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Sağlık turizmine yeni boyut getirdi, 
Rus sigorta şirketlerinin gözdesi oldu
Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, sağlık turizminde yıldızını parlatıyor. Hastane, yerli hastaların yanı sıra yurt dışından da çok 
sayıda yabancı hasta çekiyor. Özellikle Rusların ilgi odağı haline gelen hastane, 10 ayda 300 Rus hastayı sağlığına ka-
vuşturdu. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarı, sağlık turizminden ciddi pay almaya başladıklarını söyledi.

‘Avrupa durgun, sanayici Uzakdoğu pazarına yönelmeli’

Kışın iş yoğunluğu azalan itfaiyeciler 
kontrollü yangınlarla zinde tutuluyor

Tarihi evdeki yangında 5 kişi zehirlendi

ŞABAN GÜNDÜZ ANTALYA

-Dünyada önemli bir alternatif turizm 
kaynağı olan ve hissedilir düzeyde 

ekonomik getiri sağlayan sağlık turizmi 
Antalya’da da hızlı bir gelişme gösteriyor. 
Son yıllarda birbiri ardına hizmete giren 
ve sayıları 30’u bulan özel hastaneler, 
Antalya’nın bu alandaki cazibesini daha 
da arttırıyor. Henüz 10 ay önce açılan 
Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, Antalya’nın 
sağlık turizminde yıldızını parlatıyor. Ke-
pez Varsak mahallesinde 24 milyon lira-
lık yatırımla faaliyete geçen hastane, yerli 
hastaların yanı sıra yurtdışından da çok 
sayıda yabancı hasta çekiyor. Özellikle 
Rusların ilgi odağı haline gelen hastane, 
10 aylık bir süre zarfında 300 Rus hastayı 
sağlığına kavuşturdu. Akdeniz Şifa Has-
tanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Sarı, 70 civarında Rus hastayı da ameli-
yat ettiklerini, küçük operasyonlarla bu 
sayının 100’ü bulduğunu söyledi. Yeni 
bir hastane olmalarına rağmen sağlık tu-
rizminde hızlı bir gelişme gösterdiklerini 
belirten Sarı, “Kısa bir süre önce açılma-
mıza rağmen sağlık turizminden ciddi pay 
almaya başladık. Gün geçtikçe bu payımız 
daha da artacak. Özellikle bu yaz çok yo-
ğun geçecek.” dedi.  
 Hüseyin Sarı, sağlık turizmine yönelik 
yaptıkları çalışmaları anlattı. Sağlık turiz-
minin ülke açısından büyük bir kazanım 

olduğunu vurgulayan Sarı, Antalya’nın 
sağlık hizmetleri konusunda son derece 
başarılı olduğunu söyledi. Yeni açılmala-
rından dolayı sağlık turizmine biraz geç 
başladıklarını ifade eden Sarı, “Ama Rus-
lar sayesinde bu açığı kapattık. Hizmete 
girdikten sonra hemen Rus sağlık sigor-
ta şirketleriyle bağlantıya geçtik. Yeni bir 

hastane olmamızdan dolayı ilk önce ön 
yargıyla karşılaştık. Ancak sonra verdiği-
miz hizmetlerden memnun olan Rus sağ-
lık sigortaları hastalarını bize göndermeye 
başladı. Şimdiye kadar 300’ün üzerinde 
Rus hastaya hizmet verdik.” diye konuştu. 
Sağlık turizmine yeni bir boyut getirdikle-
rini de dile getiren Sarı, “Yabancı hastaları 

suistimal etmiyoruz. Fiyatı ne 
ise onu uyguluyoruz. Fatura-
ları şişirmiyoruz. Bu durum 
yabancı hastaların hastanemi-
ze olan güvenini daha da pe-
kiştirdi.” ifadelerini kullandı. 
Hüseyin Sarı, hastanelerinde 
sağlığına kavuşan birçok Rus 
hastadan teşekkür mektubu 
aldıklarını da aktarırken şun-
ları kaydetti: “Sağlık turiz-
minde payımızı arttırmak için 

yeni bağlantılar oluşturuyoruz. Rusya 
ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerini 
de içine alan yeni anlaşmalar yapıyoruz. 
Özellikle Rusya sağlık turizmi açısından 
büyük bir pazar. Aynı zamanda kom-
şumuz. Bu insanlar ilgi gördüğü sürece 
ülkemizi tercih edecek.”
 Akdeniz Şifa Hastanesi, sağlık turiz-
minin yanı sıra Antalya’da da önemli bir 
açığı kapatıyor. Hastane, kenar bir böl-
gede kurulmasına ve kısa bir süre önce 
açılmasına rağmen yurtiçinden de yoğun 
ilgi görüyor. Antalya’nın dördüncü büyük 
hastanesi olan Özel Akdeniz Şifa, 70 ya-
tak kapasitesine sahip. Hastane, özellikle 
beyin cerrahisi, çocuk yoğun bakım, genel 
cerrahi, üroloji, ortopedi gibi de öne çıkı-
yor. Mikro cerrahi alanında en iyi doktor-
lara sahip. Ameliyatların büyük çoğunlu-
ğu laparoskopi yöntemiyle yapılıyor. 

-Antalya Sanayici ve İşadamları Der-
neği (ANSİAD) Başkanı Hakkı Er-

gin Civan, Avrupa’da durgunluğun önü-
müzdeki birkaç yıl süreceğini belirterek, 
Rusya ve Uzakdoğu pazarlarına daha çok 
önem verilmesi gerektiğini söyledi. Ergin, 
“Avrupa’da 2012 yılı daha kötü olacak. 
Durgunluk birkaç yıl sürecek. Avrupa’nın 
lokomotifi  Almanya bile durgunluğa gi-
rebilir. Bu çerçevede işadamları olarak 
Rusya ve Uzakdoğu pazarlarına daha 
çok önem vermemiz gerekiyor.” dedi.

 ANSİAD’ın 22’inci kuruluş yıldönümü 
ve ‘ANSİAD 2011 Yılı Ödülleri’ törenin-
de konuşan Civan, Türkiye’nin gelişmiş 
demokrasi ve gelişmiş ekonomi yönünde 
ilerlemeye devam edeceğine inandıklarını 
belirtti. Türkiye olarak güzel şeyler görmek, 
güzel sözler dinlemek ve konuşmak iste-
diklerini ifade eden Civan, “Yeni anayasa 
çalışmalarını, temsil gücü yüksek bir siya-
set, bağımsız bir yargı, etkin bir kamu hiz-
meti, çağdaş bir eğitim sistemi, vicdan bir-
liğini güçlendirmiş bir toplum için bir fırsat 

olarak görüyoruz.” dedi. Ekonomik kriz 
nedeniyle Avrupa ülkelerinin ifl as nokta-
sına geldiğine dikkat çeken Civan, şunları 
kaydetti: “Türkiye ekonomisi ise 2011 yı-
lında yüzde 8 büyüme kaydetti. 1 milyon 
700 bin istihdam sağlayıp işsizliği yüzde 
9’a düşürdü. Seçim yılı olmasına rağmen 
bütçe açığı yüzde 1’de kaldı. Ama buna 
karşılık cari açıkta rekor kırdık. Enfl asyon 
çift haneye yükseldi ve bu iki sorunun yükü 
başarıyı gölgeledi.” 
 Ekonomide kayıt dışılık sorununun çö-

zülmesi ve sanayi üretimi için de daha elve-
rişli bir teşvik sistemi gerektiğini vurgulayan 
ANSİAD Başkanı, “Sonuç olarak bizler 
Türkiye’nin bir yılına bakmıyoruz. Orta ve 
uzun vadeye bakıyoruz ve ülkemize de ken-
dimize de güveniyoruz.” dedi. Antalya’nın 
geçen yıl turizmde yüzde 12, ihracatta yüz-
de 7, KDV-ÖTV tahsilatında yüzde 40 ve 
kredi kullanımında yüzde 35 artış kayde-
derek başarılı bir yıl geçirdiğini dile getiren 
Civan, Antalya’nın dış pazarlarının giderek 
çeşitlendiğine işaret etti. ANTALYA CİHAN

-Alanya Belediyesi İtfaiye Mü-
dürlüğü, itfaiye erleri uygu-

lamalı eğitimlerle zinde tutuluyor. 
Hurda otomobiller sürekli yakılıp, 
parçalanarak itfaiyecilerin pratik yap-
maları sağlanıyor. 
 Alanya itfaiyesi, ‘kaza yapmış 
ve içinde sıkışmış bir insanı kurtar-
ma’ eğitimini vermek için kaza kırım 
aletleriyle kestikleri otomobili aynı 
zamanda ‘yanan bir otomobili sön-
dürme’ eğitimini vermek için defa-
larca kullanıyor. Aracı kesip yaktıktan 
sonra tekrar tamir ettirip eğitime hazır 
hale getirdikleri otomobilin fazla de-
forme olması ise dikkat çekiyor. Bele-
diye Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan 
hurda bir otomobili en az 30-40 defa 
eğitimde kullandıklarını belirten İtfai-
ye Müdürü Mehmet Oral, özellikle kış 
aylarında 50 civarında itfaiye persone-
lini boş durmaktan kurtarıp sürekli uy-
gulamalı eğitime tabi tuttuğunu söyle-
di. Askeri kışlalardaki, ‘eğitimde kan 
dökmeyen savaşta kan döker’ sözünü 
benimsediklerini ifade eden Oral, itfa-
iye erlerinin sürekli uygulamalı eğiti-
me tabi tutulmasının önemine vurgu 
yaptı. Oral, defalarca aynı otomobili 

kullanmalarına rağmen eskimemesine 
şaşırdığını söyledi.
 Her yıl bu şekilde 4-5 otomobi-
li eğitimde eskittiklerini ifade eden 
Oral, sürekli eğitim alan personelin 
gerçek yangınla kazada bilinçli ve 
seri hareket etmesine etki yaptığı-
nı söyledi. İtfaiyecilikte, sürenin çok 
önemli olduğuna vurgu yapan Oral, 

uluslararası standartlarda bir itfaiye-
nin şehrin en uzak bölgesine ulaş-
masının 4 dakika aldığını kaydetti. Bu 
standardı yakalamak ve olay yerin-
deki zayiatı en aza indirmek için za-
manla yarıştıklarını kaydeden Oral, 
sürekli verilen eğitimlerin persone-
lin seri ve hızlı olmasında etkili ol-
duğunu kaydetti. MELİK EVREN ALANYA

-Antalya’nın Alanya ilçesinde 
tarihi iki katlı ahşap evde çıkan 

yangında beş kişi zehirlendi. Çarşı 
mahallesi Damlataş caddesinde tarihi 
iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkış 
sebebi belli olmayan yangına itfaiye 5 
arazözle müdahale ederek söndürdü. 

Ahmet Yavuz’a ait evde Ahmet Yıl-
dız ile Cebrail Sayın’ın kiracı olarak 
oturduğu öğrenildi. Taşınmaya ha-
zırlanan Ahmet Yıldız’ın oturduğu 
ahşap evin birinci katı ve ikinci katı 
tamamen yanarak kullanılmaz hale 
geldi. Yıldız, eşi ve çocukları yan-

maktan son anda kurtuldu. Zehir-
lenerek Alanya Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Ahmet Yıldız (46), Ülkü 
Yıldız (49), T.A.Y (17), ikizler E.Y (5) 
ve E.Y. (5) kısa süreli tedavilerinin 
ardından taburcu oldu. Polis olayla 
ilgili inceleme başlattı. ALANYA CİHAN

IGİAD Afrika gezisiyle 
yeni ufuklar açacak

Günlük 300 kişinin 
gelir tespiti yapılıyor

Afyonkarahisar’da 126 
köy yolu ulaşıma kapalı

-Isparta Genç İşadamları Derneği (IGİAD) 
Güney Afrika ve Mozambik ülkelerine dü-

zenlediği gezi ile üyelerine yeni ufuklar açacak. 
Dernek, Avrupa ülkelerinin ekonomik krize 
girmesinin ardından Afrika ülkelerine gezi dü-
zenleyerek iş adamlarına yeni pazar imkânı su-
nacak. Türkiye’den Avrupa ülkelerine yılda yüz-
de 50–55 civarında ihracat yapıldığını söyleyen 
IGİAD Başkanı Özcan Pınarcı, “Avrupa’da eko-
nomik kriz var. Bu nedenle dernek olarak işa-
damlarımıza yeni ufuk ve hedefl er için Afrika 
ülkelerine açılmaya karar verdik.” dedi. Isparta 
ve ilçelerinde bulunan işadamları ile tüm dün-
ya ülkelerine açılmanın birinci hedefl eri oldu-
ğunu belirten Pınarcı, Afrika ülkelerine düzen-
ledikleri geziye 17 üye ile birlikte Vali Memduh 
Oğuz’un da katılacağını kaydetti. ISPARTA CİHAN

-Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı(SYDV), Genel Sağlık Sigor-

tası(GSS) kapsamında günde 300 kişinin gelir 
tespitini yapıyor. SYDV Başkanı Vali İrfan Balkan-
lıoğlu, gelir testi sonucunda 2012 yılında, aile için-
deki kişi başına geliri 295,5 TL’den düşük olarak 
tespit edilen kişilerin primlerinin devlet tarafından 
ödeneceğini ve bu kişilerin sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaya devam edeceğini belirtti. Otomas-
yon sisteminden yapılan tespitlerde her kişi için 10 
dakika gibi bir zaman aldığını ifade eden Balkan-
lıoğlu, vakfa günlük ortalama 300 kişinin gelir tes-
pitinin yaptırdığını söyledi. AFYONKARAHİSAR CİHAN

-Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı se-
bebiyle kapanan yollarda karla mücadele 

çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi Tarımsal Hiz-
metler Müdürü Kadir Örnek, kapanan yollarda 
toplam 19 ekiple, 10 greyder, 4 kepçe, 7 kar bıça-
ğı ve 2 dozerin çalışma yaptığını söyledi. Örnek, 
Büyük Kalecik beldesi, Küçük Kalecik köyü, 
Çıngıraklı, Bahçederesi ve Ketenderesi mevki-
sindeki çalışmaların yoğun olduğunu kaydetti. 
Öte yandan Afyonkarahisar il merkezi ile mer-
keze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime bir 
gün ara verildi. MESUT MERCAN AFYONKARAHİSAR

SAYFA TASARIM: HATİCE ÖZMEN

Kış aylarında iş yoğunluğu azalan itfaiye erleri çıkarılan kontrollü yangınlarla pratik yapıyo. Bu kapsam-
da Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan hurda otomobili defalarca yakılarak parçalandı. FOTOĞRAF: CİHAN

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Köy yolları-
nın açılması sürerken, taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kepez Varsak ma-
hallesinde 24 milyon 

liraya yapılan 
Özel Akdeniz Şifa 

Hastanesi, özellikle 
Rusların gözdesi 
oldu. Hastanede, 

ayda 500’ün 
üzerinde operas-

yon, 130 civarında 
doğum gerçekleş-

tiriliyor. Aylık hasta 
sayısı ise 28 bini 

buluyor.
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