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ATHPA, madde kullanan gençlere, pilot projelerle yardım elini uzatacak

İlk etkinlik Antalya’da

25

Maliye Bakanı Tatar’dan Telsim’in
faiz silme fırsatına destek

‘Herkese örnek olmalı’

Mihrişah SAFA
İngiltere’de Türk sağlık çalışanlarından oluşan Anglo- Türk Sağlık Elemanları Derneği (ATHPA) bu yılın ilk
etkinliğini, Antalya Restaurant’ta
gerçekleştirdi.
Geceye 8 doktor, 4 tıbbi denetçi
(araştırmacı doktor), 4 psikolog, 2
hemşire, 5 tıp öğrencisi (tıp ve psikoloji
öğrencisi) ile Londra Başkonsolosluğu
eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Müşaviri Ayşegül Yeşildağlar’ında aralarında yer aldığı geniş katılım oldu.
Yeni yılın ilk toplantısında, İngiltere’de
yaşayan Türkiye kökenli gençler
arasında yabancı madde kullanımı ile ilgili başlattığı araştırma projesi katılımcılara sunuldu. Araştırmanın pilot
projesi, Londra Maudsley Hastanesi’nde
çalışan çocuk psikiyatristleri tarafından
Londra Psikiyatri Enstitüsü’ne (Institute
of Psychiatry) sunuldu. Araştırmanın İngiltere ayağının tamamlanmasının

ardından diğer Avrupa ülkelerinde bulunan Avrupa Türk Sağlık Elemanları
Federasyonu (ATSEF) üye derneklerinin
de katılımıyla Ege Üniversitesi ortaklığında, çalışmaların genişletileceği
kaydedildi. Esas amaç ise gençlerin
topluma kazandırılması yönünde.

AVRUPA’YA YAYILACAK
Her ülkede önemli bir sorun haline
gelen gençlerin, “madde bağımlılığı”
sorununun ele alındığı toplantıda, bu
bağımlılığının yetişkinlerde olduğu
kadar gençler arasında da giderek
yaygınlaştığı vurgulandı. Ancak kimsenin işin başında bağımlı olma amacını
taşımadığı, ancak okullarda madde
bağımlılığının önlenmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların ortak anlayış
içinde olması gerektiği belirttildi.
ATHPA Kurucusu ve Başkanı Dr.
Müge Herrewegh- Trak konuyla ilgili
açıklamasında, projelerinin bağımlılığa

giden yolun kesilmesi bakımından üzerinde hassasiyetle durulması gereken
önleyici bir hizmet olduğunu ifade etti.
Madde bağımlısı gençlerimizin, bir an
önce topluma kazandırılarak onlara
yeniden öz güven kazandırılması için
ellerinden gelen gayreti sarfedeceklerini
belirten Herrewegh- Trak, aynı zamanda genç nesilleri madde kullanımına iten sebeplerin bu çalışma ile
saptanarak ortadan kaldırılmasının
amaçlandığını söyledi. Ege Üniversitesi
tarafından eş zamanlı olarak İzmir’deki
liselerde de yapılacak olan araştırma ilerleyen zamanda Hollanda, Avusturya,
Almanya ve Fransa’da da uygulanacak. Konuşmacılardan Yeşildağlar’da, doktorların bu ülkede
çalışmalarını teminen Ankara Anlaşması’na dayanarak hukuki alanda şu
ana kadar kaydedilen gelişmeler
hakkında bilgi verdi. Bu konuda
yöneltilen soruları yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den ‘Sevgililer Günü’ için indirimli alışveriş fırsatı

‘Aşkınıza değer’
Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm müşterilerine ‘Sevgililer Günü’nde önemli avantajlar sunuluyor. Pek çok önemli markadan
indirimli alışveriş yapma fırsatı bulacak
Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, Avantaj
yazıp 2222’ye ücretsiz SMS göndererek
15 Şubat’a kadar kampanyadan yararlanabilecek. “Sevgililer Günü” için geri
sayım başlarken Kuzey Kıbrıs Turkcell
tüm müşterilerine, önemli markalarda
özel avantajlar sunacak. “Turkcell’le
aşkınıza değer” denen Kuzey Kıbrıs
Turkcell açıklamasında, müşterilerin hem
bütçelerine katkı sağlayacak, hem de
Sevgililer Günü alışverişini teşvik edecek
avantajlara dikkat çekildi. Kuzey Kıbrıs
Turkcell’lilerin kendilerini avantajlı
hissedecekleri marka işbirlikleri ile

sunulacak özel avantajlar, 15 Şubat’a
kadar kullanılabilecek.

ÖNEMLİ İNDİRİMLER
Ses hattı kullanıcısı tüm Kuzey Kıbrıs
Turkcell müşterileri Memduh Erdal’ın
Mağusa, Lefkoşa ve Girne
Mağazalarında %10, Caramel’in
Lefkoşa, Mağusa Önder Alışveriş
Merkezi ve Girne Cafe Aşkı
mağazalarında % 15 ve Macila Kuyumculuk’ta Cumhuriyet altını hariç tüm
ürünlerde %20 indirimden yararlanabilecek. Ayrıca müşteriler, 14 Şubat
Sevgililer Günü’nde Cratos Otel’de
gerçekleşecek olan Rafet El Roman konserini %20 indirim ile izleme şansı da
yakalayacak.

NASIL KATILACAKLAR?
Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin
“Sevgililer Günü” ayrıcılağı yaşaması için

Avantaj yazıp 2222’ye ücretsiz sms göndererek, alacakları şifreleri ve numaralarını belirtmeleri gerektiğine dikkat
çekildi.

“TÜM ÖZEL GÜNLERDE
YANINIZDAYIZ”
Kuzey Kıbrıs Turkcell Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkan
Bülbül, müşterilerinin ihtiyaçlarına
uygun, kaliteli, hayatlarına artı değer
katan ve masraflarından tasarruf
sağlayan bir kampanya hedeflediklerini
belirterek, “Tüm özel günlerde, hem
meslek gruplarının, hem de her bir
Kuzey Kıbrıs Turkcell’linin yanında olmaya devam ediyoruz. Sevgililer Günü
için müşterilerimize pekçok avantajlar
hazırladık. Turkcell’le aşkınıza değer
derken, tüm müşterilerimizi de, bu
önemli avantajlardan yararlanmaya davet
ediyoruz” diye konuştu.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, Telsim’in müşterilerini rahatlatan faiz silme fırsatına destek vererek, “Herkese örnek olacak bir karar” dedi. Maliye Bakanı Ersin Tatar, Telsim
Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Telsim Genel Müdürü
Rasim Karas ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’la
görüşen Tatar’a Telsim’in çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Ziyareti sırasında, Telsim’in, 31 Aralık 2012 tarihinden
önceki ödenmemiş faturaların, faturalandırılmamış gecikme
faizini silme fırsatını değerlendiren Maliye Bakanı Ersin
Tatar, şöyle konuştu: “Telsim yetkililerini bu kararlarından
dolayı kutluyorum. Faiz meselesi şuanda ülkemizde mecliste
de tartışılmaktadır. Hatta eskiden gelen bazı borçlar çok
yüksek faiz içerdiği için bunlar ödeme sıkıntısı yaratıyor.
Dolayısıyla Telsim’in böyle bir girişimini kamuoyu ile paylaşmak isterim, kendilerini tebrik etmek isterim. Ekonomik
krizin olduğu dönemlerde vatandaşa ödeme kolaylığı yapılabilmesi için böyle bir hareketin çok olumlu tarafları vardır.
Başka yerlerde de örnek olarak kullanılabilir. Biz hükümet
olarak ilk geldiğimizde aynen bunu yaptık. Yasayla gecikme
zamlarının yüzde 80’ini bağışladık ve geriye kalan bakiyeyi
36 taksistle ödenmesi hakkını verdik. 100 milyon TL’nin
üzerinde tahsilat olmuştur. Bir çok vergi mükellefi de bundan dolayı borçlarını ödemiştir. Dolayısıyla Telsim’in bu
hareketini kutluyorum ve başka müesseselerin de bunu
dikkate almasını diliyorum.” Telsim Genel Müdürü Rasim
Karas ile Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı başarılı
çalışmalardan dolayı kutlayan ve Telsim’in Vodafon’un da
desteği ile son yıllarda atılım içinde olduğunu ifade eden
Tatar, “Uluslararası bir sermaye Türkiye üzerinden KKTC’de en son ürünlerini, kalitesi ve avantajlarıyla, teknolojisini halkımızın hizmetine sunmaktadır. Dolayısıyla
ambargo ve izalosyon altında olan KKTC’de Vodafone gibi
şirketin en iyi şekilde yönetilmesi ve devamlı surette yatırımlar yaparak bu kaliteyi halkımıza sunması esasında dünyaya
buradan duyurulan bir mesajdır” dedi. İletişim çağında bulunulduğunu, cep telefonlarının ve sosyal medyanın
günümüzde yoğun kullanıldığını kaydeden Tatar, Telsim’in
sektörde öncü rol oynadığını Vodafone’un desteğiyle en son
teknolojik ürünleri ve hizmetleri ülkeye getirdiğini vurguladı.
Tatar, “KKTC ekonomisine her türlü katkıyı yapan, insanlarımıza hizmet getiren, hem istihdam yaratan, hem katmadeğer yaratan, dolayısıyla vergi de ödeyen bu şirketi, bir
kez daha kutlar, kendilerine başarılar dilerim” diye konuştu.
FAİZ İNDİRMİ
Telsim’in bireysel ve kurumsal faturalı hat abonelerinin
faydalandığı önemli fırsat 1 Mart 2013’e kadar geçerli olacak. Fırsattan, 31 Aralık 2012 tarihi öncesi ödenmemiş
faturasından doğan borcu için yasal takip başlatılmış müşteriler ile, borcu için yasal takip başlatılmamış, fakat borcu
nedeniyle hattı iptal edilmiş müşteriler, fırsat süresinde
borçlarını tek seferde ödemeleri koşuluyla yararlanabiliyor.
Bireysel ve kurumsal faturalı abonelerin yararlanabildiği
uygulama dahilinde, ödeme yapan abonelerden henüz faturalandırılmamış gecikme faizi alınmayacak. Yasal Takip'te,
bakiye faiz sıfırlanarak tahsil edilecek ve fırsat öncesinde
tahsil edilmiş faizlerde bir iade söz konusu olmayacak.
Aboneler, ödemesini yaptıkları hattı, Telsim Shoplarda
yeniden abonelik sözleşmesi yaparak kullanabilecekler.

