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Alo do¤uruyorum
Büyükﬂehir Belediyesi, 2007 y›l›nda yepyeni bir proje ile maddi nedenlerden dolay› evde do¤um yapmak zorunda kalan anne adaylar›na
yard›m eli uzatmaya haz›rlan›yor. Anne adaylar›n›n, “Alo Do¤uruyorum” projesi ile sa¤l›kl› ve steril ortamda do¤um yapmalar› hedefleniyor.
üyükﬂehir Belediyesi, bir ilke daha imza
atmaya haz›rlan›yor. “Alo Do¤uruyorum”
projesi ile ilgili haz›rl›klar›n sürdü¤ünü
belirten Genel Sekreter Yard›mc›s› Deniz
Köken, Büyükﬂehir Belediyesi Sa¤l›k ‹ﬂleri
Daire Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yürütülen sa¤l›k
taramas› s›ras›nda böyle bir ihtiyaç oldu¤unu
tespit ettiklerini söyledi.
Amaçlar›n› anlatt›
Sa¤l›k taramas›ndaki amaçlar›n› da anlatan
Köken, “Bu s›rada do¤umlar›n›
imkâns›zl›klardan dolay› evlerinde yapmak
zorunda kalan bayanlar oldu¤unu tespit ettik.
Bu projeyle, sosyal güvencesi olmayanlar›
anlaﬂma yapaca¤›m›z özel hastanelere
yönlendirerek, sa¤l›kl› ve hijyenik bir ortamda
do¤um yapmalar› hedefleniyor” dedi.
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Büyükﬂehir Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc› Deniz Köken

‹laç eczanede sat›l›r
a¤l›k Bakanl›¤›’ndan ruhsat
S
al›nmadan internet sitesinde
sat›ﬂa sunulan ilaçlar konusunda
uyaran Antalya Eczac›lar Odas›
Baﬂkan› Havva Kurnaz, “‹laç
eczanede sat›l›r” diye konuﬂtu.
‹nternetten ilaç sat›ﬂ›
Teknolojinin geliﬂmesiyle
birlikte al›ﬂveriﬂlerin bile
internet üzerinden yap›ld›¤›
günümüzde, yine internetten

ruhsats›z ilaçlar›n sat›ﬂ›n›n
gerçekleﬂtirildi¤i yolundaki
iddialar üzerine, bu konuda
kendilerine de ﬂikâyetler
ulaﬂt›¤›n› aç›klayan Eczac›lar
Odas› Baﬂkan› Havva Kurnaz,
nas›l üretildi¤i ve hangi
koﬂullarda sakland›¤› belli
olmayan ilaçlar›n sat›n
al›nmamas› konusunda
vatandaﬂlar› uyard›.

KURA ‹LE SONUÇLANAN
B‹R SEÇ‹M‹N ARDINDAN
ntalya Gazeteciler Cemiyeti’nin
son Genel Kurulu’nda yap›lan ve
iki listenin kat›ld›¤› seçimde,
oylar eﬂit ç›k›nca, her iki taraf›nda
iste¤i do¤rultusunda kura çekimi
yap›lm›ﬂ, evvelki ve k›demli üyelerin
oluﬂturdu¤u
Sn.Erdo¤an KAHYA
listesi kaybetmiﬂ,
daha çok gençlerden
oluﬂan Sn.Mevlüt
YEN‹ listesi göreve
getirilmiﬂtir. Kurucusu
oldu¤um
Cemiyetimizin
23.y›l›nda, ilk kurucu
Kenan
Baﬂkan›m›z rahmetli
DE⁄ER
Nuri DA⁄TEK‹N’den
itibaren; Erdo¤an
KAHYA , Mustafa YOLDAﬁ , Erdo¤an
KAHYA ve ﬂimdi Mevlüt YEN‹
Baﬂkanl›k görevine uygun görülmüﬂler.
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Daha iyi hizmet verebilmenin gayreti
ile mesle¤in onurunu koruma ve
kollaman›n, meslek eti¤ini
sürdürebilmenin, yasal kurallar içinde
Cemiyetin hak ve hukukunu
sahiplenmenin, üyeler aras›nda
dayan›ﬂma ve meslek birli¤ini
sa¤laman›n heyacan› içinde görev
yapm›ﬂ olan ve bugüne kadar bu
çizgide hizmet verenlere, minnet ve
ﬂükranlar›m› sunuyor, yeni seçilen
ekibinde ald›klar› nöbet devrinden
itibaren hizmet verecek olanlara
baﬂar›lar diliyor, beklenenden daha iyi
ve olumlu iﬂler yapacaklar› beklentisi
içersinde oldu¤umuzun bilinmesini
istiyorum.
Türkiye’deki di¤er Gazeteciler
Cemiyetleri aras›nda önemli bir
seviyede olan Cemiyetimizin bu
aﬂamas›ndan gurur duyuyor,
Cemiyetimizin kurucu üyesi ve k›demli
bir onur kurulu Baﬂkan› olarak
Cemiyetimizin üyesi olan ve üyesi
olmayan bütün bas›n camias›n›n,
bütün radyo ve televizyon çal›ﬂanlar›
ile emektarlar›n›n yeni y›llar›n› ve
bayramlar›n› kutluyor sayg›lar›m›
sunuyorum.
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