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Lübnan'ın Beyrut Limanı ile Mersin Limanı arasında başlatılması planlanan feribot
seferlerinin 13 Aralık'ta Lübnan ile Türkiye arasında imzalanan 'Ekonomik İşbirliği
Anlaşması' kapsamında hayata geçirileceği kaydedildi.
Beyrut'un, iç savaştan önce Ortadoğu'nun en ışıltılı kenti olduğuna dikkat çekilen haberde kentin
eski günlerine geri dönmek istediği vurgulanıyor. Lübnan yönetiminin, bölgenin giderek yükselen
gücü haline gelen Türkiye'nin, söz konusu potansiyelini değerlendirebilme noktasında Mersin ile
işbirliği yapıp hayata geçirilen feribot seferleriyle de dünyaya açılmaya hazırlandığı dile getirildi.
Mersin'in lojistik gücü ve alt yapısıyla öne çıktığı,
özellikle
son
dönemlerde
ortaya
konulan
çabalarla da kentin Akdeniz'de önemli bir güç
haline geldiği yorumunun yapıldığı haberde
yaşanan gelişmelerin sadece Mersin'e değil bölge
illerine ve Türkiye'ye yeni pazarlar açarak,
küresel krizin de yaralarını sarmasına fırsat
sunduğu dile getirildi. Feribot seferlerinin Fergün
Denizcilik tarafından yürütüleceği bilgisinin de yer
aldığı
haberde;
Mersin-Beyrut
arasında
çalıştırılması planlanan 'Azzurra' adlı geminin 25
tır, 250 otomobil taşıma kapasitesine sahip
olduğu bilgisi verildi.
Gemide ayrıca yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen seferlerde yolcuların eğlenebilmesi için restoran,
kafe-bar ve gazino gibi mekanların bulunduğu belirtilirken, deniz yolunun özellikle yolcu ve yük
taşınmasında karayoluna göre daha avantajlı olduğu ifade ediliyor. Karayolunda alınan vergilerden
muaf olunması ve zamandan tasarruf edilmesi gibi durumların Mersin ve Beyrut arasındaki feribot
seferlerinin de avantajını ortaya koyduğu vurgulanıyor. Öte yandan, 'Mersin-Beyrut Feribot
Seferleri' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar,
Mersin'in uygarlıkların kesişme noktası olduğunu ifade ederek, seferlerin aynı zamanda da kentin
mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilmesi noktasında atılan büyük bir adım olduğunu savundu.
Kurumların ortak hedefte birleşmesi ve ortak akılla hareket etmesinin başarıyı yakalamayı sağladığını
anlatan Olcar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu atılımlar sonucunda daha fazla turist daha fazla turizm anlamına geliyor ki, bu da bölgemiz için
büyük bir avantaj. Kışın haftada iki, yazın da hafta içi her gün sefer düzenlenmesi; Mersin'in 'cazibe
merkezi' olmasının da en önemli kanıtlarından biridir."
http://www.denizhaber.com.tr/deniz-turizmi/31363/mersin-limani-feribot-beyrut-sefer-azzurraortadogu-lubnan-ekonomik-isbirligi.html
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