�n ve annen�n �ht�yaç 
duyduğu pek çok şey mevcut. 2020 
yılı başında hayata kattığımız proje 
sayes�nde a�leler�m�ze ulaşmaya 
devam edeceğ�z. Özel önem 
verd�ğ�m�z h�zmet�m�z �le 
a�leler�m�z ve bebekler�m�zle sıcak 
ve kopmaz b�r bağ kurmuş 
oluyoruz” �fadeler�n� kullandı.

 'Hoş Geldin Bebek Projesi' 
ile 4 bini aşkın aileye ulaştı
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce uygulanan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kesintisiz devam ediyor.

Beled�yeye bağlı ek�pler, 
toplanan temel gıda 
malzemeler�n� 6 halk market 
aracılığıyla vatandaşlara ücrets�z 
dağıttı. Tarsus Beled�yes�, tam 
kapanma sürec�nde çalışamayan, 
gündel�k gel�r� kes�len 
yurttaşların temel gıda 
maddeler�ne ulaşab�lmes� �ç�n 
seferber oldu. Başkan Dr. Haluk 
Bozdoğan'ın tal�matıyla beled�ye 
ek�pler� Tarsuslu üret�c�ler�n 
meyve ve sebze satın aldı, 
onlarca ton meyve ve sebzey� 
yurttaşların ev�ne ulaştırdı. 

Kend�ne a�t araz�de oldukça gen�ş 
alana lahana eken b�r üret�c� de 
tarladak� ürünü h�çb�r bedel talep 
etmeden Tarsus Beled�yes�ne 
bağışladı. Beled�yen�n de 
desteğ�yle tarladan toplanan ürün, 
kent genel�ndek� 6 Halk Market'e 
bırakıldı. Lahanalar buradan 
Tarsuslulara ücrets�z olarak 
ulaştırıldı. Tarsus Beled�yes�, 
dayanışmaya katılan üret�c�ye 
teşekkür ett�. Öte yandan halk 
marketler�n önüne “Tarsuslu 
üret�c�m�z�n hed�yes�d�r” notu 
yazıldı. (İHA)

Tarsus'un dayanışma 
ağına çiftçi desteği

Tarsus Belediyesinin tam kapanma sürecinde 
çalışamayan ve günlük geliri kesilen vatandaşların 
temel gıda maddelerine ulaşabilmesi için başlattığı 
'Dayanışma Ağı' projesine, ilçede üretim yapan bir 
çiftçi de tarlasındaki ürünü bağışlayarak destek oldu. 
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