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Tüzmen’s five ‘T’ formula has started to put in practice step by step

TÜZMEN'İN 5T FORMÜLÜ MERSİN'DE ADIM ADIM UYGULAMAYA GEÇİYOR
Tarım, turizm, teknoloji, taşımacılık ve ticaretteki projeler, kentin potansiyelini değere
dönüştürüyor Tüzmen'in 5T formülü Mersin'de adım adım uygulamaya geçiyor Derya EĞRİCAN
GÜLEÇ - MERSİN ecen yıl yapılan genel seçimler öncesi GMersin'e gelerek ili; tanm, turizm,
teknoloji, taşımacılık ve ticaretten oluşan 5T formülünü hayata geçirerek, kalkındırma sözü veren
Mersin Milletvekili ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, konuyla ilgili çalışmaların aralıksız
sürdüğünü söyledi. Ticarette liman, tarımda narenciye, teknolojide yabancı işbirlikleri, turizmde
Tarsus Kazanlı Kıyı Şeridi Projesi, taşımacılıkta ise havaalanı ile ilgili çalışmaların ilin gelişiminde
önemli etken olduğunu kaydeden Tüzmen, anlan adımlara karşın eksikler olduğunu ancak
hedefe ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Mersin'e Haziran 2007de geldiği
dönemde faaliyete geçemeyen bir liman, ciddi sorunlara sahip narenciye, çöp gibi farklı
sorunlarla karşılaşmalarına rağmen kısa sürede tüm sorunlan çözdüklerini kaydeden Tüzmen,
çalışmaya ilk olarak liman ile başladıklarını belirterek, "Limanda yaşanan sorunlar çözüldü ve
Mersin Limanı bugün artan elleçleme miktan ile Türkiye'nin değil Akdeniz'in en iyi limanlan
arasına girme noktasına geldi" dedi. Bu çalışmanın 5 Tnin ayaklarından biri olan ticareti
canlandırdığını ifade eden Tüzmen, "Türkiye dış ticaretinin yüzde 36 büyümesine rağmen Mersin
dış ticareti bu dönemde Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak, yüzde 40'lara ulaşü. Mersin'in
geçen yıl 3,7 milyar dolar olan ihracatı bu yıl yaklaşık 4,1 milyar dolara yükseldi. Tahminen yılı da
5,6 milyar dolar ile kapatır ve ilk kez 5 milyar dolar sınırım aşmış olur" diye konuştu. İkinci T
olarak tarıma da değinen Kürsad Tüzmen, "Hükümetimiz döneminde tanm destekleri çok arttı.
Bu artışta Mersin'de de Önemli çalışmalar yapıldı. Özellikle narenciye sorunu çözüldü. Önceki
yıllarda yerlere dökülen narenciye, geçtiğimiz yıl bir sorun yaşamadı. Kayısıda da benzer bir araş
yaşandı ve Türkiye'nin tanm ürünleri ihracatı ilk kez 10 milyar dolar barajını geçti" bilgisini verdi.
Teknolojide işbirlikleri yapıldı Üçüncü Tnin teknoloji olduğunu hatırlatan Kürsad Tüzmen, bu
alanda da önemli adımlar atıldığına işaret ederek, "Mersin ile Çin teknoparklan arasında
anlaşmalar yapıldı. Mersin Teknokent ile Çin Suzhou Inovasyon Park arasında işbirliği protokolü
imzalandı. Buna göre Çinli firmalar AR-GE çalışmalarını Mersin'de sürdürecek, böylece söz
verdiğimiz üzere bir taraftan teknolojiyi geliştirirken, diğer taraftan yabancı yatırımcıyı Mersin'e
getiriyoruz. Aynı zamanda Cinlilerle güneş enerjisi konusunda da çalışıyoruz. Mersin'i güneş
enerjisi merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için yan sanayii ile birlikte bu alandaki çalışmaları
kente getirme adına çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu. Turizmde sorunlan açtık Turizmden
oluşan dördüncü ayakta da çeşitli sorunlar bulunmasına karşın bugün sorunların aşıldığını anlatan
Kürsad Tüzmen, şöyle devam etti: 'Tarsus Kazardı Kıyı Şeridi Projesi hayata geçmek üzere. Bu
projenin mahkeme sürecinde ciddi sıkınalar yasandı. Bugün ise sıkıntılar aşıldı, arak tahsis
sahibi isletmeler belgelerini aldı. Kesin tahsislerin ardından inşaata başlanacak. 10 bin yataklı,
18 delikli 2 golf sahası bulunan otele dünyanın en çok döviz bırakan turisderini getinneyi
hedefliyoruz.. Bu proje tüm bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak. Mersin modern bir şehir ve turisti
iyi misafir ediyor, bir süre sonra komşu Antalya'dan daha çok turisti çekebileceğine inanıyorum"
dedi. Türkiye'nin ilk uluslararası lojistik konferansı Mersin'de Son T olarak taşımacılığa değinen
Kürsad Tüzmen, "Bu alanda da önemli çalışmalara imza aûldı" diye konuştu. 14-15 Ekim
tarilılerinde Mersin'de Türkiye'nin ilk uluslar arası lojistik konferansını düzenleyeceklerini anlatan
Tüzmen, dünya taşımacılık devlerinin bu konferans için kente geleceğini vurguladı. Mersin'in
lojistik öneminin dünyada giderek daha da çok tanınmaya başladığına dikkat çeken Tüzmen,
"Yapılacak çalışmalarla bu sektör daha da ileri noktalara taşınacak. Havaalanı konusunda da
güzel gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Planlama Kurulu'nda yapılan toplantıda
bu proje Çukurova Havaalanı ismiyle yer aldı ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar
arasına girdi" şeklinde konuştu. ...
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