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BASIN MÜZEMİZİ
BASINI
GENİŞLETİYORUZ ANTALYA
6 AYLIK YARIŞTA!
AGC ile ANSİAD arasında imzalanan protokolle Cemiyetin
‘Basın Müzesini Büyütme Projesi’ için hazırlıklar başladı

A

ntalya Gazeteciler Cemiyeti’nin
Kaleiçi’ndeki idari
binasında bulunan
‘Basın Müzesi’ni geliştirmek
ve yenilemek için AGC ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) arasında
işbirliği protokolü imzalandı.
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, Cemiyet ile birlikte kente
nitelikli bir ‘Basın Müzesi’
kazandırılması için görev üstlenmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akıncı,
“Antalya’nın müzeler kenti
olması için elimizden gelen
çabayı gösteriyoruz. Kentimizin değerli bir kurumu olan
AGC ile ‘Basın Müzesi’ projesini hayata geçirecek olmaktan
sevinçliyiz” diye konuştu.

KENT KÜLTÜRÜNE BÜYÜK KATKI
AGC Başkanı İdris Taş’da,
“Türkiye’nin önde gelen ga-

zetecilik meslek örgütlerinden
biri olan Antalya Gazeteciler
Cemiyeti’ni mesleğimize
yönelik çalışmalar yapan bir
kurum olarak sınırlandırmıyor,
yaşadığımız kentin kültürüne,
doğasına, sosyal ve iktisadi
yaşamına da katkı yapan bir
kurum olarak görüyoruz.
İdari binamızda bulunan
‘Basın Müzesi’ geçmişte

büyük emekle oluşturulmuştu. Emeği geçenleri şükranla
anıyoruz. Ancak, zamanla
yenilenmesi ve geliştirilmesi
gerektiğini gördük.
Geçmiş medeniyetlerin
merkezi olan, turizme liderlik
eden Antalya’da özel bir yere
sahip Kaleiçi’ne modern bir
‘Basın Müzesi’ çok yakışacak”
dedi.

Antalya'da zengin
Rus ve Ukraynalılar dahi

EMLAKÇI OLDU

Başkan Çağlar, fiyatların
artmasında önemli etkenlerden birinin de, Rusya
ve Ukrayna’dan gelerek
Antalya’da ev alan zengin
yabancıların adeta emlakçı
gibi ticarete başlamalarının
olduğunu ifade etti.

AGC’nin paydaşlarıyla gerçekleştirdiği, ‘Medya Dilini
Dönüştürüyoruz
Projesi’nde gazeteciler ve İletişim Fakültesi öğrencileri
ile TÜDK üyelerine
katılım belgeleri
verildi. Bundan
sonraki adımda
proje ekibi 6 ay
süreyle Antalya
basınını takip ederek, ölçütlere
uyan gazeteci ve basın-yayın
kuruluşlarını ödüllendirecek.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
(AGC) ile Türk Üniversiteli
Kadınlar Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde
Akdeniz Üniversitesi İletişim
Fakültesi ile Kadın Çalışmaları
ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi
iş birliği eğitimlerini tamamlayan gazeteci ve öğrencilere
belgeleri verildi. Antalya’da
Medya Dilini Dönüştürüyoruz
Projesi’nin basın mensupları

ve iletişim öğrencileri
için hazırlanan iki
haftalık farkındalık
eğitimi tamamlandı.
Eğitime katılan 40
öğrenci, 12 gazeteci
ve 10 TÜKD üyesine
Eşitlikçi Medya Dili
Eğitim Programı Katılım Belgeleri takdim
edildi.

‘MESLEKTAŞLARIMIZA
HEDİYEMİZ’

Törende konuşan AGC Başkanı
İdris Taş; eşitlikçi medya dilinin savunuculuğunun Antalya’dan başladığını, bu projenin
Türkiye’ye örnek olacağını
belirtti. Toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine yol açan kültürel
faktörlerin, eşitlikçi medya dili
aracılığı ile dönüştürüleceğine
inandığını belirten Taş, Antalya
Gazetecileri Eşitlikçi Medya
Dili Rehberini gazetecilere
ve geleceğin gazetecilerine
hediye etmekten mutluluk
duyduğunu söyledi.

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve iş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, Defterdarlık
ve İl Ticaret Müdürlüğü ile ortak denetlemelere
başladıklarını belirterek, “Denetleye denetleye
bu artışların önüne geçeceğiz. Yoksa halkımız ve gelecek nesillerimiz bu gelişmelerden
büyük zarar görecek” dedi. Çağlar, emlak sektöründeki fiyatların hızla yükselmesinin gizli
kalmış nedenlerini anlattı. Öte yandan döviz
artışlarının da fiyatların yükselmesindeki ana
etkenlerden olduğu belirtildi.

