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Konyaaltı Belediye Başkanı Se-
mih Esen, Antalya Genç İşinsanları 
Derneği’nin ‘ANTGİAD ve Bir Lider” 
programının canlı yayın konuğu 
oldu. Sosyal medya hesapları üze-
rinden yapılan yayında Başkan Se-
mih Esen, ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert’in sorularını yanıtladı. İlk soru-
da 2019 yerel seçimlerine yönelik 
değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Esen, seçimlerde ‘Konyaaltı’nda 
nasıl olsa kazanırız’ düşüncesi ile 
çalışmadıklarının altını çizdi. Esen, 
“Konyaaltı’nda 104 gün boyunca 
900 ayrı ev ziyareti yaptık. Bu süreç-
te yaklaşık 20 bin kişiyle bir araya 
geldik. Esnafımızı tek tek ziyaret 
ettik. Bu ziyaretlerimizin hiçbiri aya-
küstü selamlaşmayla olmadı. Es-
nafımız ile sohbet ederek dertlerini 
dinledik. Sonuçta da Konyaaltı’nda 
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en yüksek oy oranı ile seçildik” dedi.
YENİ TEMELLER ATILACAK
2020 yılının Mart ayında Türkiye’de 
ilk kez covid-19 vakasının görülme-
sinden sonra belediyelerin bu süreci 
nasıl geçirdiğine yönelik görüşlerini 
ifade eden Esen, şöyle devam etti:
“Pandemi sürecinde belediyeler 
ciddi bir gelir kaybı yaşadı. Merkezi 
idarenin topladığı gelirlerden bele-
diyelere düşen oran yüzde 30 ora-
nında azaldı.  Belediyelerin bir diğer 
gelir kalemi olan emlak vergileri ise 
vatandaşın ekonomik sıkıntı yaşa-
masından dolayı düştü. Bu süreçte 
belediyelerin yatırım kalemi de de-
ğişti. Hijyen kitleri, maske ve sosyal 
yardımlar gibi hizmetlerimizi mak-
simum seviyeye çıkarttık. Yaklaşık 
10 ay sonra belediye olarak normale 
dönmeye başladık. Çok kısa sürede 

toparlandık. 117 dönümlük bir ala-
na ciddi yatırım yaptık. Antalya’nın 
önemli bir yaşam alanını, Hayat-
Park’ı inşa ettik. Bu arada yeni bir 
kreş açtık. İkinci kreşinin temelini 
atıyoruz. Yüzme havuzu yapma nok-
tasında imar planlamasının çalış-
malarını yaptık. Kısa zaman içinde 
bunun da temelini atacağız.”
HAYATPARK’TA ÖZGÜRLÜK VE HU-
ZUR VAR
HayatPark’a yönelik soruya ise Baş-
kan Esen, şu yanıtı verdi:
“HayatPark, Antalya’da yeni bir ca-
zibe noktası oldu. Ailelerin rahatça 
vakit geçirebileceği, doğa ile iç içe 
olan HayatPark, çocukların da çok 
keyif aldığı merkez oldu. Birkaç res-
toran ve kafenin olduğu parkımız-
da ‘özgürlük ve huzur’ anlayışı ile 
ilerliyoruz. Parkımızda gürültü yok, 
bütün işletmeler belediyede olacak.  
Doğal yürüyüş yoluna herkesi bekli-
yoruz. Parkın yapımını yüzde 90 ora-
nında tamamladık. Kalan kısımları 
temmuz ayına tamamlamayı planlı-
yoruz.”

GENÇLERE TAVSİYE
Programda Başkan Esen, gençlere 
tavsiyede bulundu. Esen, “Ülkesine 
en çok seven görevini en iyi yapan-
dır. Gençlerin bunu kavramalarını 
isterim. Herkes toplumsal iş bölü-
münde üzerine düşen görevi layıkıy-
la yapmalıdır” dedi.

SEMİH ESEN
Canlı Yayın Konuğumuz
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) online 
toplantı konuğu Marka Danışmanı, Konuşmacı Özel 
Oytun Türkoğlu “Türkiye’den Dünya Markaları Çıkar” 
konulu sunum gerçekleştirdi.
Dernek üyesi iş insanlarının katıldığı online toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Sert; bugün kıymetli paydaşları-
mız dernekçilik ruhunu sivil toplum kuruluşu olmanın 
sorumluluklarını bu zorlu şartlarda da yerine getirmek 
anlamında derneğe aidiyet belirtmeleri adına bugün 
yine bizlerle oldular. 23. Dönem Yönetim Kurulu ola-
rak aldığımız en büyük güç üyelerimizin bizi yönlen-
dirmesi ve onların beklentilerinin yönetim kurulumuz 
tarafından karşılanması. Bunun yanı sırada 31 yıllık 
tarihiyle de köklü bir kuruluş olan Antalya Genç İş İn-
sanları Derneği olarak topluma hep birlikte katma de-
ğer yaratacak fikir ve projeleri hayata geçirerek der-
neğimizi bir adım daha ileri götürmek hedefimizdir.  
Antalya’nın etkin bir sivil toplum kuruluşu olmanın 
sorumluluğunun bilincinde var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz”.
Sayın Türkoğlu “ Marka, bir satıcının mal veya hizmet-

TÜRKİYE’DEN DÜNYA
MARKASI ÇIKAR

lerini diğer satıcılarınkinden ayıran bir isim, terim, re-
sim, sembol veya herhangi başka bir özelliktir.
Üreticilerin ya da satıcıların mallarının kimliğini be-
lirleyen ve mallarını rakiplerinden ayırt eden bir isim, 
simge, şekil veya bunların birleşimi.
Bazı araştırmalar markanın tarihini bundan tam 7000 
yıl önceye dayandırıyor (M.Ö. 5000) İlk rastlandığı yer-
ler arasında mağara duvarları ve bizonlar var. Daha 
sonraki süreçte toprak ürünlerinde görülüyor, çanak, 
çömlek, kiremit, tuğla gibi. Üretilen ürünlerin (zeytin-
yağı gibi.) üretildiği yerin belirtilmesi amacıyla kulla-
nılıyor.
Bu topraklardaki kökeni de çok eskilere dayanıyor. 
Osmanlıca ’da Alameti Farika, bir kişiyi, ürünü veya 
hizmeti diğerlerinden ayıran unsur olarak kullanılı-
yor ve bir nevi markayı tanımlıyor. Kapalıçarşı esnafı 
yurtdışından gelen kalitesiz altın ürünlerle baş ede-
bilmek için padişahtan bir İstanbul mührü isteyerek 
1871 Alamet-i Farika Nizamnamesinin yolunun açıl-
dığı görülüyor. 1925 Sınaî Mülkiyetin Korunması için 
Uluslararası Bir Birlik Oluşturulması Hakkındaki Paris 
Sözleşmesi ve 1976 Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 
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(WIPO) Kuruluş Anlaşmasına katılım önemli tarihle-
rimizden.
Brand Finance Global 500 raporuna göre 2021’de 
dünyanın en değerli markası, bir önceki yıl 140,524 
Milyar Dolar olan değerini  %87,4 artırarak 263,375 
Milyar Dolara yükselten Apple. 
Onu çok yakından Amazon takip ediyor ve peşinden 
de Google geliyor. 
Bu listede maalesef ki bir Türk markası yok. İlk 5-10 
yılda bu listeye en az 1Türk markası sokmak ve iler-
leyen yıllarda bu sayıyı artırmak ana hedeflerimizden 
biri olmalı.
Marka, bir istikbal ve istiklal meselesidir. (gelecek ve 
bağımsızlık) 
Yine Brand Finance Turkey 100 - 2020 raporuna göre 
Türkiye’nin en büyük 10 markası sıralaması da şöyle:
1- Türk Hava Yolları, 1,975 Milyar Dolar
2- Ziraat Bankası, 1,616 Milyar Dolar
3- Garanti BBVA, 1,538 Milyar Dolar
4- Turkcell, 1,361 Milyar Dolar
5- Arçelik, 1,273 Milyar Dolar
6- Türk Telekom, 1.087 Milyar Dolar
7- Akbank, 998 Milyon Dolar
8- İş Bankası, 951 Milyon Dolar
9- Yapı Kredi, 876 Milyon Dolar
10- Ford Otosan, 875 Milyon Dolar
Markalama ve markalaşma süreçleri 3 bilim dalı ile 
yakından ilişkilidir. Psikoloji, sosyoloji ve istatistik. Bu 
işin en önemli kısımlarından biri Pazar araştırmasıdır 
ve işe başlarken olmazsa olmazlarından biridir. Mar-
ka süreklilik arz eder, adım adım ilmek ilmek işlenir. 
Dünya markası çıkarmanın ilk adımı tüm dünyaya uy-
gun bir markalama süreci geçirmektir. 

Türkiye’den dünya markaları çıkarmak için,
Özel sektör, kamu ve halk iş birliği,
85 milyonun tüm bireylerine markalaşmanın önemi-
nin ve her bireye olacak maddi ve manevi katkısının 
anlatılması,
Türkiye’nin marka stratejisinin yani kısa, orta ve uzun 
vadeli yol planının belirlenmesi,
İlkokul’dan başlayarak marka kültürünün aşılanması 
Adımlarını sayabiliriz.
Made in Turkey etiketinin arkasının doldurulması, iyi 
ürünler üretmek, etik ticaret yapmak ve tüm dünya-
da Türk yaparsa iyi yapar imajının yerleştirilmesi çok 
önemlidir” dedi.
Yaklaşık 2 saat süren Online toplantı üyelerin sorula-
rına cevap verilmesiyle son buldu.
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Dış Ticaret Toplantısı

Turizmde Yapay Zeka

ANTGİAD YK Başkanımız Osman SERT, Genel Sekre-
terimiz Serkan SARIDAŞ, YK Başkan Yardımcımız S. 
Salih YILMAZ, YK Üyemiz Yeren ERDEM, YK Üyemiz 
Metin ANTEP, YK Üyemiz Süleyman CAN, BAKSİFED 
ve ODEABANK’ın iş birliğinde, Ekonomist Gizem Öz-
tok ALTINSAÇ’ın yorum ve analizi ile ‘Dünyadaki ve 
Türkiye’deki Makroekonomik Gelişmeler ve COVİD 
-19’un Etkileri’nin konuşulduğu Dış Ticaret Toplantı-
sı’na katıldılar.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Bilim Üni-
versitesi ile birlikte organize etmiş olduğumuz, Tu-
rizmde Yapay Zeka eğitimi Yönetim Kurulu üyemiz 
Prof. Dr. Şadi Evren Şeker’in sunumuyla online olarak  
gerçekleşti.



KOMİSYON ÇALIŞMALARIMIZ
DEVAM EDİYOR
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Yerel Yönetimler ve Stk İlişkileri Komisyonu üyele-
rimiz 2021-2023 dönemi yol haritasını belirlemek 
üzere online olarak bir araya geldiler.

Eğitim ve Kariyer Komisyonu üyelerimiz 2021-2023 
dönemi yol haritasını belirlemek üzere bir araya 
geldiler.

Bilişim, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Komisyonu üye-
lerimiz 2021-2023 dönemi yol haritasını belirlemek 
üzere online olarak bir araya geldiler.

Sosyal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonu üyele-
rimiz 2021-2023 dönemi yol haritasını belirlemek 
üzere online olarak bir araya geldiler.

Mali Kaynak Yaratma 
ve Ortak Girişim Ko-
misyonu üyelerimiz 
2021-2023 dönemi yol 
haritasını belirlemek 
üzere online olarak bir 
araya geldiler.
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ÜYE
ziyaretlerimiz
devam ediyor

Eser AKKAYA

Kutlu Çağan ŞENTÜRK

Neslihan Üstün YÜKSEL

Meral KIRAN Mert ERKILAVUZ

Onur ADEMHAN

Melda DURUKAN


