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Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı İl Başkanı Av. Abbas Aydın’da 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü Mesajı
Ak Parti İl Başkanı Aydın yayımladığı mesajında, ``Çalışan Gazeteciler Günü 10 Ocak
1961`de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı
yasanın yürürlüğe girdiği gün hem çalışan gazeteciler için hemde demokrasimiz adına
önemli bir gündür.
Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte ilerleyen gazetecilik ve özgür basının olmadığı bir
ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Demokrasinin sağlıklı işlemesi
açısından basının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruması çok daha önemlidir.
Demokrasinin gelişimi önce yerelden başlamaktadır. Bu yüzden de yerel basının güçlü
olması demokrasi için olmazsa olmazlardandır. Gazetecilerin zor şartlarda halkı
bilgilendirmek için maddi ve manevi fedakarlıklarla çalıştıklarını hepimiz biliyoruz.
Medya hayatımızın en önemli parçasıdır.
Demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan biri, tarafsız ve
özgür basının varlığıdır. Ak Parti ile birlikte ülkemizde basın önemli ilerlemeler
göstermiş, ülkemizin bugün geldiği seviyeye ulaşmasına da büyük katkılarda
bulunmuştur. Bir ülkede fikir özgürlüğünün sağlanması, faklı görüşlerin ifade
edilebilecek ortamlar bulması, ancak gazetecilerin konumunun iyileştirilmesiyle
mümkün olabilir.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan`ın dediği
gibi`Farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının,
toplumun bilinçlenmesinde dolayısıyla da barış,huzur ve güven ortamının
güçlenmesinde önemli bir payı vardır.Bu bakımda basın mensuplarının görevlerini
çağdaş imkanlarla ve daha verimli şekilde yerine getirebilmelerine büyük önem
veriyoruz`` Bu anlamda gazetecilerimiz bu görevi ifa ederken,evrensel hukukun
standartlarında yapmalı,birey hak ve hürriyetlerine saygıyı esas almalı,bağımsız,tarafsız
ve doğru haber vermeyi,özel hayata saygı ve yapıcı ilkelerinden ayrılmamalıdır.
Birlik, beraberlik, huzur, güven ve istikrar ortamının korumak ve devam ettirmekte
basınımıza büyük görevler düşmektedir. Basın mensuplarımızın yapıcı, yol
gösterici,birleştirici amaçlı olarak, bu sorumluluk bilinciyle şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonrada bu manada hareket edeceklerine ve daha büyük başarılara imza atarak
başarılı olacaklarına inanıyoruz. Onların bu başarısına zemin hazırlamak, şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonrada daima bizim önceliklerimizden olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü`nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

