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Çocuklarımızla karne
mutluluğunu paylaştık
AGC ile Deepo Outlet Center yönetimi arasında imzalanan protokolle üyelerimizin çocuklarına karne hediyesi olarak eğlenceli bir etkinlik düzenlendik

ANTALYA Gazeteciler
Cemiyeti olarak, sömestr
tatili nedeniyle üyelerimizin
çocuklarına özel bir etkinlik
düzenledik. Cemiyetimiz ve
Mall Of Antalya Alışveriş
Merkezi yönetimi arasında
yapılan anlaşmayla karne
heyecanı yaşayan çocuk-

larımız sinema ve tiyatro
gösterimlerini de kapsayan
eğlenceli bir gün geçirdi.
Uzunca bir süredir eğitimlerini pandemi gölgesinde
sürdüren evlatlarımıza hem
ödül hem de motivasyon
sağlaması için gerçekleştirdiğimiz etkinliğin protokolü

Başkan İdris Taş ve Mall
Of Antalya-Deepo Outlet
Center AVM Müdürü Cem
Livanelioğlu tarafından
imzalanmıştı.

İNSAN ODAKLI PROJELER

AGC Başkanı Taş, görevi
devraldıkları günden bu
yana üyeleri ve kent için

değerli projeler üretmeye
özen gösterdiklerini, bu kez
gazeteci çocuklarına özel
bir etkinlik planladıklarını
belirterek, “Evlatlarımızın
yüzündeki mutluluk ifadesi
her şeyden kıymetli. İnsan
odaklı projelerimizle hem
üyelerimizin hem de aile-

BAŞKAN’IN YEMEĞİNDE BULUŞTUK
GEÇIRDIĞI rahatsızlık sonrası sağlığına kavuşan AGC
Başkanı İdris Taş,
bu süreçte kendisini
yalnız bırakmayan
üyelere teşekkür yemeği verdi. Başarılı
bir tedavi sonrasında yaşadığı böbrek
rahatsızlığından kurtularak sağlığına kavuşan Antalya AGC

Başkanı İdris Taş, bu
süreçte kendisini arayıp soran ve destek
olan AGC üyeleri ile
gazetecilere teşekkür
yemeği verdi. Başkan Taş, Cemiyet
bahçesinde düzenlediği öğle yemeği
organizasyonunda bir
araya geldiği meslektaşlarıyla bol bol
sohbet etti.

lerinin huzur ve gelişimleri
için çalışmalarımıza devam
edeceğiz.
Bugünkü birlikteliğimizde
hep beraber güzel bir gün
geçirdik. Sn. Livanelioğlu’na ev sahipliği için bir
kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Bayram Gazetemize
‘Kardeş yayın’ geldi
AGC Yönetimi ‘Bayram’ Gazetesinin yanı
sıra ‘Yılbaşı’ Gazetesi projesini de hayata
geçirdi. AGC olarak cemiyetimizin kurulduğu 1984 yılından bu yana dini bayramlarda
yayınladığımız ‘Bayram’ gazetemizin yanı
sıra ‘Yılbaşı’ gazetemiz de yayın hayatına
başladı. Bundan böyle Bayram Gazetelerimizin yanı sıra her yıl çıkartacağımız Yılbaşı
Gazetemiz de Cemiyetimizin gelirlerine ek
kaynak sağlayacak.

‘Beşkonak’taki
yanlışın takipçisiyiz’
Manavgat Beşkonak Köprülü Kanyon Kırkkavak Mahallesi’nde özel bir firmaya mermer
ocağı izni vermesi yankıları devam ederken,
Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin öncülüğünde Antalya Barosu ve Antalya Kent Konseyi
tarafından yapılan basın açıklamasında,
“Dünyanın incisi Beşkonak’ta maden ocağı
istemiyoruz. Başlatılan hukuki mücadelelerle halkımızın yanındayız. Beşkonak’ın
sahipsiz olmadığını Antalya’ya, Türkiye’ye
ve dünyaya duyuracağız” denildi.

