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23.GENEL KURUL
TOPLANTIMIZI

GERÇEKLEŞTİRDİK

ANTGİAD 23. Genel Kurulu Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye 
Başkanı  Semih Esen ve Başkan Yardımcısı 
Tuğba Erke Bostan,  Muratpaşa Belediye Baş-
kan Yardımcısı Taylan Dikmen, AOSB Başka-
nı Ali Bahar, Antalyaspor Başkanı Mustafa 
Yılmaz, AESOB Başkan Vekili Mehmet Ali 
Gülaçtı, ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, 
BAKSİFED Kurucu Başkanı  Ergin Civan ve 
dernek üyesi iş insanlarının katılımıyla, Bahat-
tin Ereş’in Divan Başkanlığı’nda gerçekleşti. 
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BAŞKAN OSMAN SERT GÜVEN TAZELEDİ

Derneğimizin 23’üncü Genel Kurul Toplantısı Su 
Hotel’de yapıldı. Toplantıya Antalyaspor Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı 
Semih Esen, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı 
Tuğba Erke Bostan, Muratpaşa Belediye Başkan 
Yardımcısı Taylan Dikmen, Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası 
Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, BAKSİFED Kurucu 
Başkanı Ergin Civan, ANTGİAD Başkanı Osman Sert, 
yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.
‘ORTAK AKIL ŞEHRİ İLERİYE TAŞIYACAK’
Toplantı öncesinde ANTGİAD’ın yeni üyelerine plaket 
verildi. Divan Kurulu’nun açıklanmasının ardından 
Başkan Osman Sert, dernekte gerekli uyarlamaları 
yaparak, 3 yılda seçim yapılması için çalışma başlat-
tıklarını anlattı. ANTGİAD ailesine 26 yeni üye kaydı 
yapıldığını aktaran Osman Sert, “Atatürk ilkeleri izin-
de, var gücüyle çalışan iş insanlarıyız. Daima üreten, 
geliştiren, şehre değer katan ve göreve geldiğimiz 
zaman 14 aydır söylediğimiz gibi yerel dinamikleri-
mizle birlikte üreten, geliştiren, şehrimizi daha ileriye 
götürmeye çalışan genç iş insanlarıyız. Biliyoruz ki 
ortak akılla elde edilen her fikir kıymetli ve şehri ileri-
ye taşıyacaktır” dedi.

14 AYDA 132 PROJE HAYATA GEÇTİ
Mikro çalışma gruplarıyla makro başarıyı elde etme-
ye çalıştıklarını vurgulayan Osman Sert, “Aklın ışı-
ğından faydalanarak toplumun gelişmesi için çalışan 
genç iş insanları olmanın ayrı gururunu taşıyoruz. 
Üretmiş olduğumuz 132 faaliyeti 14 aya sığdırdık. 
Avrupa Birliği projeleriyle dijital dönüşüm gibi yapay 
zeka konularını Antalya’nın gündemine taşıdık. Bu 
yolculukta başarılar diliyorum” diye konuştu.

‘STK’LARIN ŞEHRE ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR’
Kepez Belediyesi Hakan Tütüncü ise “Şehirlerdeki 
sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülük üzerine 
çalışan teşekküllerin şehre çok büyük katkıları var-
dır. İşte ANTGİAD da onlardan birisi. İlk belediye 

başkanlığımdan bu yana ANTGİAD’la birçok sosyal 
sorumluluk projesine imza attık” dedi.

‘DAHA ETKİLİ BİR ÇALIŞMA OLUYOR’
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Şehirde her 
ne yapılıyorsa yapılsın, ister siyasi, ister ekonomik, 
ister sportif, ister sanatsal muhakkak şehirdeki sivil 
toplum kuruluşlarının ve iş insanlarının oluşturduğu 
derneklerin taşın altına elini koyması, sorumluluğu 
paylaşmasıyla çok daha başarılı, çok daha etkili ve 
çok daha hazzı yüksek bir çalışma oluyor. Konyaal-
tı Bölgesi’nde yaptığımız her çalışmada ANTGİAD 
yönetimini ve üyelerini bir paydaş olarak yanımızda 
görmekten dolayı sizlere hem şahsım hem de Kon-
yaaltı’mız adına çok teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu.

‘ANTALYA ŞEHİRDEN ÖTE BİR ÜLKEDİR’
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ise “Antalya öylesine 
evrensel bir şehir ki yerli ve milli olmayı Türkiye’de 
en çok hak eden şehir. Kendine ait çözümlere, proje-
lere, dünyaya açık bilime, sanat çözümlerine ihtiyacı 
var. Çünkü burası Antalya, Türkiye’nin cari açığına 
çözüm bulan, Türkiye’nin istihdamına çözüm bulan, 
Türkiye’nin döviz kazandırıcı gerçek milli ve yerli ve 
evrensel şehridir. O Yüzden Antalya bizim için şehir-
den öte bir ülkedir. Bu noktada sivil toplum örgütleri 
çok ön plana çıkıyor” dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU
Konuşmaların ardından ANTGİAD’ın 14 ay içinde 
yaptığı çalışmalar üyelere anlatıldı, sonrasında yeni 
tüzük kuralları belli oldu. Üyelerin oy kullanmasının 
ardından Osman Sert yeniden başkan seçildi. Baş-
kan Sert’in yeni yönetim kurulunda Mustafa Erşahin, 
Salih Yılmaz, Serkan Sarıdaş, Taylan Konur, Uğur 
Karakuş, Yakup Küçükçiloğlu, Esra Binbaşıoğlu, Evren 
Şeker, Metin Antep, Müge Dayankaç, Neslihan Yal-
çın, Serkan Karadoğan, Süleyman Can, Ufuk Aydemir 
ve Yaren Erdem yer aldı.
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ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİĞİ

   Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİ-
AD) Yönetim Kurulu Üyeleri Kepez Özel Eğitim 
Uygulama Merkezi’nde gerçekleşen 18 Mart 
Çanakkale Zaferi etkinliğine katıldılar.
   18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
günü sebebiyle Kepez Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi konferans salonunda, okul öğrencile-
ri tarafından  etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte, 
saygı duruşu ve istiklal marşı, ardından gü-
nün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıl-
dı.  Özel öğrencilerin sınıfları ziyaret edilerek 
yapmış oldukları el emekleri işler incelendi.                  

Okul Müdürü Gökmen Güler, ANTGİAD’ın geç-
miş dönem yapmış olduğu konferans salonuna 
destek sebebiyle özel hazırlanan tabloyu ANT-
GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert’e 
takdim etti.
   ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Sert, Bundan 106 yıl önce “Çanakkale Geçilmez” 
diyen atalarımızın yazdığı destanın yıldönümün-
de başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle 
anıyorum diyerek davetlerinden dolayı okul mü-
dürü Gökmen Güler’e teşekkür etti.
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Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Antalya temsilciliğinden Profesyonel Koç Asena Tanış Ulu-
gergerli, Profesyonel Koç&Eğitmen Aytül Şekerci ve Profesyonel Koç Ayçin Teker’li derneğimizi 
ziyaret etti.

    Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 
online toplantı konuğu Devlet Protokolü ve 
Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı, nam-ı diğer 
‘Bay Protokol’ İhsan Ataöv oldu.
    ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Sert ve dernek üyesi iş insanlarının katıldığı onli-
ne toplantıda,  İhsan Ataöv protokol kurallarının 
ince ayrıntılarını anlattı.
    Öncelikle katılımcılara kendisini tanıtan Ata-
öv, Antalyalı olduğunu söyleyerek, Antalya’nın 
kendisinde çok önemli bir yere sahip olduğu-
nu söyledi. İş hayatına memleketi Antalya’da 
turizmde Kundu ve Belek gibi otellerde halkla 
ilişkiler ve protokol uzmanı olarak yoğun bir 
çalışma ile başladığını ifade eden Atatöv ardın-
dan Cumhurbaşkanlığı Protokol Uzmanı olarak 
görevine devam ettiğini yedi yıl sonra da bura-

dan ayrılarak kendi şirketini kurarak danışmanlık 
yaptığını söyledi.
    İhsan Ataöv, resmi ve sosyal hayatta uyul-
ması gereken protokol kuralları hakkında genel 
bilgiler verdi. Temsil ve protokol yönetiminde, 
nezaket ve saygı kurallarının uygulanması du-
rumunda hiçbir sorunun yaşanmayacağını ifade 
etti. Üst düzey yöneticilerin devlet törenleri, dip-
lomatik toplantılar gibi protokolün uygulanması 
gereken yerlerde katılımcıların oturma düzenine, 
hitap biçimlerine ve giyime de ayrıntılı şekilde 
değinen Ataöv, resmi hayatta kişilerin yerine 
unvanların olduğunu, protokolde kişiye değil 
makama saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
    Yaklaşık 2 saat süren Online toplantı üyelerin 
sorularına cevap verilmesiyle son buldu.

ONLINE TOPLANTILARIMIZA DEVAM EDİYORUZ
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Döşemealtı Özel Termessos Hastanesi Tanıtım ve İletişim Sorumlusu Ahmet Pusunç ile üyelerimize 
özel indirim yapılması hususunda anlaşma sağladık.

GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARIMIZI 
ZİYARET EDEREK İSTİŞAREDE 

BULUNUYORUZ
Kemal ŞİŞMAN

Mustafa CENGİZ

Şükrü BABAOĞLU Zeki KOCA


