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AGC’nin 22 yıl önce 
kurduğu dostluk 
köprüsünün diğer 
ucundaki Pressclub 

Nürnberg ile partnerlik çalış-
malarına pandemi nedeniyle 
verilen aranın ardından ilk bu-
luşma yaşandı. AGC Başkanı 
İdris Taş ile TGK Dış İlişkiler 

Koordinatörü ve AGF Onursal 
Başkanı Mevlüt Yeni Nürn-
berg’e giderek eski dostlarla 
yeniden bir araya geldi. Bakan 
Taş, “Partnerlik çalışmalarımı-
za kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. Geçmişten bugüne 
emeği geçen tüm dostlarımıza 
çok teşekkür ediyoruz” dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK İŞBİRLİĞİ
AGC Başkanı İdris Taş ile 
AGC eski Başkanı Mevlüt 
Yeni, program kapsamında, 
Siegfried Zelnhefer, Joachim 
Hauck, Dieter Barth ve Dr. 
İsmail Baloğlu ile Nürnberg 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Marcus Koenig'i ziyaret ede-

rek görüşmeler yaptı. 
AGC Başkanı Taş, “AGC 

olarak Presseclub Nürnberg 
kardeşlik dostluk ilişkilerimizi 
yeniden güçlendirmek, yeni 
dönem program ve projeleri 
değerlendirmek için burada-
yız. Örnek işbirliğinin kesinti-
siz devam ediyor” dedi.

NÜRNBERG DOSTLUK KÖPRÜSÜNDE 

YENIDEN 
BULUŞMA 
HEYECANI 

Başkan Taş ile 
eski Başkan 

Yeni, AGC’nin 
kardeş cemiyeti 

olan PresseC-
lub Nurnberg ile 
partnerlik çalış-

malarını yeniden 
planlamak için 

Almanya’ya ziya-
ret gerçekleştirdi

AGC 
Başkanı 
İdris Taş

Antalya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı İdris Taş, 
Cemiyetin 38’inci kuru-
luş yıldönümü nedeniyle 
yazılı bir açıklama yaptı. 
Başkan Taş açıklama-
sında, AGC’nin gücünü 
basın meslek ilkelerinden,  
üyelerinden ve köklü geç-
mişinden aldığını belirte-
rek şu ifadelere yer verdi; 
14 Ocak 1984 yılında 
değerli meslek büyük-
lerimizin girişimleriyle 
kurulan Antalya Gazete-
ciler Cemiyeti bugün 38 
yaşında… 
Gücünü basın meslek 
ilkelerinden ve köklü 
geçmişinden alan, her 
dönemde gazetecilik mes-
leğinin itibarı; üyelerinin 
sosyal, eğitim ve ekono-
mik alanda gelişimi için 
gayret gösteren Antalya 
Gazeteciler Cemiyeti, 
gerçekleştirdiği projeler 
ve sosyal sorumluluk 
faaliyetleriyle etki alanını 
ulusal, hatta uluslararası 
alana taşıdı. Cemiyetimi-

zin bugün geldiği noktada 
emeği olan başta kurucu 
üyelerimiz olmak üzere, 
önceki dönem başkanları-
mıza, Antalya’mızın basın 
sektöründe emek veren 
kıymetli meslektaşları-
mıza ve tüm üyelerimize 
şükranlarımı sunuyorum.
Görevi devraldığımız 12 
Ekim 2021 tarihinden 
itibaren yoğun bir çalışma 
içerisinde olduğumuzu, 
kentimizde görev yapan 
tüm meslektaşlarımızın 
evi olarak gördüğümüz 
Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti çatısı altında 
yönetim kurulumuz ile 
birlikte hizmet bayrağını 
daha yukarılara taşımak-
ta kararlı olduğumuzu 
hatırlatmak isterim. Bu 
vesileyle 38.yıl dönümü-
müzü kutluyor, üyelerimiz 
ve mesleğimiz adına daha 
güzel günler göreceğimize 
olan inançla çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. 
Saygılarımızla...
AGC Başkanı İdris TAŞ

AGC 38 YAŞINDA

İdris Taş Başkanlığı’ndaki AGC 
yönetimi, yoğun bir şekilde devam 
eden çeşitli projelerde katkı sağ-
layan ve ortaklık yapan Belediye 
Başkanları ile şirket yöneticilerine 
teşekkür plaketi verdi. Taş’ın 
teşekkür ettiği isimler arasında, 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, Kepez Belediye Başkanı 

Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye 
Başkanı Semih Esen, Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları  Birliği 
Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Or-
ganize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali 
Bahar, Antalya Marangozlar Esnaf 
Odası Başkanı Kemal Evyapan ve 
Ocaklar Halı Firması sahibi Ahmet 
Ocak yer aldı. 

AGC’YE KATKI 
SAĞLAYAN
BAŞKANLARA 
TEŞEKKÜR


