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XVII. Akdeniz Oyunları’nın 
bilişim altyapısı 

Atos Türkiye’den
Bu tür organizasyonların aynı zamanda 
devasa bir bilişim operasyonu anlamına 
geldiğine işaret eden Atos Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Akbulut, iki 
yılda bir, yepyeni bir ülkede, son derece 
karmaşık bilgi teknolojileri sistemlerini 
kurduklarını ve onların sorunsuz bir 
şekilde çalışmasını sağladıklarını belirtti.

Fatma Ağaç

L ondra Olimpiyatları için hazırladığı IT altyapısında birçok “ilk”e imza atan Atos, XVII. 
Akdeniz Oyunları’nın IT altyapı ortakları arasında yer aldı ve global olimpiyat bilgi ve 
deneyimini Türkiye’de sergileme fırsatı yakaladı.

Atos Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Orhan Akbulut, Atos Türkiye’nin Akdeniz 
oyunlarının başarısının arkasındaki görünmez kahramanı olduğunu söyledi. “Olimpiyatların 
dünya çapındaki bilgi teknolojileri ortağı olarak, kış ve yaz oyunlarında sunduğumuz 
teknolojik altyapılarla Atos olarak adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz” diyen Akbulut,  
Akdeniz Oyunları’nın Mersin’de gerçekleştirilmesinin hem Mersin ve çevresi hem de Türkiye 
için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. 2020’de olimpiyatların adresinin İstanbul olması 
konusunda umutlu olduklarını ifade eden Akbulut, “Böyle bir durumda Atos Türkiye’ye çok 
önemli bir rol düşecek. Bu organizasyonlara kıyasla daha küçük ölçekte gerçekleşen Akdeniz 
Oyunları’nı olimpiyatların Türkiye’deki bir ön çalışması olarak değerlendiriyoruz” dedi.  

Bu tür organizasyonların aynı zamanda devasa bir bilişim operasyonu anlamına geldiğine de 
değinen Akbulut, Atos’un dünyanın en büyük spor karşılaşmasından edindiği bilgi birikimini 
iş süreçlerine de aktardıklarını kaydetti. Akbulut, her iki yılda bir, yepyeni bir ülkede, son 
derece karmaşık bilgi teknolojileri sistemlerini kurduklarını ve onların sorunsuz bir şekilde 
çalışmasını sağladıklarını dile getirerek, “Buradaki bilgi birikimimizi dünyanın dört yanındaki 
müşterilerimize de sunuyoruz” şeklinde konuştu.  

Atos CEO’su Orhan Akbulut, Bilişim Dergisi’nin sorularını şöyle yanıtladı:

-Türkiye’nin ev sahipliğinde 20-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 17. 
Akdeniz Oyunları’nın ruhu ve amacı neydi? Tarihçeden söz eder misiniz?

-Akdeniz Oyunları, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında, dört yılda bir düzenlenen spor 
yarışmaları. Bu yarışmalar, Akdeniz ülkeleri arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı 
sağlamak amacıyla düzenleniyor. Olimpiyat kurallarının geçerli olduğu yarışmalar, 13 günde 
tamamlanıyor. 

Akdeniz Oyunları ilk kez, 1948 Londra Olimpiyatları sırasında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
Asbaşkanı ve Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Türk asıllı Muhammed Tahir Paşa’nın önerisi 
ile gündeme geldi. Türkiye ile dokuz Akdeniz ülkesinin Olimpiyat Komiteleri bu öneriyi olumlu 
karşılayınca, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) 1961 yılında kuruldu. 

Merkezi Atina’da bulunan bu komite, oyunların dört yılda bir, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin 
sporcuları arasında ve yine Akdeniz kıyısındaki bir kentte yapılmasına karar verdi. Akdeniz 
Oyunları’nın ilki 5-12 Ekim 1951 tarihleri arasında, 10 ülkeden 734 sporcunun katılımı ile 
Mısır’ın İskenderiye şehrinde düzenlendi. Akdeniz Oyunları’nın bugüne kadar gerçekleştirilen 
tümüne katılan Türkiye, ilk kez 1971 yılında düzenlenen VI. Akdeniz Oyunları’na İzmir’de ev 
sahipliği yaptı. 

Akdeniz Oyunları’na ikinci kez ev sahipliği 
yapan Türkiye, bu yıl adresi Mersin olarak 
belirledi. 
12 gün süren oyunlara, 24 Akdeniz 
ülkesinden, 4000’e yakın sporcu katıldı. 24 
tesiste 30 branşın müsabakalarını izleyen on 
binlerce ziyaretçinin geldiği hesaplanıyor. 
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Akdeniz Oyunları için bugüne kadar toplam yatırımın ise 800 milyon TL civarında olduğu 
açıklanıyor. 

-17. Akdeniz Oyunları kapsamında teknolojik altyapı olarak nasıl bir hazırlık yapıldı?

-76.400 çalışanıyla Avrupa’nın lider IT Hizmetleri şirketi Atos, 2002’den bu yana dünya çapında 
olimpiyat ve paralimpik oyunların bilgi teknolojileri ortağı olmayı sürdürüyor. Atos Türkiye 
olarak, bilişim teknolojilerinde de büyük yeniliklere sahne olan XVII. Akdeniz Oyunları’nın IT 
altyapı ortakları arasında yer aldık ve böylece Atos’un global olimpiyat bilgi ve deneyimini 
Türkiye’de ilk kez sergileme fırsatı yakaladık. 

Bildiğiniz gibi, Akdeniz Oyunları, Yunanistan’ın organizasyondan çekilmesiyle 18 ay gibi çok kısa 
bir sürede tamamlandı. Yaklaşık 200 Atos iş teknolojisti de, hazırlıklar için, normalden çok daha 
kısa bir süreye sahiptiler ve 8 ay süren bir çalışma yürüttüler. Zamanlama, skor, yerinde sonuç 
ve oyun bilgilendirme sistemlerinin kurulumunu ve yönetimini gerçekleştiren ekibimiz, aynı 
zamanda bu sistemlerle ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetlerini de oyunlar boyunca sunuyor 
olacak. 

-Atos, 17. Akdeniz Oyunları’nda teknolojinin nasıl 
kullanılmasını sağlayacak? 2012 Londra Olimpiyatları 
teknolojide sınır tanımadı; teknolojik altyapı bakımından 
Londra Olimpiyatları ile farklılıklar ve benzerlikler neler? 

-Atos, Londra Olimpiyatları için hazırladığı IT altyapısında birçok 
‘ilk’e imza atmıştı. Şimdi bu yeniliklerin bazılarını Mersin’de 
de sergileme fırsatı buluyor. Akdeniz Oyunları’nda sergilenen 
teknolojilerin başında “Zamanlama ve Puanlama” sistemi geliyor. 
Bu sistem ile bütün spor branşlarının kurallarına uygun zaman 
ölçümlemesi ve puanlaması yapılıyor. Her spor branşı için farklı 
tesislerde oluşturulan sonuçlar ilgili tesislerde gösterildiği 
gibi, merkezi sistemde konsolide edilerek İnternet üzerinden 
yayınlanmaya hazır hale getiriliyor. 

Bir diğer önemli teknoloji ise ‘Yorumcu Bilgi Sistemi (CIS). Bu 
teknolojiyle sonuçlar, yorumcuların bulunduğu stadın canlı yayın 
bölümlerindeki dokunmatik ekranlı bilgisayarlara çok kısa bir süre 
içinde gönderilebiliyor; yorumcular, izleyicilerin coşkulu seslerini 
duymadan sonuçlarla ilgili bilgi sahibi oluyor. Ayrıca müsabaka 
ve yarışmacı ile ilgili izleyicilerin ilgisini çekebilecek pek çok 
bilgiyi bu ekran üzerinde görebiliyor ve izleyicilerle paylaşabiliyor. 
İzleyicilerin farklı cihazlardan takip ettiği Akdeniz Oyunları’nda 
Atos Türkiye, cihazı ne olursa olsun, herkese doğru bilgiyi gerçek 
zamanlı olarak ulaştırmayı hedefledi. 

-Eklemek istedikleriniz: 

-Atos Türkiye’nin Akdeniz oyunlarının başarısının arkasındaki 
görünmez kahramanı olduğunu söyleyebiliriz. Olimpiyatların 

dünya çapındaki bilgi teknolojileri ortağı olarak, kış ve yaz oyunlarında sunduğumuz 
teknolojik altyapılarla Atos olarak adımızdan söz ettirmeye devam ediyor olacağız. Akdeniz 
Oyunları’nın Mersin’de gerçekleşiyor olması hem Mersin ve çevresi hem de Türkiye için önemli 
bir kazanımdır. Aynı şekilde 2020’de olimpiyatların adresinin İstanbul olması konusunda 
umutluyuz. Böyle bir durumda Atos Türkiye’ye çok önemli bir rol düşecek. Bu organizasyonlara 
kıyasla daha küçük ölçekte gerçekleşen Akdeniz Oyunları’nı olimpiyatların Türkiye’deki bir ön 
çalışması olarak değerlendiriyoruz. 
Ayrıca, bu tür organizasyonların aynı zamanda devasa bir bilişim operasyonu anlamına 
geldiğini de eklemek isteriz. Atos’un dünyanın en büyük spor 
karşılaşmasından edindiği bilgi birikimini iş süreçlerine de 
aktarıyoruz. Her iki yılda bir, yepyeni bir ülkede, son derece 
karmaşık bilgi teknolojileri sistemleri kuruyor ve onların sorunsuz 
bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Buradaki bilgi birikimimizi 

dünyanın dört yanındaki müşterilerimize de 
sunuyoruz. 
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2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Yunanistan’ın, 
ekonomik kriz nedeniyle organizasyondan çekilmesi üzerine Mersin’le 
birlikte İspanya’nın Tarragona ve Libya’nın Trablus şehirlerinin de aday 
olduğu oyunlara, ev sahipliği yapacak olan ülke, aday olan 3 ülkenin 
dışında 21 Akdeniz ülkesinin katılımıyla İnternet yoluyla belirlendi. 

Fatma Ağaç

2013 Akdeniz Oyunları için Yunanistan, Volos, Hırvatistan, Rijeka, Türkiye, Mersin 
olmak üzere 3 ülke yarıştı. 
İlk turda 2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Yunanistan’ın, 

2010 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu organizasyonu yapamayacağını açıklaması 
üzerine Mersin’le birlikte İspanya’nın Tarragona ve Libya’nın Trablus şehirlerinin de aday 
olduğu 2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan ülke, 23 Şubat 2011 tarihinde Türkiye 
saati ile 19.00’da belli oldu. Oylamaya, aday olan 3 ülkenin dışında 21 Akdeniz ülkesi İnternet 
yoluyla katıldı. 23 Şubat’ta sona eren ilk tur oylamada adaylardan birisi kullanılan oyların 
yarısından 1 fazlasını alan, 2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapma hakkını kazanacağı 
belirtildi. Eğer herhangi bir adayın yarıyı geçmemesi durumunda, en az oy alan ülkenin 
eleneceği 2’nci tur oylama iki ülke arasında 23 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapıldı. 
23 Şubat 2011 tarihinde Türkiye saati ile 19.00’da yapılan oylamada Mersin 1. olarak oyunlara ev 
sahipliğine hak kazandı. 

XVII. Akdeniz Oyunları adayı 

İnternet’ten oylandı
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Akdeniz oyunları
Akdeniz oyunları, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında dört yılda bir düzenlenen spor 
yarışmaları. Bu yarışmalar Akdeniz ülkeleri arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı 
sağlamak amacıyla düzenleniyor. Akdeniz Oyunları’nda Olimpiyat kuralları geçerli. Akdeniz 
Oyunları ilk kez 1948 Londra Olimpiyat Oyunları sırasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
Asbaşkanı ve Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Türk asıllı Muhammed Tahir Paşa’nın önerisi ile 
gündeme geldi.
Türkiye ile dokuz Akdeniz ülkesinin Olimpiyat Komiteleri bu öneriyi olumlu karşılayınca, 
Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) 1961 yılında kuruldu. Merkezi Atina’da bulunan 
komite, oyunların dört yılda bir Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin sporcuları arasında ve yine 
Akdeniz kıyısındaki bir kentte yapılmasına karar verdi. Akdeniz Oyunları’nın ilki 5-12 Ekim 
1951 tarihleri arasında, 10 ülkeden 734 sporcunun katılımı ile Mısır’ın İskenderiye şehrinde 
düzenlendi. Akdeniz Oyunları’nın hepsine katılan Türkiye 1971 yılında VI. Akdeniz Oyunları’na 

2013 Akdeniz Oyunları’na şu ülkeler katıldı:

İzmir’de ev sahipliği yaptı. Bundan önceki XVI. ve son Akdeniz Oyunları 
23 ülkeden 3458 sporcunun katılımı ile 2009 yılında İtalya’nın Pescara 
kentinde düzenlendi. Atletizm, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, 
eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, 
masa tenisi, tenis, yelken, yüzme ve voleybol 
bütün Akdeniz Oyunları’nın programında yer 
alan değişmez spor dalları.
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Güvenliği, Akdeniz Güvenlik üstlendi
Türkiye’nin ev sahipliğinde 20-30 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleşen 17. Akdeniz 
Oyunları’nın güvenlik ihalesini Akdeniz Girişim 
Holding’e ait şirketlerden biri olan Akdeniz 
Güvenlik kazandı. Yaz Olimpiyatları’ndan sonra 
dünyanın en büyük spor organizasyonlarından 
biri olarak gösterilen 17. Akdeniz Oyunları’nda 
1181 Türk güvenlikçi görev aldı. 

Akdeniz Güvenlik, 17. Akdeniz Oyunları’nda 
emniyet teşkilatına yardımcı olarak silahsız personelle görev aldı. 7 Haziranda sporcular 
bölgeye gelmeye başladı. Sporcuların kaldığı konuklama tesislerinde 7 gün 24 güvenlik 
sağlandı. Sporcuların kalacağı tesislerde yabancı dil bilen personel görevlendirildi. 

Akdeniz Oyunları’nda, güvenlik personelinin istihdamının önemli bir kısmı oyunların 
düzenlendiği iller olan Mersin ve Adana’dan karşılandı. Sadece yöneticiler ve özel ekip 
İstanbul’dan gitti. 24 ülkeden binlerce sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları, 2020 için bir 
prova niteliğinde oldu. Bilindiği gibi İstanbul, 2020 yılında düzenlenecek yaz olimpiyatlarının en 
kuvvetli adayı.
 

Oyunlar için güvenlik güçleri bir araya geldi
20-30 Haziran tarihlerinde 32 spor dalında Mersin’de gerçekleştirilen 17. Akdeniz Oyunları için 
güvenlik güçleri bir araya gelerek bir toplantı düzenledi.
 
Akdeniz Oyunları’nda 32 spor dalında yaklaşık dört bin beş yüz kişiyi ağırlayan şehirde gelen 
sporcuların ulaşım sorunu yaşanmaması için Mersin Emniyet Müdürlüğü bir toplantı düzenledi. 
Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ortak yoğun bir çalışma yaptı. 

“Üç Kıta Tek Yürek”
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç oyunlar öncesinde Mersin’e gelerek, 20-30 Haziran 2013 
tarihinde gerçekleştirilen XVII. Akdeniz Oyunları kapsamında kente inşa edilen 11 yeni tesiste 
gelinen son durumu yerinde inceledi ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
Bakan Kılıç, tesislerin sorunsuz 
bir şekilde Oyunlara hazır hale 
geldiğini belirterek,  mucizevi bir 
inşa döneminin geçirildiğini ve 
bu süreçte Türk müteahhitlerinin 
önemli bir başarıya imza attığını 
da ifade etti.
 Oyunlar kapsamında yapılan 
tesislerin tamamlanmasında 
herhangi bir sıkıntı olmadığını 
anlatan Geçlik ve Spor Bakanı 
Kılıç, “Oyunlar kapsamında 
Mersin’e kazandırdığımız 
tesisler, sadece şehrin ya da 
bölgenin değil, ülkemizin yüz akı 
oldu” ifadesini kullandı.
303 iş günü gibi kısa bir 
sürede tamamlanan 25 bin 
seyirci kapasiteli Mersin 
Stadyumu’nda incelemelerde 
bulunan Kılıç, daha sonra 
XVII. Akdeniz Oyunları Genel 
Koordinatörlüğü’ne geçerek 
basın mensupları ile bir araya 
geldi.
   
Tesislerin inşa süresinin sona 
geldiğine değinen Bakan Kılıç, 
“İnşaat ve tesis anlamında 
gereken her şey yapılıyor ve tüm 
çalışmalar bitti. Bu çalışmaların 
insani boyutu ise Mersinliler burayı kullanmaya başladığında ortaya çıkacak ve tesisler esas 
anlamını o zaman kazanacak. Her şey yolunda. En kısa sürede her şeyi teslim almayı ve yine en 
kısa süre içerisinde tesislerin açılışını yapmayı hayal ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Tüm Mersinlilerin ‘Üç Kıta Tek Yürek’ sloganı ile kenetlenmelerini beklediklerini belirten Kılıç, 

“Mersin’de ortaya koyduğumuz işbirliği 
çabası, ‘Üç Kıta Tek Yürek’ sloganının 
yansımasıydı. Tüm takım arkadaşlarımızla 
bu sloganla kenetlendik. Ne kadar iyi bir 
organizasyon ortaya koyarsak, Mersin ve 
Türkiye o kadar büyük bir başarıya konu 
olacaktır” ifadelerini kullandı.
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 350 milyon TL’lik yatırım yapıldı
Akdeniz Oyunları kapsamında Mersin’e 2013’e kadar 350 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. 
Kentin tüm spor altyapısı yenilendiği gibi eksikleri de giderildi. Yatırımlar yalnızca Akdeniz 
Oyunları adına önem taşımıyor. Mersin, sonrasında kent halkının kullanımına açılan çok 
önemli tesislere kavuştu. Bu tesislerin önümüzdeki süreçte bölgede spor ve kongre turizmini 
hareketlendirmesi de bekleniyor. 

Mersinlilerin beklediği en önemli yatırım, stadyum yatırımı. 25 bin 565 kişilik planlanan 
stadyumda 58 adet loca bulunuyor. Tribünler membran çatı sistemiyle kapalı olup, restoran ve 
mağaza gibi sosyal alanlar ile sportif ve idari mekânlar bulunuyor. Bu kapsamda yapılan  diğer 
projelerle ilgili bilgiler ise şöyle:
Mersin Yurt Kompleksi, yatak kapasitesi: 3 bin 500. Mersin Üniversitesi kampus alanı içinde 74 
bin metrekare alan üzerine inşa edildi. İnşaat alanı 100 bin 264,57 metrekare olup, sekiz yatak 
bloğu, bir sosyal tesis bloğu, nizamiye binası, su deposu, sarnıç ve teshin merkezinden oluştu. 
Mersin Spor Salonu, seyirci kapasitesi: 7 bin 500. Spor salonu tüm salon sporlarına uygun 
ölçülerde planlandı. Salonda ferdi sporlara yönelik antrenman salonu ile 250 seyircili ilave spor 
salonu bulunuyor. Salonda sosyal alanlar ile sportif ve idari mekânlar bulunuyor.

Mersin Tenis Kompleksi, seyirci kapasitesi: 3 bin. Tenis kompleksinde merkez kort, iki adet 
kapalı kort ve sekiz adet de açık kort bulunuyor. Komplekste sosyal alanlar ile sportif ve idari 
mekânlar da mevcut.

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, seyirci kapasitesi: bin. Komplekste 25 x 50 ebatlarında olimpik 
havuz, 16 x 25 ebatlarında ısınma havuzu ve 6 x 16 ebatlarında çırpınma havuzu bulunuyor. 
Tesiste sosyal alanlar ile sportif ve idari mekânlar planlandı.
Cimnastik Spor Salonu, seyirci kapasitesi: bin. Tesiste ana salonla birlikte her biri 225 seyirci 
kapasiteli iki adet antrenman salonu bulunuyor. Sosyal alanla sportif ve idari mekânlar mevcut.
Atış Poligonu, Mersin’in Erdemli ilçesinde 294 bin metrekare alana inşa ediliyor. Tesiste 24 oda, 
48 yataklı sporcu eğitim merkezi, atış poligonu binası ile birlikte sosyal alanlar, sportif ve idari 
mekânlar bulunuyor.

Merkez Antrenman Spor Salonu, seyirci kapasitesi: bin. Spor salonu tüm salon sporlarına uygun 
ölçülerde olup, salonda ferdi sporlara yönelik antrenman salonu, sosyal alanlar, sportif ve idari 
mekânlar bulunuyor.
Atletizm Stadı Tribünü, seyirci kapasitesi: 3 bin. Tesiste iki adet atletizm ısınma pisti ile birlikte 
sosyal alanlar, sportif ve idari mekânlar bulunuyor.

Mersin Antrenman Spor Salonu, seyirci kapasitesi: bin. Spor salonu tüm salon sporlarına uygun 
ölçülerde bulunuyor. Salonda ferdi sporlara yönelik antrenman salonu, sosyal alanlar, sportif ve 
idari imkânlar da mevcut.

İyileştirme ve Yenileştirme Proje Çalışmaları Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörümü 
Tarafından Sürdürülen Tesisler ise şunlar: 
CNR Mersin Yenişehir Fuar Alanı (A)  ve (C) Holü
Adnan Menderes Bulvarı MEÛ nolu Salon Gelişim Koleji MEÜ Futbol Sahası Burhanettin 
Kocamaz Stadı Toroslar Anafartalar Sahası Toroslar 3 Ocak Sahası Koray Aydın Sahası
Macit Özcan Spor Tesisleri 2 nolu Kuzey Çim Saha Akdeniz Belediyesi S.Türkoğlu Sahası 

Sakıp Sabancı Spor Salonu (Adana); Lütfullah Aksungur Spor Salonu (Adana); Macit Özcan 
Spor Tesisleri Güney ve Kuzey Çim Saha ile Yüzme Havuzu; MEÜ Yüzme Havuzu ve MEÜ 
2 Nolu Salon; İçel Anadolu Lisesi; Turizm Otelcilik Lisesi; Kızkalesi Plajı; Atatürk Parkı; 
Mersin Marina;  Adana Atlı Spor Kulübü; Eskrim (Müsabaka, Antrenman), Masa Tenisi  
(Müsabaka); Güreş (Müsabaka, Antrenman) Bisiklet (Müsabaka, Antrenman) Badminton ve 
Judo (Müsabaka) Basketbol (Antrenman); Futbol (Müsabaka), Futbol (Antrenman); Hentbol  
(Antrenman), Hentbol (Müsabaka); Okçuluk  (Müsabaka), Okçuluk  (Antrenman); Su Topu  
(Müsabaka), Su Topu (Antrenman); Voleybol  (Müsabaka), Voleybol (Antrenman); Plaj Voleybolu 
Müsabaka Antrenman Su Kayağı (Müsabaka Antrenman) Yelken (E- (Müsabaka Antrenman) 
Binicilik (Müsabaka Antrenman). 

Akdeniz Oyunları için 54 tesis hazırlandı
 

20 Haziran’da başlayan ve Mersin’in ev sahipliği yaptığı 17. Akdeniz Oyunları için hazırlanan 54 
tesis bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılmıştı. 
 

http://www.bilisimdergisi.org/s156
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