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SSK’l›lar›n t›p kabusu
B
bayraml›k sona erdi

Yeni dönemin
getirdikleri ve bizim aile!

Akdeniz Üniversite’si Hastanesi Milletvekili Osman Akman’›n çabalar› sonucu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Baﬂkan› Birol Aydemir’in bayram sonucu sorunlar› çözece¤iz sözü üzerine hastane SSK’l› hastalar› dünden itibaren tekrar almaya baﬂlad›.
kdeniz Üniversitesi
Hastanesi, alacaklar›n›n
tahsil edememesi, haks›z
kesintiler yap›lmas› ve bunun
sonucunda mali durumunun
s›k›nt›ya girmesi nedeniyle 19
Aral›k’tan itibaren SSK’l›
hastalar›n sevklerini kabul
etmeyen hastane, dünden itibaren
eski uygulamalar›na geri
dönüyor.
Ödemeler h›zlanacak
Milletvekili Osman Akman’›n
olumlu çabalar› Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun gerek Merkez
Teﬂkilat› gerekse ‹l Yönetimi ile
yap›lan görüﬂmeler sonucunda
ödeme ak›ﬂ›na h›z verilmesi
sonucu SSK’l› hastalar tekrar
hizmet alabilecek. Sosyal
Güvenlik Kurumu Baﬂkan› Birol
Aydemir’in de Üniversite
Rektörlü¤ü’ne sorunu bayram
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sonras› çözme teminat› vermesi
ile hastalar›n daha fazla ma¤dur
olmas› önlenmiﬂ oldu. Bu karar›n
teminatlar›n yerine getirilip
getirilmemesine ba¤l› olarak
tekrar gözden geçirilece¤ini
aç›klayan Rektörlük, yaﬂanan
sorunlar›n kurumun yap›s› ciddi
oranda etkiledi¤ini ve sa¤l›k
hizmetinin kalitesinin düﬂtü¤ünü
aç›klad›.
Üsluplar›na dikkat
etsinler
Üniversitenin evrensel bir
kurum oldu¤unu ve kararlar›n›
evrensel ölçüler içinde ald›¤›n›
kaydeden yetkililer, yerel
politikac›lara ilgilendikleri
konular üzerinde önce bilgi
sahibi olmalar›n› daha sonra
sorunun çözümü ile
u¤raﬂmalar›n› ve üsluplar›na
dikkat etmelerini istedi.

GATAB’a kalite denetimi

irlik olmal›y › z !
Yerkür e d e
insan yaﬂam›n›n baﬂlad›¤› ilk
Antalya Gazeteciler
Cemiyeti Baﬂkan›
günden bu yana
gazeteciyeni@hotmail.com
insanlar aras›nda bir birliktelik
vard›r. Birliktelik, insan›n yaﬂam›n›
devam ettirmesi için zorunluluktur.
Kiﬂiler “ben bu dünyada yapayaln›z yaﬂamak istiyorum” deme hürriyetine sahip olsa bile, bunu hayata geçiremezler.

Mevlüt
YENİ

Birimizin di¤erine, di¤erinin ötekine ihtiyac› süreklidir. Birlikte
davran›ﬂ gösterme ve hareket etme
anlay›ﬂ›, mesleki örgütlenmelerde
çok daha belirginleﬂir. Mesleki örgütlenmeden bahsederken elbette
kendi meslektaﬂlar›mdan kast ediyorum. Yeni yönetime teveccühte
bulunan meslektaﬂlar›m›z›n ve bütün gazetecilerin ortak duygusu,
bir araya gelebilmek ve güçlü bir
meslek örgütü olabilmektir.
Yönetimde de¤iﬂime öncülük etme fikrini ortaya koydu¤umda “neleri de¤iﬂtirebiliriz?” sorusu karﬂ›m›za ç›kt›. Çok fazla yan›tlar buldum bu soruya karﬂ›l›k. Her ﬂeyden önce beni gelecek ad›na
umutland›ran, güç veren en güzel
ﬂey; kongremizde “De¤iﬂim ve geliﬂime haz›r m›s›n›z” sorumuza gelen “EVET” cevab›d›r. Biz bu cevab› tüm üyelerimizden gelmiﬂ olarak kabul ediyoruz ve art›k önümüze bak›yoruz. Laf söz de¤il icraat
üretmeye çal›ﬂ›yor, çabal›yoruz.
Filan kiﬂi bize oy verdi, filan kiﬂi
vermedi ﬂeklindeki sevimsiz yaklaﬂ›mlar› asla bizim dönemimizde
görmeyeceksiniz. Bizlere oy vermiﬂ veya vermemiﬂ tüm üyelerimiz
bizim ailemizin çok önemli birer
ferdidir. Hiçbir platformda bizden
eskiler, yeniler veya gençler, yaﬂl›lar gibi ayr›mc›l›k, kay›rmac›l›k
görmedi¤iniz gibi tam tersi her
yaklaﬂ›ma sayg›l›, her bireyin
önemsendi¤i bir duruﬂumuz olacak..

üney Antalya Turizmi Geliﬂtirme ve Altyap› ‹ﬂletme Birli¤i
(GATAB) kalite denetiminden geçti. ISO 9001:2000, ISO 14001
ve OHSAS 18001 uluslararas› kalite standartlar› belgeleri almak
için haz›rl›klar›n› tamamlayan GATAB, Uluslararas› Standart
Organizasyonu denetçileri taraf›ndan tetkik edildi. GATAB'›n
baﬂvurdu¤u her üç belge için de denetimlerin baﬂar›l› geçti¤ini belirten
tetkikçiler, GATAB hakk›nda olumlu rapor verdi. GATAB Baﬂkan›
Yusuf Üras, ISO denetimlerinin baﬂar›l› geçti¤ini belirterek, “GATAB
h›zla de¤iﬂiyor. Aylard›r çal›ﬂt›¤›m›z ISO standartlar› için
haz›rl›klar›m›z› tamamlad›k” dedi.
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Alanya
Gazeteciler
Cemiyeti’nde
görev da¤›l›m›
23 Aral›k 2006 günü
gerçekleﬂtirilen Alanya
Gazeteciler Cemiyeti ola¤an
genel kurulunda baﬂkanl›¤a
seçilen Mehmet Ali Dim yapt›¤›
ilk toplant›da görev da¤›l›m›n›
yapt›. Buna göre AGC Baﬂkan
Yard›mc›l›klar›na Ferit Kesen ve
Gaye Coﬂkun, Genel Sekreterli¤e
Necati ﬁatana, Genel Sekreter
Yard›mc›l›¤›na Hüseyin Kalayc›,
Saymanl›¤a Sefa Karaca getirildi.
E¤itim ve Kültür ‹ﬂleri'nden
sorumlu yönetim kurulu
üyeli¤ine Alper Kutay,
yard›mc›l›¤›na Fatma Çelik,
Sosyal ve Sportif ‹ﬂlerden
Sorumlu yönetim kurulu
üyeli¤ine Ercan Y›ld›r›m,
yard›mc›l›¤›na Hikmet Türen ve
D›ﬂ ‹liﬂkiler Sorumlulu¤una ise
Ali Do¤an seçildiler. Antalya
Gazeteciler Cemiyeti olarak
kardeﬂ cemiyetimiz olan Alanya
Gazeteciler Cemiyeti yönetimine
seçilen meslektaﬂlar›m›za yeni
görevlerinde baﬂar›lar diliyoruz.

yetleri dikkate
alaca¤›z. Kendi
içimizde ço¤ulcu anlay›ﬂ ve
çok seslili¤i yaﬂarken kamuoyunda tek yürek olmay› becerdi¤imiz vakit Antalyal› gazeteciler ve meslek örgütümüz
olan Gazeteciler Cemiyetimiz arzu
edilen noktaya ulaﬂm›ﬂ demektir.

Böylesine önemli ve anlaml› bir
günde plandan, projeden bahseden bir baﬂkan konumuna girmek
istemiyorum. Yapacaklar›m›z› zaten sizlerle her platformda paylaﬂ›yoruz. Ancak her konuﬂmamda sürekli alt›n› çizdi¤im bir hususu burada tekrar yazarak 3 y›ll›k duruﬂumuzu bir kez daha kamuoyu ile
paylaﬂmakta da yarar görüyorum.
Bir kere hiç kimse kusura bakmas›n mesle¤imize yönelik yap›lan
çirkin sald›r›lara karﬂ› tutumumuz
sert olacak. Ayr›ca üyemiz olsun
veya olmas›n tüm meslektaﬂlar›m›z›n iyi ve kötü günlerinde art›k s›cac›k yanlar›nda olabilen bir anlay›ﬂ, mesleki geliﬂim ve de¤iﬂime
katk› sa¤layan bir duruﬂ, yepyeni
projeler, bizleri bir birimizden
uzaklaﬂt›ran de¤il yaklaﬂt›ran, kaynaﬂt›ran bir yaklaﬂ›m ortaya koyaca¤›z. Zaten tüm bu yazd›klar›m›n
ve verdi¤imiz sözlerin gelir gelmez
start›n› vermiﬂ durumday›z.
Meslektaﬂlar›m›z›n her derdini
kendimize dert edinme anlay›ﬂ›m›z
ile hareket ederek hiçbir soruna
kay›ts›z kalmayaca¤›m›z›n bilinmesini istiyorum. Somutlaﬂm›ﬂ projelerimizin yan›nda meslektaﬂlar›m›z›n bizlere önerece¤i ve yap›lmas›n› arzu etti¤i mesleki hassasi-

Bayram günlerinde sevinç vard›r.
Kucaklaﬂma, hat›r sorma, yak›nlaﬂma, ötekinin di¤erine ziyareti, büyüklere sayg›, küçüklere hürmet
vard›r. Bayramda bize özgü olan
bu davran›ﬂlar› genel hayat›m›zda
bütünleﬂtirebilirsek bizim hedefledi¤imiz mesleki zirveyi de aynen
sa¤lam›ﬂ olaca¤›z.
Gazetecilerin ürünü, fikridir. Bu
fikri ürün, bilgi birikimi neticesinde ﬂekillenir. Gazetecilerin fikri,
bireysel mülkiyeti görünümde olmakla birlikte yaz›ya döküldü¤ü
andan itibaren kamuya aittir. Bu
kamusal sorumluluk, bizleri geniﬂ
ölçekte düﬂünmeye sevk ederken
toplumsal hassasiyetlerimizi diri
tutmay› sa¤lar.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti, fikirlerin tart›ﬂ›ld›¤› ﬂeffaf, her düﬂünceye sayg›l› önemli bir platform
olmay› amaçlamaktad›r. Bir fikrin
di¤erinden üstün oldu¤u iddialar›n›n tersine her fikrin aç›klanmas›
gerekti¤ini benimser.
Ekip arkadaﬂlar›mla birlikte bu
yola ç›karken ortaya koydu¤umuz
söylevler bilinen ç›tay› yükseltti¤i
gibi 3 y›ll›k görev süremiz içinde
ortaya koyaca¤›m›z reform niteli¤indeki projelerimizle cemiyetimizi en prestijli meslek örgütü haline
getirecektir.
Ç›tan›n arzu edilen seviyeye gelmesi için her bir üyemizin koyaca¤› katk› önemlidir. Biz elimizi taﬂ›nda alt›na koyduk bile. Bizlerin
iyi niyetle ç›kt›¤› ve emin ad›mlarla ilerlemeye çal›ﬂt›¤›m›z bu yolda
muhakkak ki siz dostlar›n koyaca¤›
katk›y› da önemsiyoruz.
‘Antalya Gazeteciler Cemiyetinin Baﬂkan› Mevlüt Yeni’ de¤ildir.
Her bir üyemiz, bu cemiyete sahiplendi¤i ölçüde, baﬂkand›r. Bütün görevler gelip geçicidir. Bu cemiyete üye olan her bir meslektaﬂ›m baﬂkanl›k hassasiyeti ile cemiyetimize önem vermelidir. ‹ﬂte,
birlikte olabilmek birlikte yönetmek bu bayram gününde biraz daha hassas bir kavrama dönüﬂmüﬂtür. Ben bu hassasiyeti gösteren
bütün de¤erli meslektaﬂlar›m›n öncelikle bayramlar›n› kutlar 2007
y›l›n›n bar›ﬂ mutluluk ve huzur dolu geçmesini dilerim…
Bu vesileyle önemli sayd›¤›m bir
hususun daha alt›n› çizerek sat›lar›m› tamamlamak istiyorum. Elinizde okumakta oldu¤unuz Antalya
Gazeteciler Cemiyeti’nin sadece
bayramlarda yay›nlad›¤› “BAYRAM” gazetemize gösterdi¤iniz ilgi ve destek için tüm dostlar›m›za
en derin ﬂükran ve teﬂekkürlerimi
sunuyorum.
Sevgi ve ilginize lay›k olmak için
çal›ﬂaca¤›z, çabalayaca¤›z... En
derin sayg›lar›mla!
Esen kal›n.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti ad›na sahibi
Mevlüt YEN‹
Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Ali BULDU
Haber Müdürü
H. Aﬂk›n ER‹ﬁ

Görsel Yönetmen
Ogün KOÇAK

Yay›n Kurulu
Hüseyin ARSLANG‹RAY, Fatih GÜRBÜZ,
Haﬂmet ÖYKEN, Nihat TOKLU, Mustafa TUNCEL,
Ahmet ‹STEK, ‹dris TAﬁ,
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Sinan Mah. Atatürk Cad. Uçar ‹ﬂhan› No:11/8
Tel: (0242) 248 94 04 - 244 42 48
Faks: (0242) 242 72 45
e-posta: info@antalyagazetecilercemiyeti.org.tr
web : www.antalyagazetecilercemiyeti.org.tr
www.agc.org.tr
Yay›na haz›rl›k: Kent Haber Gazetesi
Bas›ld›¤› yer: Merkez Matbaac›l›k
Sabah Gazetesi Antalya Tesisleri
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San.Tic.A.ﬁ
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