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Antalya Genç İş İnsanları Der-
neği (ANTGİAD) & AIESEC iş-
birliği ile “Gençlik Buluşmaları 
Kariyer Zirvesi” gerçekleşti.

Alanında uzman konuşmacıları gün boyunca bir araya getiren, gençle-
rin geleceklerine ve kariyerlerine yön veren zirve birçok üniversite öğ-
rencisinin katılımıyla online olarak yapıldı. Gençlerin kariyer planlarına 
ilham olabilecek hikâyeleri dinlemelerine ve bu kişilerle iletişim kurabil-
melerine imkân sağladı. Birçok kişinin yararlandığı organizasyon her-
kese açık ve online olarak canlı yayında gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.
Etkinlikte Alex Saltuk Toksöz – AIESEC Antalya Alumnisi, Osman Sert – 
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı, Ayşen Hamamcıoğlu – Terma Mü-
hendislik- Makine Mühendisi, Zafer Polat Koyuncu – Mind Up Yönetim 
Kurulu Başkanı, Aslı Elif Tanuğur Samancı – Bee Propolis Genel Müdür, 
Prof. Dr. Olgun Kitapcı – Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, konuşma-
larıyla yer aldılar.
Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Osman Sert, hepimiz dünyaya geldiğimiz zaman bir yolculuğa baş-
lıyoruz. Önemli olan bu yolculuğun ilerleyen süreçlerinde, bizler neler 
yaptık, hayatımıza katma değer olarak neler verebildik gibi çok ciddi 
soruların cevaplarını arıyoruz. Biz neyiz, biz kimiz, neredeyiz, ne yapıyo-
ruz gibi soruları belki de ömür boyunca yanıtlamaya çalışıyoruz. Haya-
tı anlamlandırmak ve mutlu bir hayat sürmek için öğrenme sürecimizi 
hiçbir zaman bırakmamalıyız. Kendi oluşturduğu kuramdan da bahse-
den Sert, kendini tanıyarak başlayan süreçte, bireysel gelişim, bağlı bu-
lunduğu kuruma katkı, vizyon oluşturmak ve sürdürülebilir yenilikçiliğin 
başarı için atılması gereken adımlar olduğundan da bahsetti. Ayrıca 
bireylerin dışsal motivasyonların etkisinden sıyırılıp, içsel motivasyon-
larını keşfetmenin önemine de değindi. Başarı varılacak bir yer değil, 
daima sürecek bir yolculuktur diyerek deneyimlerinden söz etti. 
Başkan Sert konuşmasının sonunda etkinliğe katılan konuşmacı ko-
nuklara, etkinliğe destek veren AIESEC Antalya Başkanı Doğukan Gür, 
Genç Osd Başkanı Elçin Ekici Öztürk, JIC Antaya Başkanı Onur Yazıcı ve 
TOBB Antalya GGK Başkanı Ahmet Ekelik’e de teşekkür etti. 
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GENÇLİK BULUŞMALARI
KARİYER
ZİRVESİ

Konyaaltı Belediye Başkanı 
Semih Esen’i ve Konyaaltı Bele-
diye Başkan Yardımcısı Tuğba 
Erke Bostan’ı ziyaret ederek 
birlikte gerçekleştireceğimiz 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinliği projemizin detaylarını 
görüştük. 
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OnLine e-ticaret eğitimi
Zamanla yarıştığımız dünyada e-ticaret hayatımızda büyük kolaylıklar sağlıyor. Düzenlediğimiz 
eğitim anketi sonuçlarına göre dijital dönüşüm ile birlikte her geçen gün artarak talep gören ve 
yararlanılan e-ticaret eğitimini Proticaret Ceo’su Süleyman Zafer Kuzucu’nun sunumuyla gerçek-
leştirdik.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sert; bu sene derneğimizin 31. 
Yılı, biz genellikle Antalya özelinde şehrimize katma de-
ğer yaratma çalışıyoruz sosyal projelerimizle fikirlerimiz-
le birlikte, hep üzerine koyarak her geçen dönem biraz 
daha ilerleyen bir derneğiz. Göreve geldiğimizde pande-
mi başladı, pandemi ile birlikte fırsatları da gözetmeye 
çalışarak dijitalleştik, ilk online toplantıyı zoom üzerinde 
yapan Antalya’daki derneğiz, dijital İş’te Üye çekimle-
ri gerçekleştirdik. Üyelerimizi tanıttığımız antgiadavm.
com/ web sayfasını faaliyete geçirdik. Kütüphane proje-
miz var. Osb, Atso gibi kurumlar ile Bilim Üniversitesi ile 
birlikte protokol imzalayarak yapay zeka inisiyatifi ger-
çekleştirdik. Bütün yerel dinamiklerimizle ortak projeler 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Turizmin dijital dönüşümü 
ile alakalı AB Projesine başvurduk. Misyonumuz sürdü-
rebilir kalkınmaya fayda sağlamak ve Antalya’ya katma 
değer sağlamak diye konuştu.
 Sayın Kuzucu; son yıllarda donanım ve yazılım anlamın-
da çok gelişmeler oldu. Bunlardan en büyük gelişeni in-
ternet. Dünyada 195 ülke var, 196. Ülkede internet ülke-
si, eğer bir internet dünyası insanıysanız siz sosyal, dini, 
siyasi görüşünüzün hiç önemi yok. Biz dijitalleşeceksek 
sürece uyum sağlamalıyız, internet dünyasının insanla-
rı olmak zorundayız. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretten 
bahseden Kuzucu dijital şirket olacaksanız neleri bilme-
niz gerekiyor gibi konulara değindi.
Online toplantı üyelerin sorularına cevap verilmesiyle 
son buldu.
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Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof.Dr. Şükrü Özen, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Er, 
Dr.Öğr. Gör. C. Bertan Güllüdağ ve MYO Sekreteri Veli Türkmen’i ziyaret ederek ortak yapılabile-
cek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve Yönetim Kurulunu ziyaret ettik. 

ANTGİAD ve Sepaş Enerji arasında imzalanan 
protokol kapsamında Antgiad Advantage karta 
özel %15’ e varan indirim yapılacaktır

Dünya Gazetesi Bölge 
Temsilcisi Duygu Şahin 
Durmaz ve Dünya Gaze-
tesi Muhabiri Esra Köksal 
Derneğimizi ziyaret etti.

Üyelerimiz arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek, üyelerimi-
zin kendi işlerini tanıtma, ticari hacmi arttırmak adına kü-
çük gruplar halinde düzenlediğimiz Ticari Koordinasyon 
Grup Toplantılarının ilkini gerçekleştirdik. 
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Konyaaltı Belediyesi ile birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinliği projemizin detaylarını fikir kulübümüzde Belediye Başkan Yardımcımız, JCI ve Aiesec 
Antalya Şubelerinin Başkan ve değerli üyelerinin de katılımıyla istişare ettik.

Online toplantı konuğumuz Mustafa Tercan (CFO, Esas Holding) “Dünya ve Türkiye Ekonomisi, 
2021 Beklentileri” konulu sunum gerçekleştirdi ve üyelerin sorularını cevapladı.

Mustafa TERCAN
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Önceki dönem başkanlarımızı ziyaret ederek, geçmiş dönemlerde yaptıkları 
çalışmalar için yönetim kurulumuz adına teşekkür plaketi takdim ettik.

1. Dönem / İlhan EGE

6. Dönem / Mustafa YILMAZ

17 ve 18. Dönem / Mustafa ALANYALI 20. Dönem / Volkan BARUTÇU

11. Dönem / Alaattin ÖZUZUN

3. Dönem / Hüseyin BODUR - 8. Dönem / Hatem ÖZKAN


