
Ramazan Bayramınızı kutlar, esenlikler dileriz

Değerli meslektaşlarım, 
Öncelikle Ra-
mazan Bayra-
mımızın tüm 
milletimize 
hayırlı olma-
sını, içinde 
bulunduğu-
muz zorlukla-
rın kısa sürede 
güzel günlere 
evrilmesini 

diliyorum. 3'te

VAR GÜCÜMÜZLE
ÇALIŞIYORUZ…

İDRİS TAŞ
AGC BAŞKANI

İki yıl aradan sonra en hareketli Ramazan Bayramı 
olacağını da vurgulayan Kavaloğlu, "Bu dönem 
bizim için gerçek anlamda bir bayram geliyor. 

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle açılışlarını öte-
leyen oteller olmuştu. Otellerin tamamına yakını 
Ramazan Bayramı'yla birlikte açılıyor. Dolayısıyla 
otellerde yüzde 80'in üzerinde doluluk sağlanacak. 
Bu dönem için çok büyük bir oran" dedi.

YERLİ VE YABANCI TURİST YAĞIYOR

BAYRAM 
HAVASI

AKTOB Başkan Yardımcısı Kavaloğlu, iki yılın ardından 
en hareketli bayram tatili olacağını belirterek, “Bu dönem 
bizim için de gerçek anlamda bir bayram olacak” dedi
                                  KAPANMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkan Yar-
dımcısı Kaan Kavaloğlu, Ramazan Bayramı 
tatilinde yoğun bir hareket yaşanacağını be-

lirterek, salgının hafiflemesine rağmen kontrolleri 
sıkı tuttuklarını ifade eden etti. Kavaloğlu, şunları 
kaydetti: "Bu dönemde artık kapanma söz konusu 
olmayacağından bayramı hep beraber kutlama 
şansımız olacak." 

YÜZDE 80 DOLULUK VAR

BAYRAM
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ANTALYA BASINI 
6 AYLIK YARIŞTA!
n AGC’NIN paydaş olduğu projede, 
‘Eşitlikçi Medya Dili’ ölçütlerine uyan 
gazeteci ve basın-yayın kuruluşları ödül-
lendirilecek. n HABERI 11'DE

n AGC ile ANSİAD arasında imzalanan pro-
tokolle Cemiyetin ‘Basın Müzesini Geliştirme 
Projesi’ için hazırlıklar başladı. n HABERI 9'DA

Basın Müzesi adımı

KABUS GERİ 
DÖNMESİN

n AVRUPA Birliği İklim Değişikliği Servisi 
Copernicus ‘un raporunda, geçtiğimiz yıl Avrupa, 
Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan orman yan-
gınları riskinin devam ettiği vurgulandı. n 3'TE

n ARKEOLOG-Turizmci Ümit Işın, Antalya 
doğası içinde yer alan yüzlerce nitelikli antik 
kalıntının defineciler tarafından tahrip edildiğini 
belirterek, “Kaçak avcılarla amansız mücadele 
verilirken tarihi mirası koruyamıyoruz. Çok mu 
zor fotokapanlar kurmak, dronla takip etmek ve 
sahaya devriye çıkarmak”  dedi. n 5'TE

AÜ kültürel 
mirasımızın 

izinde
n AKDENİZ Üniver-
sitesi ortağı olduğu 

Kültürel Mirasın 
İzinde Bireysel 

Gelişim ve Farkın-
dalık Projesi’nin 

Ulusal Toplantısı’na 
ev sahipliği yaptı.  

n 2'DE

Böyle giderse ören 
yerimiz kalmayacak! 

DEV BULUŞMA
n ANTALYA, Burdur ve Isparta’nın 
kamu ve özel sektörü, işbirliği ve ticareti 
geliştirmek için 26-27 Mayıs’ta Anfaş’ta 
buluşuyor. n 4'TE

‘DAHA DAHA 
NASILSIN’ DEMEYİ 
ÖĞRENMELİYİZ 
n YEŞIM Ertan sordu, Psikiyatrist & 
Psikolog Sevilay Zorlu cevapladı. 
n SAYFA 7'DE

RÖPORTAJ

AGC HIZ KESMİYOR
Türk basın sektörünün köklü ve dina-

mik meslek örgütü Antalya Gaze-
teciler Cemiyeti, Başkan İdris Taş 

önderliğindeki çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor. 
n HABERI 8 VE 9. SAYFADA

TURİZMDE

Çocukların bakış 
açısıyla TARIM

6 6

Yörük göçü ‘Dugguk’
ötmeden başlamaz

GEZİ 
TANITIM

n TURIZM tanıtımı için buluşan Antalyalı gazete-
cilerin kültür gezilerinin ilk rotası Antalya’nın doğa 

harikası Tazı Kanyonu oldu. n 8’DE

HEM


