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“Eski Köye Yeni Adet” Projesi’nde Final Gecesi… Pratikhaber,
27.06.2010
MIP (Mersin International Port – Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği) ve Türkiye İnsan Kaynakları
Vakfı (TİKAV) işbirliği ile geliştirilen, “Eski Köye Yeni Adet” adlı sosyal sorumluluk projesinin 19-26
Haziran 2010 tarihleri arasında verilen eğitimleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi
Sarayı’nda düzenlenen veda gecesiyle son buldu.
Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
Mersin ili Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı tarafından desteklenen “Eski Köye Yeni Adet” adlı
proje, Mersin Valiliği tarafından saptanan 63 köyün köy konaklarında bilgiye erişim ünitelerinin
oluşturulmasıyla, 13-15 yaşlarındaki toplam 126 öğrenciye eğitim vermeyi amaçladı. TİKAV
tarafından özel olarak eğitilen gönül MIP çalışanlarının da proje süresince yetişkinlere verdiği
eğitimle, toplamda 7 bin 560 kişiye ulaşılması da hedefleniyor.

“Eski Köye Yeni Adet” projesi kapsamında öğrencilere; TİKAV, , İl Sağlık Müdürlüğü ve gönüllü MIP
çalışanları tarafından, “Bilgisayar okur yazarlığı (BOY”, spor ve drama alanlarının yanı sıra “Kendime
değer veriyorum” başlığı altında”Öz bakım ve hijyen, ilk yardım, doğru beslenme, bulaşıcı hastalıklar
ve diş bakımı” eğitimleri veriliyor.
Ocak ayında 21 köyden 40 öğrenciye Mersin’in şehir merkezinde 1 hafta süreyle eğitim verilmesiyle
başlayan “Eski Köye Yeni Adet” projesi kapsamında; 18-26 haziran tarihlerinde Mersin köylerinden
35 öğrenciye Mersin Öğretmenevi’nde eğitim verildi.
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Bir hafta süren eğitimlerin sonunda Cumartesi gecesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi
Sarayı’nda düzenlenen veda gecesinde ise Ocak ayında eğitim alan öğrenciler tiyatro, halk oyunları,
koro, ritim ve ponpon dansı gösterileri sundular.
Mersin Valililiği adına Mersin Vali Yardımcısı Kadir Okatan, TİKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sultan Yılmaz, MIP Genel Müdürü John Phillips ve yetkilileri, gönüllüleri ve çalışanlarının katılımıyla
gerçekleşen gecede duygularını dile getiren Vali yardımcısı Kadir Okatan, “Kırsalda yaşayan
çocuklarımızı, gençlerimizi, vatandaşlarımızı mutlaka bilgiye ulaştırmak veya bilgiye erişim olanaklarını
geliştirmek düşüncesinden hareketle Mersin il merkezinde bulunan 63 köyümüze bilgiye erişim
üniteleri kuruldu. Bunları değerli muhtarlarımızın yakın ilgileriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfımızın katkılarıyla gerçekleştirdik. Amacımız henüz kırla kent arasında bilgiye erişim noktasında
ciddi bir farkın kalmamasıydı. Doğal olarak değerli vatandaşlarımızın değerli yavrularının bu konudaki
istek ve ilgileri sayesinde bugün eriştiğimiz bu sayıyı daha da artırmayı istiyoruz. Bu proje
kapsamında gerçekleştirilen bilgiye erişim ünitelerinin daha iyi kullanımı amacıyla TİKAV ve MIP’nin
gerçekleştirdiği ‘Eski Köye Yeni Adet’ projesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Katkı
sunanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Proje koordinatörü TİKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sultan Yılmaz, böylesine anlamlı proje
ile Türkiye’de bir ilke imza atıklarının altını çizerek “Eski Köye Yeni Adet” Projesi’nin TİKAV
koordinatörlüğünde devletin, yerel yönetimin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün işbirliğinin
bir araya geldiğinde nelerin yapılabileceğini ortaya koyan bir proje olduğunu söyledi. Bu ilklerden
birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını da kaydeden Yılmaz, “Ne mutlu bize ki bu
mutluluğu TİKAV olarak biz yaşıyoruz. Bu başarının kıvancını duyuyoruz. Bu projenin başarıya
ulaşabilmesi için çok kişinin emeğine ihtiyaç duyduk. TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Akın
projeyle ilgili görüşmeler için Mersin’e geldiğinde o günkü Valimiz Hüseyin Aksoy çok büyük ilgi
göstermişti. Kendisine buradan Samsun’a kadar selam ve saygı ve şükranlarımızı yolluyoruz. Projenin
gerçekleşmesinde yüreğini ortaya koyarak katkı sunan herkese TİKAV adına teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
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“Eski Köye Yeni Adet” Projesi’nin MIP’ın ilk kurumsal ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten
MIP Genel Müdürü John Phillips’de yaptığı kısa konuşmada projenin başarıya ulaşmasında destek
veren Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti. Yapılan
protokol konuşmalarının ardından gönüllülere teşekkür belgeleri, ilgili kurumlara ise plaketleri takdim
edildi. Geceye Ocak ve Haziran aylarında eğitim alan öğrenciler ve aileleri ile köy muhtarları da
katıldı.
http://www.pratikhaber.com/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=4590'
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