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Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin 
çevrimiçi olarak düzenlediği ‘ANTGİ-
AD ve Bir Lider’ programına Murat-
paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ko-
nuk oldu. ANTGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Sert moderatörlüğün-
de gerçekleştirilen programa, üyelerin 
yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.
BİRLİKTE İLERLEMEYE
HAZIRIZ
Programa dernek çalışmaları, projeleri 
ve girişimcilik ile ilgili bilgiler vererek 
başlayan ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert, Antalya’nın en köklü iş insanları 
derneği olduklarını ifade etti. Dernek 
olarak 32 yıllık bir geçmişe sahip ol-
duklarını ifade eden Sert, ANTGİAD’ın 
faaliyetlerine başladığı ilk günden bu 
yana kent dinamikleriyle birlikte An-
talya için çalışmalarını sürdürdüğünü 
ifade etti. 
Gençliğin verdiği enerjiyi ve dinamizmi 
kent için kullanmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını ifade eden Sert, “Bizler 

Üyelere Özel Yayın Haziran 2021 Sayı: 7

ANTGİAD olarak mottosu ‘Birlikte 
İlerleriz’ olan bir derneğiz. Birlikteli-
ğin gücüne çok fazla inanıyoruz. Genç 
iş insanları olarak her türlü projeye ve 
her türlü iş birliğini hazırız. Antalya için 
atılacak her adım geleceğimize bırakı-
lacak bir mirastır. Biz gençler olarak 
hem bu mirası doğru teslim almak hem 
de bizden sonraki gençlere sapasağlam 
teslim etmek için üzerimize düşeni yap-
maya hazırız” dedi.
Antalya’da start-up ve melek yatırımcı 
ekosistemi oluşmalı...
ANTGİAD’ın girişimcilik konusun-
da da gençlerin teşvik edilmesinin çok 
önemli olduğunu ifade eden Başkan Os-
man Sert, “Gençlerin start-up ve melek 
yatırımcılarla buluşması çok önemli. 
Bu konuda Antalya’nın kent dinamikle-
ri olarak bir araya gelip bu ekosistemin 
oluşmasını sağlamalıyız. Gençlerin gi-
rişimciliğe yönlendirilmesi ekonominin 
gelişmesi ve katma değerli ürünlerin or-
taya çıkarılması için çok önemli” diye 

konuştu.
Uysal: Çocukluğumdan bu yana ekono-
mi haberlerini takip ediyorum.
Programa konuk olarak katılan Murat-
paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, be-
lediye çalışmaları ve projelerinin yanı 
sıra girişimcilik ve liderlik hakkında 
görüşlerini dile getirdi. ANTGİAD’ın 
konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkan Ümit Uysal, konuş-
masına gençlerin iş dünyasında olması-
nın önemine değinerek başladı. 
İş dünyasının ve ekonominin kendisi 
için çok önemli olduğunu ifade eden 
Başkan Uysal, “Bir hukukçu olmama 
rağmen çocukluğumdan bu yana eko-
nomi haberlerine ayrı bir ilgim var. 
Ekonomi haberlerini kesintisiz olarak 
takip ederim. Sadece Türkiye’nin de-
ğil tüm dünyanın ekonomi haberlerini 
takip etmeye çalışıyorum. Hukukçuluk 
zamanında değil ama bugün bir yerel 
yönetimin başındayken bunun ne kadar 
önemli olduğunu görüyoruz. Bütçe ya-
pıyoruz, geleceği planlamaya çalışıyo-
ruz. Bunların tamamı ekonomi ile olu-
yor” dedi.
Turunç Masa 7/24 çalışıyor
Konuşmasına belediye çalışmaları ve 
projeleri hakkında bilgiler vererek sür-
düren Başkan Uysal, pandemi döne-
minde sosyal belediyecilik çalışmaları-
nın artarak sürdüğünü ifade etti. Son 1 
buçuk yıldır belediye olarak çok yoğun 
bir çalışma yürüttüklerini ifade eden 
Uysal,  “Bu süreci en başından bu za-
mana Turunç Masa’nın 7/24 kesintisiz 
çalışması ile sürdürüyoruz. Hem sosyal 
yardımlar olsun hem de temizlik ça-
lışmalarımız kesintisiz devam ediyor. 
Muratpaşa’da yaşayan vatandaşlarımızı 
sosyal belediyecilik anlayışıyla hiç yal-
nız bırakmadık” şeklinde konuştu.
Programda Başkan Ümit Uysal, Kırca-
mi’nin son durumu, Muratpaşa Kariyer 
Ofisi, dijital dönüşüm ve akıllı kentler 
ile katılımcıların sorularını cevapladı.

ÜMİT UYSAL
Canlı Yayın Konuğumuz
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyele-
ri pandemi sonrası ilk kez bir araya geldi. Toplantıda 
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, der-
neğin pandemi dönemi çalışmaları ve projelerini üye-
lerine anlattı. 
Antalya’nın ilk SİAD’ı olarak örnek bir dayanışma gös-
terdik
Dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisinden 
dolayı uzun süredir bir araya gelemeyen ANTGİAD 
üyeleri normalleşme dönemi ile birlikte yaklaşık bir 
buçuk yıllık aradan sonra fiziki olarak ilk kez bir araya 
geldi. ANTGİAD Başkanı Osman Sert’in dernek çalış-
maları ve ekonomiye dair bilgiler verdiği toplantı üye-
lerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. 
Antalya’nın ilk iş insanları derneği olarak böyle zorlu 
bir pandemi dönemini üyelerinin güçlü dayanışma-
sıyla birlikte aşmaya çalıştıklarını belirten Başkan 
Osman Sert, dernek olarak çok büyük bir dayanışma 
örneği gösterdiklerini ifade etti. 
Pandemide 30 yeni ANTGİAD üyesi
Konuşmasını pandemi dönemindeki dernek çalışma-
ları hakkında bilgiler vererek sürdüren Başkan Sert, 

ANTGİAD PANDEMİDEN
GÜÇLENEREK ÇIKTI

bu süreçte derneğin çalışmalarına normal süreçten 
daha yoğun bir tempoda devam ettiklerini söyledi. 
Pandemi döneminde derneğin 30 yeni üyeye ‘merha-
ba’ dediğini belirten Başkan Sert, “Çok zorlu bir süreci 
üyelerimizin verdiği büyük destek ile çalışmalarımızı 
artırarak devam ettirdik. Bu süreçte yönetim kurulu-
muz ve üyelerimiz gerçekten büyük fedakarlıklar gös-
tererek çalışmalarımıza destek oldu. Ben bu süreçte 
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen üyelerimize te-
şekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.
Üyelere her alanda kazandıran projeler ürettik
Dernek olarak pandemi döneminde geçmişten gelen 
projelerin yanı sıra bu süreçte de yeni projeler üret-
tiklerini ifade eden ANTGİAD Başkanı Sert, “ANTGİAD 
AVM ile üyelerimizi online bir platforma taşıyarak ti-
caret hacimlerini büyütmeleri için destek olduk. Bu 
projemiz halen devam ediyor. Hem üyelerimizin kendi 
aralarındaki etkileşimlerini artırmak hem de üyeleri-
mize ulaşmak isteyen tüketicilerin rahatlıkla ulaşabil-
diği ANTGİAD AVM her geçen gün büyüyen bir ivmey-
le çalışıyor” dedi.
ANTGİAD AVM dışında üyelerinin yararlandığı ANT-
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GİAD Advantage Kart çalışmasının sürdüğünü belir-
ten Başkan Sert, “Projeye her geçen gün üyelerimize 
avantaj sağlayan indirimler alıyoruz. Bu projemizde 
yine hem üyelerimizin kendi aralarındaki ticareti yük-
seltiyor hem de farklı kurumlardan özel indirimler ka-
zandırıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde her alanda 
artan maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda 
ANTGİAD üyelerinin bu avantajlı firmalardan yarar-
lanarak maliyetlerini bir nebze olsun aşağı indirmesi 
çok önemli bir durum oldu” diye konuştu.
Ekonomi gençlerle büyüyecek
Antalya ekonomisi ve gündem hakkında da bilgiler 
veren Başkan Osman Sert, iş dünyası olarak enflas-
yon ve yüksek girdi maliyetlerinin şu anda her yatı-
rımcının ortak problemi olduğunu söyledi. Bunun 
yanında yüksek yüzdeli genç işsizliğinin de ekonomi-
nin yükselmesinin önünde büyük bir engel olduğunu 
ifade eden Sert, “Bizler genç iş insanları olarak hem 
genç işsizliğine hem de ekonominin önündeki her 
türlü problemlere çalışarak, üreterek ve fikirlerimizle 
destek olarak önlem almaya çalışacağız. Türkiye’nin 
ve özellikle de kentimizin ekonomik anlamda ileri git-
mesi biz gençler ile olacak” dedi.
Cem Karaca Kütüphanesi 5 Temmuz’da açılıyor
Gençliğin gelişmesinin Türkiye’nin geleceğinin ge-
lişmesi demek olduğunu vurgulayan Başkan Sert, 
“Bizler geleceğin gençlikten geçtiğini biliyoruz. Bu 
anlamda Kepez Belediyesi ile işbirliği yaparak 5 Tem-
muz’da Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni hayata 
geçireceğiz. Burada geleceğimizi oluşturan gençleri-
mize 10 bin kitaplık bir arşiv sunacağız. Gençler için 
girişimciliğe özendiren ve eğitimlerinde destekleyen 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda dernek olarak ekonomik ge-
lişim için her projeye açık olduklarını ifade eden Os-
man Sert, “Üyelerimiz arasındaki bu güçlü dayanışma 
ile yeni projeler üreteceğimize her zaman inanıyorum. 
Umuyorum bundan sonra sağlıklı bir şekilde daha sık 
bir araya geleceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Toplantı üyelerin pandemi dönemi ve sonrasında ya-
şadığı sektörel sorun ve çözüm önerilerinin istişaresi 
ile sona erdi.
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Tubitak Toplantısı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD)’nin dü-
zenlediği Antgiad Akademi Programı kapsamında 
TÜBİTAK Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi KOBİ 
Mentörü Engin ERYILMAZ “Kamu Üniversite Sanayi 
İşbirliği (KÜSİ) ve Teşvikler Üzerine Soru ve Cevaplar” 
konulu sunum gerçekleştirdi.
 
ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNE KOLAY ADAPTE OLAMI-
YORUZ

Dernek üyesi iş insanlarının katıldığı online toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Sert; “Cumhuriyetin ilk yıllarında 
sanayiye entegre olamamış sanayisi gelişmemiş yeni 
bir ülke kuruldu fakat sonrasında kısıtlı bütçelerle cid-
di çalışmalar yapıldı. Bugün ülke olarak imkanlarımız 
daha fazla ama bu sefer bilgi eksikliğiyle, dijital dö-
nüşümü, yapay zekayı sanayiye entegre etme konu-
sunda şimdide zorluklar yaşıyoruz. Çağımızın gerek-
liliklerine maalesef kolay adapte olamıyoruz. Bundan 
dolayı ilerlememiz ve ülke olarak kalkınmamız da cari 
açıklarımızda birazda bundan dolayı ortaya çıkıyor. 
En büyük sebeplerden bir tanesi bilgiyi işletme prob-
lemiyle ilgili sıkıntı görüyoruz. Bizler genç iş insanları 
olarak en azından kendi işletmelerimizden başlaya-
rak topluma yön veren konularda elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. Gençlerin beklentileri konusun-
da hassasiyet gösteriyoruz. Bizler gibi sivil toplum 

kuruluşları umut ediyorum bu entegrasyonun en kısa 
zamanda uyumuyla ilgili gerekli adımları atacaktır ve 
çözümleri üretecektir” dedi.

TÜRK SANAYİSİNİN GELİŞMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ 
ADIM YERLİ ÜRETİMİN OLUŞMASI

2010 yılında üniversite sanayi işbirliği konularında 
çalışmaya başladığını belirten Sayın Eryılmaz, Türk 
sanayisinin gelişmesi için en önemli adım yerli üre-
timin oluşması, bunun için sadece yerli üretim yetmi-
yor uluslararası standartlarda üretmek gerekiyor ve 
bu bağlamda süreç başlamış oluyor. Katma değerli 
üretimin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Katma de-
ğerli üretim gelişmiş veya gelişmekte olan ülke kate-
gorisindeki tüm ülkelerin sanayileşmedeki en büyük 
hedefi, Tüm devletler işte tam bu noktada devreye 
giriyor. Bilim sanayi ve teknoloji kurumu ülkenin refah 
seviyesini doğrudan etkileyen gelişmekte olan ülkele-
rin sanayileşmelerinde büyüme hızını ve uluslararası 
rekabet gücünü artırmada en önemli rol BST politi-
kaları sayesinde oluyor. Teknolojik yetenek birimi ve 
öğrenme olgusu da çok önemli. 
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN EN BÜYÜK SİLAHI İNOVAS-
YON
 Ülkelerin bilim sanayi teknoloji politikalarını oluş-
tururken teknolojik yeteneklerini sürekli geliştirmek 
üzere planlama yaparlar. Gelişmekte olan ülkelerin 



BNI-ANTGİAD Paydaşlığı ile Online Networking 
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teknolojik yeteneği kazanma süreci teknolojik öğ-
renme olarak da adlandırılır. Teknolojik öğrenmenin 
evreleri; olduğu gibi taklit, yaratıcı taklit ve inovasyon-
dur.
İnovasyon ve Ar-Ge için uluslararası ortak dil OECD’dir. 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. İktisadi İşbir-
liği ve Gelişme Teşkilatı uluslararası bir ekonomi ör-
gütüdür. Ar-Ge, inovasyon süreçlerini uyguladığınızda 
ve uluslararası standartları uyguladığınızda dünya 
üzerinde satılabilir bir ürün yapabiliyorsunuz aslında 
katma değerli ürün yapabilmek için bu süreçleri fir-
malarınızda mutlaka uyguluyor olmanız gerekli. 
Rekabet etmenin 3 yolu; ürün geliştirme, üretim süre-
ci geliştirme ve iş modeli geliştirme.
Tüm bu bilgilerin ışığında devletler Ar-Ge yi destekle-
mek zorundadır. Tubitak Ar-Ge inovasyon süreçlerini 
destekleyen yapıya sahip. Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı (TEYDEB), ülkemiz özel sek-
tör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve 
yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sa-

nayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, 
yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılma-
sına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge 
faaliyetlerini desteklemektedir. TEYBED Projelerini 
değerlendirmede önemli aşamalar; yenilik seviyesi, 
yenilikçi yönü, endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji dü-
zeyi, proje planı, firma alt yapısı ve ticarileşme düze-
yi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren Online toplantı üyelerin sorula-
rına cevap verilmesiyle son buldu.

Pandeminin etkisiyle oluşan ekonomik durgunluğu canlandırmak, iş dünyası ile iletişimleri 
güçlendirmek, marka bilinirliklerimizi artırmak amacıyla BNI- ANTGİAD paydaşlığı ile online 
networking etkinliğimizi gerçekleştirdik.
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Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur KURT ve heyetini 
ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldık. Antalya’mız 
için yapacağımız nice güzel projeler için istişarelerde bu-
lunduk.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa BAŞOĞLU’nu makamında ziyaret ettik.

A.Ü. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan ÇİZEL’i 
ziyaret ederek derneğimiz projelerini, Turizm Fakülte-
si çalışmalarını kendisinin fikirleriyle zenginleştirerek 
işbirliğimizin gelişmesi hususunda istişarelerde bu-
lunduk.



ANSİAD YK Başkanı Akın AKINCI ve yönetimini 
ziyaret ederek nice güzel projeler ile işbirliğimizin 
gelişmesi hususunda istişarelerde bulunduk. Günün 
anısına Başkan Osman Sert ve Başkan Akın AKINCI 
hediye takdiminde bulundular.

Antalya Eczacılar Odası seçimlerine hazırlanan ANT-
GİAD Denetim Kurulu Üyemiz ve Antalya Değişim 
Ha-reketi grubu Başkanı  Ecz. F. Onur ÖZGÜVEN 
ekibiyle birlikte derneğimizi ziyaret ederek projeleri 
hakkında bilgi verdiler. Kendilerine başarılar 
diliyoruz.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan TÜR-
KONFED’in 14. Olağan Genel Kurulu’na derneğimizi 
temsilen 21. Dönem YK Başkanımız Mustafa 
CENGİZ ve 20. Dönem Genel Sekreterimiz Anıl 
AKBAĞ katılmıştır.

JCI Antalya Genç Liderler ve Girişimciler Derneği 
Başkanı Ülkü Göncü ve Başkan Yardımcısı Mustafa 
KÜNKÇÜ konuğumuzdu.
Antalya için birlikte yapılacak projeler üzerine istişare 
olanağı bulduk.
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Antalya Anadolu Hastaneleri Pazarlama ve İletişim 
Yöneticisi Ümmühan GÖKDOĞAN ve Kurumsal Pa-
zarlama Uzmanı Kağan IŞITMAN ile yapılan görüş-
mede Antgiad Advantage karta özel kurumsal indi-
rim anlaşması yapılmıştır. Tüm dernek üyelerimiz ve 
kıymetli ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

Özel OFM Antalya Hastanesi  Kurumsal Pazarlama 
Uzmanı Kemal ÇELİK ile yapılan görüşmede Antgiad 
Advantage karta özel kurumsal indirim anlaşması 
ya-pılmıştır. Tüm dernek üyelerimiz ve kıymetli 
ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

GENÇDER YK Başkanı Süleyman GÜZEL, YK Başkan 
Yrd. Rico Lionidas ve Basın Danışmanı Hasan 
ERYİĞİT, Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek, 
çalışmaları hak-kında bilgi verdiler.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü 
Doç. Dr. Övünç POLAT, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. 
Üyesi Arzu ER, Öğr. Göv. Dr. Cevdet BERTAN 
Güllüdağ, Sekreteri Veli TÜRKMEN derneğimize 
iade-i ziyarette bulundular.
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Akdeniz TTO Müdür Yardımcısı; Öğr.Gör. M.Cem SA-
KARYA ve Öğr. Gör. İsmail Veli SEZGİN ‘i ziyaret ede-
rek, AB projeleri üzerine işbirliğimizin gelişmesi husu-
sunda istişarelerde bulunduk.

Ülkemize getirdiği derecelerle bizi gururlandıran ba-
şarılı kızımız Elif EROĞLU Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret ederek bizi mutlu etti. Kendisine başarılarının 
deva-mını dileriz.

Komisyonlarımız çalışmalarına devam ediyor.
Tüzük Komisyonu üyelerimiz dernek tüzüğü çalışma-
sı için bir araya geldiler.

Prof.Dr. Olgun KİTAPCI’yı ziyaret ederek, A.Ü. Uluslara-
rası İlişkiler Ofisinin çalışmaları hakkında bilgiler aldık. 
Derneğimiz projelerini, kendisinin fikirleriyle zenginleş-
tirerek işbirliğimizin gelişmesi hususunda istişarelerde 
bulunduk.

Doç.Dr. İsmail Ayşad GÜDEKLİ’yi ziyaret ederek, İletişim 
Fakültesinin çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Derneği-
miz projelerini kendisinin fikirleriyle zenginleştirerek, işbirli-
ğimizin gelişmesi hususunda istişarelerde bulunduk.

Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Burcu DEMİREL’i ziyaret ederek, gençlerimize katkı 
sunacak nice güzel projeler ile işbirliğimizin gelişme-
si hususunda istişarelerde bulunduk.
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Alaattin ÖZUZUN

Önder ALTINTAŞ

Coşkun ALTUN Emre KIRAL

Şakir BOZKAN

Can YÖRÜKOĞLU

ÜYE ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR


