Özgen; “Gerginlik
istemiyoruz”

“Tepkimiz sert olacak”

ntalya Ticaret ve Sanayi
Odas› Baﬂkan› Kemal
Özgen, “Piyasada
durgunluk önce bizi
vurmaktad›r. Biz bu nedenle
özel sektör olarak her zaman
ülkenin birlik ve
beraberli¤ini, siyasi uzlaﬂmay›
isteriz. Gerginlik
istemiyoruz” dedi. 2006’y›
de¤erlendiren ATSO Baﬂkan›
Özgen, y›l›nda Antalya’n›n
turizm sektöründe önemli bir
durgunluk yaﬂad›¤›n›n alt›n›
çizerek, 2007 y›l› için önlem
al›nmas›n› istedi. >5’TE

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Baﬂkan› Mevlüt Yeni, son y›llarda
artarak süren gazetecilere yönelik sald›r›lar karﬂ›s›nda adeta
masaya yumru¤unu vurdu ve herkesi sert bir dille uyard›
18 Kas›m’da yap›lan 13.Genel Kurul’da Antalya
Gazeteciler Cemiyeti Baﬂkanl›¤›’na seçilen
Mevlüt Yeni, göreve gelir gelmez düzenledi¤i
ilk bas›n toplant›s›nda, gazetecilere yönelik
yap›lan sald›r›lara karﬂ› sert ç›kt›. Herkesin iﬂini
yapmas›n› isteyen Yeni Baﬂkan, “Bugüne kadar
sadece yapt›klar› haber, çektikleri foto¤raf ve
özgür düﬂüncelerinden dolay› cezaland›r›lmaya
kalk›ﬂ›lan meslektaﬂlar›m›z›n bundan böyle
yaln›z olmad›klar›n› herkes görecek” dedi.
‘Gazeteci sahipsiz de¤il’ Yeni, Gazeteciler

A

Cemiyeti Bas›n Merkezi’nde düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda gazetecilerin sahipsiz olmad›¤›n›
ifade ederek sözlerini ﬂöyle sürdürdü; “Bu uyar›
bir defaya mahsus cemiyet merkezinden oldu.
Bundan sonra her kim gazeteciye sadece
görevini yapt›¤› için sald›r›r veya susturmaya
kalk›ﬂ›rsa iyi bilinsin ki, eylemimiz sadece ka¤›t
üzerinde k›nama veya bas›n toplant›s› ile s›n›rl›
kalmayacak. Tepkimizi, gazeteciye yönelik
eylemi gerçekleﬂtirenlerin kap›s›n›n önünde
ortaya koyaca¤›z”.

Bayram sevinci içinde
2007 y›l›n›n size ve
sevdiklerinize sa¤l›k,
mutluluk ve baﬂar›
getirmesini diliyoruz.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu
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Turizmde
2007 umudu
2006 y›l›n›
kay›plarla kapatan
turizmciler
umutlar›n› yeni
sezona b›rakt›

Pamuk ipli¤ine ba¤l› Türk turizminin 2007 y›l› umudu hayal oldu. 2006 y›l›n› kuﬂ gribi, papaz
cinayeti ve karikatür krizi gibi olumsuz geliﬂmeler nedeniyle yüzde 12’lik kay›p ile kapatan turizmci, bakanl›¤›n tan›t›m faaliyetlerine geç baﬂlamas› nedeniyle 2007’de riskle karﬂ› karﬂ›ya.
Hüsran y›l› oldu
Turizmciler 2007 y›l›n›n sektör aç›s›ndan
bir toparlanma y›l› olabilmesi için öncelikle
tan›t›m faaliyetlerine a¤›rl›k verilmesi gerekti¤i görüﬂünde birleﬂirken, sektörde konsept
farkl›l›klar› yarat›larak, Türkiye’nin cazibesinin artt›r›lmas› gerekti¤i belirtiliyor.
2006 y›l›n› hüsran y›l› olarak nitelendiren
turizmcinin, yan›nda baz› turizmciler ise
2006’y› “Turizmi 2006 Kavram Y›l›” olarak
nitelendiriyor.

Yeni dönem ve bizim aile!
irlik olmal›y›z!
Yerkürede insan
yaﬂam›n›n baﬂlad›¤›
ilk günden bu yana insanlar aras›nda bir birliktelik
vard›r. Birliktelik, insan›n
yaﬂam›n› devam ettirmesi
için zorunluluktur.

B

Mevlüt YEN‹’nin yaz›s› 3’te

Tak›m çal›ﬂmas› yapt›k
Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, “Antalya
tüm dünya ﬂehirlerinde oldu¤u
gibi elbetti bir tak›m sorunlar
vard›r. 2006 y›l›nda bu sorunlar
kamu görevlilerinin tak›m
çal›ﬂmas› anlay›ﬂ› içerisinde
kararl› ve ortak çabalar›yla
çözülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r”
ﬂeklinde konuﬂtu.

Marka olduk
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Menderes Türel, “Mübarek
Kurban Bayram›’n› hep birlikte
idrak ediyoruz. 2006 y›l›nda ki
büyük yat›r›mlar›m›z
Antalya’n›n yüzünü güldürdü.
Marka bir dünya kenti; Antalya
hedefi ile ç›kt›¤›m›z yolda
baﬂar›l› projelerin alt›na imza att›k” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler Birli¤i (AKTOB)
Baﬂkan› Osman Ay›k, y›lbaﬂ› ve bayram
dolay›s›yla Antalya'daki otellerin doldu¤unu
bildirdi. Ay›k, yapt›¤› aç›klamada, y›lbaﬂ›n›n ve
Kurban Bayram›'n›n birinci gününün ayn›
zamana rastlamas› nedeniyle özellikle yerli
tatilcilerin Antalya'y› tercih etti¤ini belirtti. K›ﬂ
mevsiminde aç›k olan otellerin doluluk oran›n›n
yüzde 90'a ulaﬂt›¤›n›, sanatç›lar›n sahne ald›¤›
otellerin ise tamamen doldu¤unu kaydeden
Ay›k, ''Y›lbaﬂ› ve bayramda Antalya'ya gelen
turistlerin yüzde 70'i yerli'' dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Baﬂkan›
Ahmet barut, 2006 turizm y›l›n›n arzu ettikleri gibi geçmedi¤ini ancak 2006 y›l›n›n daha
önceki y›llar gibi tarihteki yerini art›k
ald›¤›n› vurgulad›. Akdeniz Turistik Otelciler
Birli¤i Baﬂkan› Osman Ay›k, Türk turizminin
baz› olumsuz geliﬂmelerin üst üste gelmesiyle süreci ile 2006 y›l›nda yüzde 12’lik bir
daralma yaﬂand›¤›n› aç›klad›. Ceyda Tanyeli

Y›lbaﬂ›yla
özdeﬂleﬂen
y›lbaﬂ› a¤ac›,
Antalyal› bir
kuaföre ilham
kayna¤› oldu. 18
y›ll›k kuaför olan
Murat Seven,
y›lbaﬂ› için
"Y›lbaﬂ›" ve
"Dilek A¤ac›"
modellerinde iki
saç modeli
tasarlad›.

Antalya Valisi Alaaddin Yüksel ve
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Menderes Türel
Kurban Bayram›’nda yay›nlad›klar› mesajda
2006 y›l› içerisinde Antalya’da eksilmeyen
heyecanlarla yürütülen çal›ﬂmalar›n yeni y›lda
daha iyi olaca¤›n› aç›klad›.

Antalya’ya
bayram dopingi

Daralma yaﬂand›

Yılbaşına
özel saçlar

Yüksel ve Türel’in
bayram mesaj›

‘Huzur Plan›’ devrede
Antalya Valisi Alaaddin Yüksel’in talimat›yla harekete geçen ilgili resmi rukum ve
kuruluﬂlar, Kurban Bayram› ile Y›lbaﬂ›’n›n huzur ve güven içerisinde geçmesi için
tüm önlemleri ald›. Pol‹s ve jandarma bu sabahtan itibar›n ‘Huzur Plan›’n› uygulamaya baﬂlad›. ‹lgili birimler, bayram süresince aral›ks›z görev yapacak.
Bu y›l Y›lbaﬂ› ile ayn›
güne denk gelen Kurban
Bayram›’n›n huzur ve
güven içerisinde
geçirilmesi için her türlü
önlem al›nd›. Antalya
Valili¤i’nin talimat›
üzerine polis ve
jandarma bu sabahtan
itibaren ‘Huzur Plan›’n›
uygulamaya koydu.
Polis ve jandarma görev
alanlar› içerisinde yaya
ve motorize
devriyelerini art›r›rken,
Büyükﬂehir ve alt
belediyeler, vatandaﬂa
kolayl›k sa¤layacak tüm
önlemleri ald›.

C M Y B

BAYRAM
YAZARLARI

5
Erdo¤an KAHYA 15
Abdulkadir KALENDER18
Selami ﬁAH‹N 10
Salih UÇAR
22
Vedat GÜRHAN 21
Ahmet GEVEN 21
Kenan DE⁄ER

