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İşletmelerde veri yönetimi ve yapay zeka farkındalığını arttırmak üzere 
yapılan protokol, ANTGİAD YK Bşk. Osman Sert, ATSO YK Bşk. Davut 
Çetin ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek arasında 

imzalandı.

Antalya OSB Teknik Koleji’nde 
sürdürülen çalışmaları yerinde 
incelemek ve okul hakkında bilgi 
almak üzere Antalya OSB Başkanı 
Ali Bahar’ın konuğu olduk.

ANTGİAD olarak eğitime verdiğimiz 
katkılardan dolayı Ernur Faik Koparan 
Ortaokulu Müdürü Mehmet Büküş, 
dernek adına Başkan Osman Sert’e 
teşekkür plaketi takdim etti.

Yeni Bir Yıla Merhaba 
1990 yılında kurulan, Antalya Genç İş İnsanları 
Derneği (ANTGİAD) 30. yılını gururla geride 
bırakıyor. 30 yıl boyunca yüzlerce üye firmamız 
ve 22 dönem devam eden yönetim kurullarıyla 
şehrine ve geleceğine sahip çıkan, Gazi Mustafa 
Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında emek veren 
tüm ANTGİAD ailemize teşekkürü bir borç 
biliyoruz. 
22. Dönem Yönetim Kurulu olarak değerli 
üyelerimizin takdirleriyle göreve başladığımız 
zorlu bir yılı geride bırakıyor olsak da, Antalya’nın 
sorunlarına çözüm önerileri getirerek, hep 
birlikte güç birliği içerisinde şehrimize ve 
insanımıza fayda sağlamaya devam ediyoruz. 
Üyelerimizin katılımlarıyla Tarım, Sağlık, Eğitim, 
Teknoloji, Turizm ve Ticaret alanlarında çalışma 
grupları oluşturduk ve fikirlerimizi tematik 
toplantılarla açıklayarak çözüm önerilerimizi 
sunduk. 
2020 yılının ilk aylarında Covid-19 virüsü ile 
ülkemiz ve tüm dünya için süregelen pandemi 
sürecini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. 
Bu zorlu süreçte fedakarca gece gündüz 
emek veren sağlık çalışanlarımıza destek 
olmaya çalıştık. Antalya Valiliğimiz ve Antalya 
Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği gıda 
yardım kampanyalarına destek olduk. Webinar 
programlarıyla Covid-19 pandemi sürecine 
adapte olan ve ilk online toplantıyı organize 
eden dernek olarak, zorlukları kıymetli Antgiad 
ailemiz ile birlikte aşmaya çalıştık.  
Geçmiş dönemde temelleri atılan “Gölge 
Yönetici Projesi”, ile ilgili olarak Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi ile protokol imzaladık. Kepez 
Belediyesi iş birliği ile hayata geçireceğimiz “Cem 
Karaca Gençlik Kütüphanesi”, ile gençlerimizin 
daha çok okumasını hedeflemekteyiz. Dernek 
üyelerimizin işlerini geliştirmek ve tanıtımlarını 
yapmak için geçen dönem başlattığımız 
“İŞ’TE ÜYE” projemizi dijitale taşıdık. Antgiad 
Advantage Kart projemizle üyeler arası işbirliğini 
arttırmayı hedefledik. Bunlara ek olarak, ATSO 
ve OSB ile Antalya Bilim Üniversitesi iş birliği 
ile işletmelerde veri yönetimi ve yapay zeka 
farkındalığını arttırmak amacıyla protokoller 
imzaladık ve önemli bir farkındalık başlattık. 
Yerel dinamiklerimiz ile proje geliştirmeye 
devam ettik ve Kanal V ile İş’te Antgiad program 
dizisine canlı yayınlarla başladık. Şehirimize 
katkıda bulunmaya devam edeceğiz ve daha çok 
çalışacağız. 
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan 
bu olağanüstü süreçte yaşadığımız olaylar ve 
edindiğimiz tecrübelerden gerekli dersleri tüm 
insanlık olarak çıkardığımızı umuyor; insanlığın 
hırs ve tutkularına yenilmeden, doğanın 
gerekliliklerini yerine getirerek, bilimsellikten 
ayrılmadan, insan haklarına saygılı, mutlu ve 
sağlıklı bir 2021 yılı diliyorum.                                                            
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PANDEMİ SÜRECİNDE EKONOMİ ve TİCARET

TARIMDA YERLİ ÜRETİMİN ARTTIRILMASI

Yurtdışına bağımlı olunan ve tedarik zincirinde, 
yurtdışı girdisi olan sektörlerde, dövize bağlı 
olarak artan ve dolayısıyla maliyetleri arttıran 

kalemlerle ilgili yerlileştirme çalışmalarının yapılması, döviz 
bağımlılığının kaldırılarak yerli üretimin arttırılması ve ithal 
ara girdiye alternatif yerli üreticinin desteklenmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. Bu konuda somut sonuçlara ulaşılana 
kadar ithal ara mamül girdisi olan sektörlerdeki KDV 
oranının düşürülmesi ve üreticinin Corona 
sürecinde maliyetlerinin hafifletilmesini, 
özellikle gıda sektöründe önemli bir 
girdi olan tarım ürünleri konusunda 
yerli üretimin arttırılması ve teşvik 
edilmesi, tarım sektöründeki kredi 
borcu yüzünden zora düşen çiftçinin 
teşvikler, destekler veya kredilerle 
faaliyetlerinin önünün açılması ve 
tarımda yerli üretimin arttırılması...

                                                                                                             
KGF DESTEKLİ KREDİLERİN 
KOLAY ULAŞILABİLİR OLMASI
Özellikle yüz yüze iletişimin gerekli olduğu, 
hizmet sektörü gibi sektörlerde, ticari faaliyetin 
sürdürülebilmesi ve işletmelerin hayatına devam edebilmesi 
için çoğu zaman insan sağlığını riske atan faaliyetlerin de-
vam ettirilmesi gerekmektedir. Corona sürecinde yaşanan 
teşvikler kapsamına hizmet sektörünün de dahil olması, 
KDV oranlarının düşürülmesi, diğer teşvik alan sektörler 
gibi KDV oranının %18’den %1’e düşürülmesini,3. Özel-
likle, Coronadan etkilenen sektörlere tedarik sağlayan veya 
hizmet veren bağlı sektörlerde %80’inin üzerinde ciro kay-
bı olan sektörler olduğu, bu sektörlerde yaşanan nakit akış 
problemi, biriken krediler, ödemeler dengesi ve kredilerin 
ulaşılamaz veya pahalı olması sorununun çözülmesi için 
kredi garanti fonu (KGF) destekli kredilerin kolay ulaşılabilir 
olması, mevcut kredilerin geri ödemesiz 6 ile 12 aylık vadel-
erde ötelenmesi...

                                                                              
DESTEKLERİN SİMETRİK VE EŞİT HAKLARLA ADİL 
OLARAK DAĞITILMASI
Sektördeki rekabet dengesini bozucu, piyasa dinamiklerine 
zarar veren, aynı sektörde ve benzer özelliklerdeki işletme-
lerden birisine destek verilirken diğerinin mağdur edilmesi-
ne sebep olan desteklerin dengelenmesi gerekmektedir. Bu 
kapsamda, Corona sürecinde yaşanan problemlerden bazı-
ları, devlete olan kira borçları alınmaz veya ötelenirken diğer 
kira borçları konusunda herhangi bir destek verilmemiş ol-
ması, çıkan vergi afları ile, vergi borcu olanlara destek veri-
lirken, vergisini düzenli ödeyenlere verilen desteklerin çok 
düşük kalması, Corona sürecinde yapılan desteklerin büyük 
ölçekli firmaları hedef alması ve hiçbir destekten faydalana-
mayacak durumda olan çok sayıda KOBİ olması ve özellikle 
küçük ölçekli firmaların desteklenmemesi, destek alan bazı 
işletmelerin bu destekleri suistimal etmesi ve kontrolünün 
yapılmıyor olması, gibi problemler şeklinde görülmektedir. 
Çözüm olarak yapılan her destek için dengeleyici teşvikle-
rin kurulması, şimdiye kadar devlet arazisinde kiracı olan 
oteller, teknopark/teknokentlerde kiracı olan işletmelere 
yapılan hibe desteklerin aynı oranında hibe desteğin, aynı 
sektördeki diğer işletmelere doğrudan hibe olarak yapılması, 
yapılan kira ötelemesinin de aynı oranda diğer işletmelere 

kredi olarak kullandırılmasının, bu sayede piyasa 
dinamiklerinin ve rekabette haksız avantajın 

önüne geçilmesi,

 Korona sürecinde devletin vermiş oldu-
ğu destekler ve özellikle KGF destekli 
krediler için istenen evrak yükünün 
azaltılması, süreçlerin kolaylaştırılması 
ve işletmeler üzerindeki SGK maliyet-
lerinin azaltılması, Korona sürecinde 

dahi yeni işe alımların, işten çıkarıl-
masının yasak olmasının, yeni personel 

alımları üzerinde direnç oluşturduğu, bir 
işletmenin personeli eskisi kadar rahat işe 

alamadığı, 2 aylık deneme süresini eskisi gibi 
kullanamadığı, işe alınan personelin çıkarılması ya-

sak olduğu için istihdam artışının önünde engel oluşturduğu 
gözlemlenmiştir, Pandemi sürecinde işe alınan personelin, 
daha önceden olduğu gibi işletmeler tarafından deneme 
süresi boyunca denenebilmesinin, deneme sürecinde işten 
çıkarmanın önünün açılmasını, bu sayede işletmelerin çok 
daha rahat personel alımı yapabilmesinin önünün açılmasını,

Antalya Genç İş İnsanları Derneği ( ANTGİAD ) “Pandemi Sürecinde Ekonomi ve Ticaret” konulu 
online toplantı yaparak görüş ve öneri bildirdi. 
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“Gençlik Zirvesi” projemiz kapsamında AIESEC Antalya ve 
Antgiad Fikir Kulübü olarak birlikte değerlendirmelerde bu-
lunarak yol haritamızı belirledik.

ANTGİAD YK Başkanımız Osman Sert, Yükseköğretim 
Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen ve ülke-
mizde faaliyet gösteren Üniversitelerin kurumsal geli-
şimini desteklemeyi amaçlayan değerlendirme toplan-
tısına katıldı.

                                                                              
KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSUNUN YA TAMAMEN
KAPATILMASI YA DA SAAT OLARAK VERİMSİZ
SÜRELERE İNDİRİLMESİ
Kısa çalışma ödeneğinin ya tamamen kapalı ya da belirli 
oranlarda kapalı işletmelere destek olarak sunuluyor olması, 
bu desteklerden faydalanan işletmelerin, zor korona süreç-
lerinde değişen piyasa şartlarına göre kendilerini yeniden 
yapılandırması gereken işletmeler olduğu düşünüldüğünde 
daha çok çalışması gereken, işletmelerini, yönetimden ope-
rasyona, finanstan argeye kadar yeniden dönüştürmesi ge-
reken bu anlamda eskisine göre daha çok çalışması gereken 
ancak mevcut personelin faaliyetleri üzerinden, eskisi gibi 
doğrudan kar sağlayamayan işletmeler olduğu düşünülürse, 
tam zamanlı çalışan, ancak gelirleri pandemi dolayısıyla dü-
şen işletmelerin, dönüşümleri ve yeni ekonomik dinamiklere 
ayak uydurabilmesi için de personel faaliyetlerinin kısa ça-
lışma ödeneği kapsamında desteklenmesini...

KOBİ’LERE ÜCRETSİZ OLARAK YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN VERİLMESİ
 Bu kapsamda, yeni ekonomik dinamiklere işletmelerin ayak 
uydurabilmesi için şehirlerde yerel problemlerle ilgilene-
bilecek ve yerel danışmalık yapabilecek, üniversiteler ve 
STK’ların öncülüğünde finansal bilim kurullarının kurulması, 
bu kurulların desteğinde özellikle küçük ölçekli işletmelere 
yönetim danışmanlığı, dijital dönüşüm danışmanlığı, finansal 
ve hukuki danışmanlığın verilmesi, devlet eliyle verilen des-
tek ve teşvikler konusunda, sahadaki uygulamaları gözlem-
leyerek, yaşanan suistimaller, haksız, asimetrik ve adil olma-
yan teşvikler konularında yerel problemleri ve uygulamaları 
içeren tavsiyelerle devlete destek olması, gerekli durumlar-
da dijitalleşen ve dönüşen dünyaya ayak uydurmak için halkı 
ve işletmeleri bilgilendirmesi...

TÜRK MALLARININ TANITIMI
Pandemi sürecinde, dünya çapında, özellikle uzakdoğu mal-
larına karşı yaşanan talep düşüşü ve Türkiye’nin avrupaya 
yakın bir üretim üssü haline gelmesi, ihtimali artmış, bu ko-
nuda yurtdışından gelen taleplerde olumlu bir artış gözlem-
lenmiştir, Ancak, farklı ülkelerde Türk mallarına karşı uygula-
nan itibar düşürücü propagandaların da ihracatı azaltıcı etkisi 
olduğu gözlemlenmiştir. Başta TOBB, ATSO, DEİK, TİM ve 
KOSGEB gibi kurumlar öncülüğünde, bütün işletmelerin ih-
racat konusunda bilgilendirilmesi, e-ihracat konusunda işlet-
melerin gerekli bilgi ve iş ağına ulaşmasının sağlanması, bu 
ismi geçen kurumlarda yürütülen benzer faaliyetlerin bilinir-
liğinin arttırılması, yurtdışında Türk mallarına karşı yürütülen 
olumsuz propagandaların önüne geçilmesi, gerekiyorsa Türk 
mallarının tanıtımının yapılması ve ihracatın teşvik edilmesi...

GENÇLİK ZİRVESİ

Yükseköğretim Kalite 
Kurulu Toplantısı
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Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bahar, sanayide dijitalleşmenin önemine dikkati 
çekerek, “Daha akıllı, esnek, çevik, verimli, düşük 

maliyet ve yüksek kaliteli üretim için akıllı bütünleşik bir 
dijital dönüşüm sanayide zorunlu hale gelmiştir” dedi. 
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya OSB Teknopark ve 
ANTGİAD, başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında 
Antalya iş dünyası ve bölge sanayicilerine yönelik Sanayide 
Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Webinar’ı düzenledi. 
Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay 
moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda, gelişen 
teknolojinin üretim ve tedarik zincirinde neden olacağı 
dönüşüm hakkında kapsamlı bilgiler verildi. REKABET 
İÇİN ŞART Online seminerin açılış konuşmasını yapan 
Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bahar, sanayide dijitalleşmenin üretimde hız ve verimliliği 
artıracağını, üretim maliyetlerini azaltacağını söyledi. 
Yapay zekâyı sanayisine entegre eden ülkelerin rekabette 
ön sıralarda yer alacağına dikkat çeken Bahar, “Teknolojik 
gelişmeler imalat sanayinin iş yapış ve üretim süreçlerini 
değiştirip geliştirmektedir. Tüm süreçlerin anlık kontrol 
edilmesi ve verinin değere dönüştürülmesi yeteneğiyle 
daha akıllı, esnek, çevik, verimli, düşük maliyet ve yüksek 
kaliteli üretim için akıllı bütünleşik bir dijital dönüşüm 
sanayide zorunlu hale gelmiştir” dedi. İHTİYACIMIZ VAR’ 
Yapay zekanın işletmelere sağlayacağı desteğin uluslararası 
rekabette önemli bir avantaja dönüşeceğine vurgu yapan 
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, şöyle dedi: 
“Toprağın yağmura, yağmurun da buluta olan ihtiyacı gibi 
günümüz işletmelerinin yapay zekâya gerçekten çok ciddi 
ihtiyacı var. Günümüz koşullarında biz ülke olarak tarım 
ve sanayi devrimini istediğimiz seviyelerde atlatamadık 
ama bugün yapay zekâ konusu da ayrı bir devrim konusu. 
Bu konu ile alakalı işletmelerimizin gerekli çalışmaları 
yaparak uygulamaları önem arz eden bir husustur.” Antalya 
Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de 
dijital dönüşümü yapan firmaların büyük bir avantaj elde 
ederken, geleneksel yöntemlerle faaliyetlerine devam eden 
şirketlerin çok ciddi hayatta kalma mücadelesi verdiğini 
kaydetti.

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark 
ve ANTGİAD, başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi 
kapsamında iş birliği protokolü imzaladı Antalya 

Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve Antalya 
Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), yapay zekanın 
iş dünyasının her kademesine nüfus etmesi, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay 
zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek 
uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca 
yönelik projeler geliştirmek için başlattıkları Yapay Zeka 
İnisiyatifi kapsamında, iş birliği protokolü imzaladı. Antalya 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında 
gerçekleşen toplantıya Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya OSB Teknopark Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Bahar ve ANTGİAD Başkanı Osman Sert 
katılıp protokole imza attı. Protokol ile taraflar yapay zeka 
ve veri farkındalığını sağlayıp, yapay zeka uygulamalarının 
kullanımını artırmak ve iş analitiğinde verimli çözümler 
ile Bölgedeki firmaları buluşturmak amacıyla eğitsel 
ve bilimsel iş birliğinde bulunacak. Ayrıca ortaklaşa 
düzenlenecek seminer ve çalıştayların organize edilmesi 
konularında birbirlerine destek olacaklar. Bu kapsamda ilk 
seminer pandemi nedeniyle online platformda, 11 Aralık 
Cuma günü gerçekleşecek. Sanayide Dijital Dönüşüm ve 
Yapay Zeka Web Semineri’nde Prof. Dr. Sadi Evren ve Dr. 
Ali Cem Başarır tarafından Antalya iş dünyası temsilcileri 
ile Antalya OSB sanayicilerine ‘Sanayide Dijital Dönüşüm 
ve Sanayide Yapay Zeka’ başlıklı iki farklı sunum yapılacak. 
GELECEK GELDİ Pandeminin dijitalleşmeye büyük bir ivme 
kazandırdığını, geçmişte kulağa uzak bir geleceği çağrıştırıp 
bilimkurgu gibi gelen birçok şeyin bugünün gerçeği haline 
dönüştüğünü hatırlatan Başkan Ali Bahar, “Bölgemiz 
firmalarını bu dönüşüme hazırlamak için yıllar öncesinden 
çalışmaya başlamıştık. Ancak pandemi hem bizlerin hem 
de tüm dünyanın bu dönüşüm için ön gördüğü süreyi 
öne çekti. Dolayısıyla hemen her işletmemiz, zerre vakit 
kaybetmeden içinde bulunduğumuz dijital çağa adapte 
olmak zorunda. Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD 

YAPAY ZEKA İNİSİYATİFİ

YAPAY ZEKA İÇİN GÜÇ 
BİRLİĞİ

SANAYİYİ DÖNÜŞTÜRMELİYİZ
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PATARA

İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ZİYARETİMİZ

DEVA PARTİSİ ZiyaretiKİTAP BAĞIŞI

ile oluşturduğumuz güç birliğiyle, öncelikle Bölgemiz 
firmalarına, devamında da Antalya’daki küçük ve orta ölçekli 
tüm işletmelerde bu farkındalığı oluşturup gerekli alt yapının 
kurulması için destek sağlamayı amaçlıyoruz. İlk seminerimizi 
özellikle Bölgemiz sanayicilerini ilgilendiren konular dahilinde 
gerçekleştirip elimizdeki tüm imkanları onlar için seferber 
etmek istiyoruz” dedi. ANTGİAD’in çağın gereklerini yerine 
getirmeyi görev olarak addettiğini aktaran Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Sert, “Bu gereklilikleri de toplumsal farkındalıkla 
daha da bilinir hale getirmeyi arzuluyoruz. Pandemi süreci 
dijitalleşmeye yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu 
gösterdi. Ortak akılla gerçekleştirecek olduğumuz bu proje 
ile Antalya’mız sürdürülebilir kalkınma anlamında daha iyi bir 
noktaya gelecektir” ifadelerini kullandı. 

2020 Patara Yılı kapsamında restorasyon ve kazı çalışmaları 
başlatılan Patara Antik Kentine ziyarette bulunduk.Devam 
eden çalışmalar hakkında Prof.Dr. Havva İşkan Işık’dan bilgi 
aldık. Eserleriyle Antalya ‘ya değer katan Havva Hocamıza 
emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i ziyaret ederek “Yapay 
Zeka İnisiyatifi” ve “Antalya Okuyor”projemiz hakkında is-
tişarelerde bulunduk.

Cem Karaca Gençlik Kütüphanemiz için kitap bağışlayan 
Gürsu Mahallesi Muhtarı Özlem Saday’a 518 adet kitap 
bağışları ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

DEVA Partisi Genel Bşk.Yrd. Mustafa Uçak, Antalya Kuru-
cu İl Bşk. Süleyman Akıncı ve beraberindeki heyet ANTGİ-
AD 22. Dönem YK Üyelerine ziyarette bulundu. Günde-
me ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulundular.


