
w w w . a n t g i a d . o r g . t r

Antgiad Sayfa 1

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sert ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Serkan Sarıdaş, geçmiş dönem Başkanları Hatem 

Özkan, Alaattin Özuzun ve Mustafa Cengiz, ANTALYASPOR 
Kulübü ve Antalyaspor Vakfı Başkanı ve aynı zamanda 
ANTGİAD 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz’ı 
ziyaret ettiler. 
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, dernek fa-
aliyetleri hakkında bilgi aktararak, her zaman Antalyaspor’un 
yanında olacaklarını, destek olmaya devam edeceklerini söy-
ledi. Antalyaspor Kulübü’yle geçmiş dönemlerde olduğu gibi 
devam eden işbirliklerinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan 
Sert, Antalyaspor, şehrimizin en önemli markası. Bu marka-
yı yükseltmek ancak birlik ve beraberlik ile olur dedi. Antal-
ya Genç İş İnsanları Derneği’nin 6. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapmasından dolayı Mustafa Yılmaz’a ANTGİAD 6. 
Dönem YK Başkanlığı özel plaketini takdim ederek, ANTGİAD 
ve ANTALYASPOR hakkında sohbet ettiler.

SLOW FOOD
YERELLİK ve GIDA 
FARKINDALIĞI
Slow Food Antalya Lideri Ezgi Dursun’la Slow Food, 
Yerellik ve Gıda Farkındalığını konuştuk.
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ANTGİAD’TAN ANTALYASPOR’A ZİYARET
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Yapay Zeka İnisiyatifi

ATSO üyelerini ve Antalya iş dünyasını dijital 
dönüşüm ve yapay zeka konularında bilgilen-
dirmeyi amaçlayan etkinlikte, Antalya Bilim Üni-
versitesi’nin alanında uzman akademisyenleri 
tarafından konuya dair güncel bilgiler paylaşıla-
rak, kullanım alanları uygulamalı gösterildi. PAN-
DEMİ ÖĞRETTİ Etkinliğin açılışında konuşan 
ATSO Başkanı Davut Çetin, geleneksel ticaretin 
yerini artık e-ticaret, deneyim ekonomisi, pay-
laşım ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi yeni iş 
modellerinin aldığını söyledi. Çetin, şöyle konuş-
tu: “Birkaç sene önce, müşteriyi artık mağazada, 
işyerinde bekleme çağı geçti, müşteriyi inter-
nette yakalamak gerekiyor demiştim. Pandemi 
bizim anlatamadığımız bu gerçeği 1 yılda herke-
se öğretti. Şimdi artık ürünü internette satmak, 
internette urunun reklamını yapmak bile yeter-
siz kalmıştır. Artık işletmeler ürün değil, müşteri 
yaratmak zorundadır. Müşteriyi işletmenin üye-
si yapmak, ürün ve hizmeti müşterinin fikirleri 
doğrultusunda geliştirmek, müşteriyle iletişimi 
7/24 sürekli hale getirmek gerekiyor. Bunun 
için de dijital dönüşümü başarmalıyız.” ‘DEĞİ-
ŞEN AYAKTA KALIR’ Antalya Genç İş İnsanları 
Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Osman Sert de bilim insanı Darwin’in ‘En güçlü 
veya en zeki olan değil değişime en çok uyum 
sağlayabilen hayatta kalır’ sözünü anımsattı. 
Sert, “İnsanlığın varoluşundan bugüne bir deği-
şim söz konusu. Biz de pandemi sürecinde bü-
yük bir değişim içerisindeyiz. Gerek ticari, gerek 
kültürel anlamda bir değişim içindeyiz. Bu deği-
şime ayak uyduramaz isek maalesef ayakta kala-
mayacağız” diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Bilim Üniversitesi veANTGİAD tarafından imzalanan 
Yapay Zeka İnisiyatifi’nin ilk etkinliği iş Dünyasında Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka’ çalıştayı 
webinar üzerinden gerçekleşti. 

Yapay zekâ ve veri farkındalığını sağla-
mak, yapay zekâ uygulamalarının öne-
mini paylaşmak, geleceğin mesleklerine 
yönelik dijital dönüşüm ile ilgili bilgileri 
paylaşmak amacıyla “Yapay Zeka İnisiya-
tifi” projemiz kapsamında üyemiz Prof. 
Dr. Şadi Evren Şeker, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün canlı yayın konuğu oldu.
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği çalışmalarına dijital olarak devam ediyor. Dernek üyelerinin yaptığı iş 
ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla İş’te Üye programı düzenleniyor.
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert,” Pandemi sebebiyle çalışmalarımıza dijital de olsa de-
vam ediyoruz. Dernek üyelerimizi tanıtmak amacıyla İş’te Üye programlarını videolu olarak düzenleye-
rek sosyal medya ve youtube kanalımızdan paylaşarak tüm kitleye ulaşmasını sağlamaktayız. Amacımız 
üyelerin birbirini daha iyi tanıyıp güvenli ticareti birbiriyle yapmalarını sağlamak ve ticareti arttırmak ve 
diledikleri zaman, sosyal medya hesaplarımız üzerinden tanıtımını yaptığımız üyelerimizin arşivden o 
kişiyle ilgili bilgiyi ulaşılabilir kılmaktır, dedi.

Ocak ayında gerçekleşen İş’te Üye proglamları
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyelerini tanıtıyor

İŞ’TE ÜYE PROGRAMLARI

Alaaddin ÖZUZUN

Hasan TANAL

Neslihan ÜSTÜN YÜKSEL

Orhan UĞUR

Emre KIRAL

Mehmet Fatih YILMAZ

Ömür TAYLAN

Özgür TANKUT
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği 
İlişkileri ve Proje Şube Müdür Vekili Elif Özgür 
Özbek’in konuk olduğu Fikir Kulübü toplantımızı 

gerçekleştirdik.

ANTGİADAVM FİKİR KULÜBÜ
TOPLANTISI

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, dijital dö-
nüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 
Dijitalleşen dünyada bizde yerimizi almak adına, 
üyeler arası işbirliğinin arttırılması ve işbirliklerinin 
geliştirilmesi için ANTGİADAVM çalışması yap-
maktayız. Çalışma kapsamında, üyeler ürünlerini 
ve hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacak. ANTGİA-
DAVM çalışmasında üyelerin e-ticaret sayfalarına 
veya web sayfalarına yönlendirme yapılmıştır.
Bu çalışma ile marka bilinirliğiyle birlikte alım ta-
leplerinin arttırılmasını hedeflemekteyiz.
ANTGİADAVM için üyelerden ücret alınmayacak-
tır. Ancak reklam sayfaları bulunmaktadır. Reklam-
lar ayda bir değişecek olup reklam bedeli 
aylık 75 TL’dir.
Sayfa aylık instagramda sponsorlu olarak paylaşı-
larak Antalya genelinde tanıtım yapılacaktır. 

Antgiad YK Başkanımız Osman Sert, İYİ Parti 
TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 
Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ümit Özlale, 
Erhan Usta, Milletvekilleri Av.Hasan Subaşı, Fe-
ridun Bahşi, İl Başkanı Mehmet Başaran’ın Bak-
sifed ziyaretine katılarak, Baksifed Başkanı Ab-
dullah Erdoğan ve federasyon üyesi diğer dernek 
başkanları ile birlikte, Antalya iş dünyasının talep 
ve önerilerini paylaştı. Ayrıca Antgiad bünyesin-
de yapılan çalışma grubu tematik toplantılarında 
oluşturulan çözüm önerileri de dosya halinde 
kendilerine sunuldu.

BAKSİFED İYİ PARTİ Ziyareti

Sanal pos hizmetimiz ile üye aidatınızı ve derneğimize 
yapılacak bağışları kredi kartınızla güvenli olarak 
ödeyebilirsiniz. www.antgiad.org.tr  sayfamızda üst 
menüden ”Ödeme” sekmesine tıklayarak online panele 
giriş yapabilirsiniz.


