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ANTALYA Gazeteciler Ce-
miyeti ile Konyaaltı Gençlik 
ve Spor Derneği (KONGED) 
işbirliğinde düzenlenen 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinliği, kadın üyelerin yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. 

AGC ve KONGED’in Baş-
kan Vekili Av. Mine Tanrı-
verdi ile AGC Başkan Vekili 
Işık Tuncel kadın üyelerini 
karanfiller dağıtarak karşıladı. 
Başkan Vekilleri, konuklarla 
birebir ilgilenerek ev sa-

hipliğinin güzel örneklerini 
verdiler.
NEŞELİ BULUŞMA 
Etkinlikte AGC ile KON-
GED’li hanımlar 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü içerikli 
sohbetler gerçekleştirirken, 
yeni dostluklar kurmanın 
keyfini de yaşadılar. Günün 
sohbet konuları aras
ında kadınların iş ve sosyal 
yaşamdaki yerinin yanı sıra 
son yıllarda hızla artan kadına 
şiddet de yer aldı. Toplum-

da kadınların karşı karşıya 
oldukları olumsuzluklar ve 
çözüm yolları da konuşulur-
ken, bu yönde atılması gere-
ken adımlar da ifade edildi. 
Etkinliğe AGC ve KONGED 
yönetim kurulu üyeleri de 
katıldı. KONGED Başkanı 
Muhammed Çevik, kente de-
ğer katan bir marka olan AGC 
ile işbirliği yapmaktan ve 
gazeteci dostlarıyla buluşmak-
tan memnuniyet duyduklarını 
söyledi. 

KONGED İLE RENKLİ 
ORGANİZASYONUMUZ
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın üyelerimiz ile KONGED’in 
kadın üyelerini kahvaltılı organizasyonda bir araya getirdik

AGC Başkanı Taş, “Üyelerimiz 
için gerçekleştirdiğimiz tüm et-
kinlikleri ve projeleri önemsiyor 
ve kayıt altına alıyoruz” dedi. 
Antalya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı İdris Taş, AGC üyeleri, 
basın sektörü ve Antalya ile 
ilgili yaptıkları tüm proje ve ça-
lışmaları kamuoyuyla paylaştık-
larını belirterek, “Cemiyetimizin 
kurumsal yapısı gereği her 
projemizi önemsiyor ve kayıt al-
tına alıyoruz. Bugüne dek üye-
lerimiz için gerçekleştirdiğimiz 
bütün etkinlikleri dosyalayarak 
kurumsal hafızamıza kazandır-

dık” diye konuştu.
YENİ DOSTLUK KÖPRÜLERİ
Kamu kurumlarının yöneticileri, 
sivil toplum kuruluşları ve mes-
lek odalarıyla ortak projeler 
hazırlayarak kamu yararı oluş-
turmak için aralıksız çalışmalar 
yaptıklarını belirten Başkan 
Taş, “Yaptığımız mesleki çalış-
malarımızda ülkemiz sınırlarını 
aştık, uluslararası düzeyde yeni 
dostluk köprüleri kuruyoruz. 
Çabalarımız meslektaşlarımıza, 
ülkemize ve milletimize katkı 
sunmak için” dedi.  

‘Projelerimiz kurumsal hafızamızda’


