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Değerli meslektaşlarım, 
Öncelikle Ramazan Bay-

ramımızın tüm milletimize 
hayırlı olmasını, içinde 
bulunduğumuz zorlukların 
kısa sürede güzel günlere 
evrilmesini diliyorum. 

Hayatın olağan akışına 
pandeminin getirdiği bir 
yavaşlama hakim olsa da 
göreve gelmemizden bu 
yana çok önemli hizmet 
projelerine imza attık.  Ce-
miyetçilik bir gönül işidir. 
Aklınızı ve yüreğinizi ortaya 
koyup, el ele çalışırsanız 
hem iyi sonuçlar hem de 
kısa sürede çok yol alırsınız. 

Üyelerimin teveccühüyle 
üstlendiğim başkanlık göre-
vinde en büyük avantajım, 
camiamızın bana verdiği 
güç, yönetim kurulumuz 
ve yılların tecrübesi oldu. 
Yüklendiğimiz bu önemli 
misyonu üyelerimiz, sek-
törümüz ve kentimiz için 
avantaja çevirmek adına 
planlı ve sonuca odaklı 
çok sayıda adım attık. Bu 
süreçte yoğun bir tempoda 
çalışarak hangi projeleri 
gerçekleştirdiğimizi ve 
sonrasındaki hedeflerimizi 
sizlere anlatmak istiyorum. 

Görevi devralmamızın 
üzerinden henüz iki ay 
geçmeden “EVİMİZ” olarak 
gördüğümüz AGC idare 
merkezimizin eksiklerini ta-
mamlayarak zamana yenik 
düşmüş, yıpranmış kısımla-
rını onardık. Kapsamlı  bir 
tadilatla çatısından, mutfa-
ğına, bahçesinden, matbaa 
makinemize kadar geniş bir 
yelpazede çalışma yaptık, 
destek olanlara teşekkür 
ediyorum.

Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bahar ile imza-
ladığımız protokol çerçe-
vesinde hem üyelerimizin 
hem de bölge sanayicisinin 
kişisel gelişimlerine katkı 
sağlamayı hedefleyen pro-
jelerimiz üzerine yoğunlaş-
tık ve ilkini gerçekleştirdi.  

Gazetecilik hem kutsal 
hem de bir o kadar güç 
bir meslek. Bizler meslek 
örgütü olarak siz kıymet-
li üyelerimizin çalışma 
şartlarını iyileştirmek, basın 
özgürlüğünü kısıtlayıcı 
faktörleri ortadan kaldırmak 
için yönetim kurulumuzla 
birlikte elimizden gelen 
çabayı gösteriyoruz. Bu 
kapsamda icra ilanlarının 
tekrar yerel gazetelerde 
yayınlanması, vergi borçlu-
larıyla ilgili maddenin geri 
çekilmesi için yaptığımız 
girişimler sonuç verdi. 

Bu arada siz değerli 
meslektaşlarımızın kişisel ve 
mesleki gelişimlerine katkı 
sunmak, yoğun iş tempo-
sunun olumsuzluğundan 
biraz olsun uzaklaştıra-
bilmek için çeşitli sosyal 
aktiviteler gerçekleştirdik.  
Önümüzdeki günler için 
bu etkinliklerin yenilerini 
planladık. Bu kapsamda ilk 
olarak Köprülü Kanyon ve 
Tazı Kanyonu’na bir kültür 
gezisi düzenleyerek hem 
Antalya’nın doğal değerleri-
nin tanıtımına katkı sağla-
dık hem de keyifli bir gün 
geçirdik. 

Üyelerimizin sağlığına 
yönelik avantajlar sağla-
yacak protokollere de bu 
süreçte imza attık. Terra 
Optik ve Yaşam Hastane-
ler Grubu ile üyelerimize 
indirimli hizmet anlaşması 
yaptık.

Yine çok önemli bir 
çalışma yaptık ve Bayram 
Gazetelerimizin yanı sıra 
Yılbaşı Gazetemizi de çıkar-
dık. Yılbaşı Gazetemizle ya-
yın grubumuza nitelikli bir 
katkı sağlarken, üyelerimiz 
ve sosyal sorumluluk proje-
lerimiz için yeni kaynaklar 
üretmenin de yolunu açtık. 

Çevreye karşı olan 
hassasiyetimizi, Antalya’nın 

incisi Beşkonak’ta açılmak 
istenen maden ocağına 
karşı durarak yine ortaya 
koyduk. Bu yönde sonuç 
alana kadar mücadelemizi 
sürdürmekte kararlıyız. 

Mall Of Antalya ile ortak 
bir çalışmaya imza atarak, 
üyelerimizin çocuklarından 
oluşan Kardelenlerimize 
karne hediyesi etkinlikleri 
düzenledik. 

Bu arada, geçirdiğim 
rahatsızlık döneminde beni 
asla yalnız bırakmayan tüm 
üyelerimize bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Hepini-
zi kucaklamak için Cemiyet 
bahçesinde düzenlediğim 
organizasyonda sizlerle 
sağlıklı olarak bir araya gel-
menin mutluluğunu tekrar 
yaşadım. 

Hepinizin bildiği üzere 
gazetecilikte de ‘Uzman-
laşma’ çok önemlidir. Bu 
kapsamda Antalya Baro-
su’yla üyelerimize yönelik 
‘Hukuk dili kullanımı’ adlı 
eğitim programı planladık, 
yakında başlıyoruz.

Mesleğimizin evrensel 
ilkelerinin yer aldığı bir 
panoyu, cemiyete gele-
cek meslektaşlarımızın ve 
her konuğumuzun görüp 
okuyabileceği bir konuma 
yerleştirdik, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde KON-
GED ile kadın üyelerimizi 
bir araya getirerek, renkli 
bir organizasyona imza 
attık. 

Şimdi sırada önemli iki 
önemli projemiz var; Bu 
projelerimizden ilki Türk 
Üniversiteli Kadınlar Der-
neği ile ortak çalıştığımız 
‘Eşitlikçi Medya Dili Eğitim 
Programı… Bu programda 
eğitimler tamamlandı. Şim-
di bu çalışmanın Antalya 
medyasına yansımaları 
takip ediliyor. Hemen 
belirteyim; Eşitlikçi medya 
dilini yayınlarında kullanan 
gazete ve muhabirlerimiz 
ödüllendirilecek.

Çok önemsediğim bir di-
ğer proje ise, cemiyetimizin 
‘Basın Müzesi’ni geliştirme 
projemiz. Basın meslek 
kuruluşları arasında böylesi-
ne önemli bir projeye imza 
atmanın gururunu yaşı-
yoruz. Yakında bu yönde 
yaptığımız çalışmalarla ilgili 
bir açıklamamız olacak. 
Türkiye’ye örnek bir proje 
olacağını buradan söyle-
mekle yetineyim.

Bu arada ‘Kültürel Mi-
rasımıza Sahip Çıkıyoruz’ 
mottomuzun gereklerini 
yerine getiriyor, bu yönde-
ki projelerimizi de hayata 
geçiriyoruz. Bu çerçevede 7 
Mayıs’ta Antalya Barosu ile 
‘Hukuk Dili Desteği Progra-
mımızın startı, 21 Mayıs’ta 
Antalya Basın Ödülleri jüri-
mizin toplantısı, 28 Mayıs’ta 
Antalya Ticaret Borsası ile 
Zeytinpark’ta, üyelerimiz 
ve ailelerinin de katılacağı 
kahvaltı ve yürüyüşümüz 
ile 4 Haziran’da KONY-
SİAD ile Kapuz Kanyonu 
etkinliğimiz var. Hedefimiz, 
hem üyelerimizin streslerini 
atmalarına yardımcı olmak 
ve kaynaşmamızı sağlamak, 
hem de etkinlik yaptığımız 
tarihi ve doğal değerlerimi-
zin tanıtımını gerçekleştir-
mek.  Hepinizi bekliyoruz…

Tüm üyelerimizi saygı ve 
sevgiyle kucaklıyorum. 

İDRİS TAŞ
Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı

VAR GÜCÜMÜZLE
ÇALIŞIYORUZ…

Avrupa Birliği İklim 
Değişikliği Servisi Co-
pernicus’un yayınladığı 

yıllık raporda 2021 Yazının 
bugüne dek Avrupa’da kayıt-
lara geçen en sıcak mevsim 
olduğu belirtilerek, “Bu durum 
daha yüksek sıcaklıkların kay-
dedileceği anlamına geliyor” 
denildi. Copernicus’un bu 
tespiti Ege ve Akdeniz Bölge-
lerinde geçtiğimiz yıl yaşanan 
orman yangınları riskinin 
devam ettiği şeklinde değer-
lendirildi.
YAŞAM ALANLARI RİSK ALTINDA
Copernicus’un Direktörü 
Carlo Buontempo geçtiğimiz 

senenin yaz ayları ile ilgili 
yaptığı açıklamada  "2021 
aşırılıkların senesi oldu. Av-
rupa'nın en sıcak yazı, Akde-
niz Bölgesi'nde aşırı sıcaklık 
dalgaları ve su taşkınları... 
Bunlar bize hava ve 
iklimdeki aşırılıkla-
rın, toplumun mer-
kezindeki alanlar 
açısından giderek 
daha da önemli hale 
geldiğini göste-
riyor" ifadelerini 
kullandı. 
SICAK TEHDİT  
SÜRÜYOR
2021 yazı 1991-

2020 arasındaki dönemin 
ortalamasından sadece bir 
derece daha sıcak geçmişti. 
1979’dan beri kayıt tutan İk-
lim Değişikliği Servisi, bunun 
için 1950’den bu yana yer 

istasyonları, balonlar, uçaklar 
ve uydular yoluyla toplanan 
verileri değerlendiriyor. 
Copernicus’un yıllık rapo-
runda dikkat çeken verilerin 
başında aşırı sıcak tehdidinin 
devam ettiği geliyor. 
EGE VE AKDENİZ’DE RAPORDA
Geçtiğimiz yıl aralarında Tür-
kiye’nin de bulunduğu Yuna-
nistan ve İtalya’da haftalarca 
süren aşırı sıcak ve kuraklığın 
orman yangınlarına neden 
olduğu bilgisinin yer aldığı 
raporda, sadece Temmuz ve 
Ağustos aylarında bu bölgede 
800 bin hektar ormanlık alanın 
yandığı belirtildi. 

KABUS GERİ 
DÖNMESİN

COPERNICUS’TAN ORMAN YANGINLARI UYARISI

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Servisi Copernicus ‘un ra-
porunda, geçtiğimiz yıl Avrupa, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde 
yaşanan orman yangınları riskinin devam ettiği vurgulandı

RAMAZAN Bayra-
mı tatilinde kendi 

araçlarıyla tatil böl-
gelerine ve mem-

leketlerine gidecek 
olan on binlerce 

vatandaşa ‘Dikkat, 
sabır ve kural’ ile 
kapalı ortamlarda 

kalabalık ziyaretler 
yapılmaması uya-
rısında bulunuldu. 
Ancak ülkemizde 

dünyada koronavi-
rüsün etkisinin azal-
dığı ancak virüsün 
yeni varyantlarla 

dolaşımının devam 
ettiği belirtilerek, 
kapalı ortamlarda 
kalabalık buluş-

malardan ve yakın 
temastan uzak 

durulması uyarısı 
yapıldı. Ziyaretlerin 
acık havada yapıl-
masının çok daha 
uygun olacağını 

vurguladı.
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