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AGC PROJELERİ
HIZ KESMİYOR
Gazetecilik mesleğinin itibarı, üyelerinin sosyal, eğitim ve ekonomik alanda
gelişimi için gayret gösteren AGC yönetimi, gerçekleştirdiği projeler ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle etki alanını ulusal ve uluslararası alana taşıdı

T

ürk basın sektörünün
köklü ve dinamik meslek
örgütü Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Başkan İdris Taş
önderliğindeki çalışmalarına
tüm hızıyla devam ediyor.
Göreve gelmelerinin ardından

yoğun bir çalışma temposuna
giren Başkan Taş ve Yönetim
Kurulu, cemiyet üyelerinin
ekonomik, sosyal ve eğitim
alanındaki kalkınmalarına
destek olmanın yanı sıra
ulusal ve uluslararası etkin-

Yönetim Kurulu üyeleri, sosyal sorumluluk projelerinin
yanı sıra kamu yararı taşıyan
etkinlikler için çeşitli kurum
ve kuruluşlar ile protokoller
imzalayarak dayanışmanın
en güzel örneklerini veri-

liklerde bulunarak, birbirinden
önemli projelere imza atıyor.

KURUM VE KURULUŞLARLA EL ELE
AGC üyelerine ve sektöre
katkı sağlamaya yönelik
projeleri birbiri ardına hayata
geçiren AGC Başkanı Taş ve

yor. Başkan Taş, “Antalya
Gazeteciler Cemiyeti çatısı
altında yönetim kurulumuz ile
birlikte hizmet bayrağını daha
yukarılara taşımakta kararlı
olduğumuzu hatırlatmak isterim” şeklinde konuşuyor.

Kültür gezilerimizin ilk
rotası Tazı Kanyonu oldu
TURIZM tanıtımı için buluşan
Antalyalı gazetecilerin kültür
gezilerinin ilk rotası Antalya’nın
doğa harikası Tazı Kanyonu oldu.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
(AGC) ile Antalya Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğünün protokol
kapsamında tarihi, kültürel ve eko,
doğa ve doğa sporları turizmini
tanıtımına yönelik ilk etkinlik Tazı
Kanyonu’na yapılan gezi oldu.

İlk ziyaret Ata’ya...
AGC Başkanı İdris Taş ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz seçimlerin
ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk
koyarak saygı duruşunda bulundu.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Genel Kurulu’nda yapılan seçimin
ardından Başkanlık koltuğuna
oturan İdris Taş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk

koyarak saygı duruşunda bulundu.
Başkan Taş, “Atamızın huzurunda
bir kez daha söz veriyoruz ki, üyelerimiz, sektörümüz ve milletimiz
ile vatanımız için var gücümüzle
çalışacağız. Üyelerimize taahhüt
ettiğimiz, projelerimizi bir bir
hayata geçireceğiz ve ‘Daha güçlü
AGC’ parolasıyla çıktığımız bu
yolda, hizmet bayrağını hep birlikte ileriye taşıyacağız” dedi.

ZAMANA YENİK DÜŞEN
‘EVİMİZİ’ YENİLEDİK

‘Yanlıştan dönüldü’
Yasakçı genelgeye
Danıştay DUR dedi
AGC Yönetimi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
“kamusal olaylarda ses ve görüntü kaydı
alınmasının engellenmesi” amacıyla yayınladığı genelgenin yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu genelgeyle ilgili yaptığı
açıklamada “2021 Nisan ayında yayınlanan,
haberleşme ve basın hürriyetini kısıtlayıcı
nitelikteki genelgenin yürütmesinin durdurulması kararını memnuniyetle karşıladığımızı
ifade ediyoruz” denildi.

AGC yönetimi, resmi
ilanların ulusal ve
yerel gazetelerde
yayınlanmaya devam edeceği kararını
‘Yanlıştan Dönüldü’
diyerek duyurdu.
Antalya Gazeteciler
Cemiyeti (AGC)’den
yapılan açıklama
şöyle: “Kamuoyunda “Vergi Reformu”
olarak bilinen torba

yasa ile vergi borçluları veya vergi
cezalıları listesinin
yazılı basında yayınlanmasına son veren
düzenlemeye ilişkin

Üyelerimizin sağlığı
İçin önemli adım
AGC ile Yaşam Hastaneler Grubu arasında
gazetecilere yönelik sağlık protokolü imzalandı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri,
Yaşam Hastaneler Grubu’nun Antalya il
merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren
6 hastanesindeki sağlık hizmetlerinden
indirimli olarak faydalanabilecek.

tepkisini çeken düzenlemenin geri çekilmesi ile meslektaşlarımız
derin bir nefes aldı.
Basın sektörünün
büyük sıkıntılar çektiği böyle bir dönemde
TBMM gündemine
hiç gelmemesi gereken bir yasal düzenlemenin, geri çekilmesinde emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz.”

AGC ile AOSB arasında işbirliği protokolü
AGC ile Antalya AOSB yönetimi arasında imzalanan Eğitim
ve Sportif İşbirliği Protokolünün
basın özgürlüğüne katkı sunacağı
belirtildi. AGC'nin Kaleiçi'ndeki
idari merkezinde gerçekleştirilen
törende protokol AGC Başkanı
İdris Taş ve AOSB Başkanı Ali
Bahar tarafından imzalandı. Taş,
yaptığı açıklamada, "Her ay bir
proje" sözünün ilkini hayata
geçirdiklerini söyledi. Antalya

ekonomisinin lokomotifi durumundaki AOSB Müdürlüğü ile
üyeler ve bölge sanayicisinin
yararlanacağı eğitim ve sportif
iş birliği protokolünün hayırlı
olmasını dileyen Taş, "Antalya'ya
değer katan iki kurum olarak
kentin marka değeri için omuz
omuza vereceğiz. AOSB, Antalya ekonomisine katkı sağladığı
gibi Ar-Ge çalışmalarıyla da yeni
ufuklar açıyor"dedi.

AGC’nin çabaları
sonuç verdi
İcra ilanlarının yayınından yeterince pay
alamayan yerel gazetelere müjde AGC
yönetiminden geldi. İdris Taş başkanlığındaki AGC Yönetim Kurulu’nun Cumhuriyet
Başsavcısı Halil İnal ile yaptığı görüşmeden,
icra müdürlüklerinin bundan böyle 500 bin
TL’ye kadar olan ilanları yerel gazetelere
göndermesi kararı çıktı.

madde TBMM’de geri
çekildi.
Basın meslek örgütleri
başta olmak üzere
gelir kaybı yaşayacak
olan yerel medyanın

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin
Kaleiçi’ndeki
merkezinde geniş
çaplı bir tadilat
çalışması yapıldı. Başkan Taş,
“Binamızın çatısını
yeniden yaptırdık.
Cemiyetimizin bahçe düzenlemesini ve peyzajını bitirdik. Yıpranmış
halıları ve eskimiş büro makinalarımızı yeniledik” dedi. Taş şöyle
devam etti; “Kaleiçi’nde; kentin
kalbinde yer alan AGC idare
merkezimiz, tüm üyelerimizin,
özellikle sahada görev yapan meslektaşlarımızın evidir… Cemiyet
Yönetim Kurulu olarak, üyelerimiz
için, mesleğimiz için çalışmaya,
Antalya için katma değer yaratmaya devam edeceğiz.”

4 Haziran’da Kapuz
Kanyonu’ndayız

Üyelerimizi sanayicilerle
söyleşide buluşturduk

Cemiyet’ten spora ve
sporcuya destek adımları
AGC BAŞKANI İdris Taş, spor faaliyetlerinde işbirliği yapılması ve medya aracılığıyla kamuoyu sunulması yönünde işbirliği
protokolü imzaladıklarını açıkladı. Antalya
Gazeteciler Cemiyeti ve Antalya Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü arasında cemiyet
üyeleri için düzenlenen spor faaliyetlerinde iş birliği içerisinde hareket edilmesi ve
kentteki tüm sportif faaliyetlerinin medya
aracılığıyla kamuoyuna sunmak amacıyla
iş birliği protokolü imzalandı.

ANTALYALI gazeteciler ve Antalya OSB
sanayicileri, ünlü Teknoloji Yazarı M. Serdar
Kuzuloğlu’nun “Koronavirüs Sonrası Dünya
ve Değişen Dünyada Medyanın Konumu”
başlıklı söyleşisinde buluştu. Söyleşinin
açılış konuşmasını yapan AGC Başkanı İdris
Taş, “Meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanında kişisel gelişimlerini de çok önemsiyoruz. Hayat boyu
öğrenmenin önemini kavradığımız sürece
başarılı olabiliriz"dedi.

Terra Optik'ten
AGC üyelerine
özel indirim

AGC ve KONYSİAD, Antalya’nın doğal zenginlikleri arasında yer alan Kapuz Kanyonu’na
tanıtım ve farkındalık gezisi
düzenlemek için protokol imzaladı. Başkan Taş, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
etkinlikte Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi’ndeki Kapuz
Kanyonu’nun tanıtımına katkı
sağlamak için foto safari ve haber
çalışmaları yapılacağını söyledi.
Taş, Antalya ve Türkiye’nin değerlerinin tanıtılması ve turizme katkı
sağlanması amacıyla yapılan AGC
ile KONYSİAD arasındaki bu tür
etkinlikler gelenekselleştirilmeyi
hedeflediklerini söyledi.

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı İdris Taş ile Terra Optik
Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay
Demir arasında üyelere özel indirim protokolü imzalandı. Antalya
Gazeteciler Cemiyeti ile Terra
Optik arasında gerçekleştirilen

protokole göre Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve üyelerin
1. derece yakınlarının (üyelerin
anne-baba-eş-çocukları) alışverişlerinde mağazadaki seçili tüm
ürünlerde etiket fiyatına ek olarak
yüzde 25 indirim sağlandı.

