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Başkanımız Osman Sert ve Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Antalyaspor A.Ş. 
ve aynı zamanda ANTGİAD 6. Dö-
nem Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Yılmaz’ı ziyaret ederek kendi-
sine ve yönetim kuruluna başarılar 
diledi.

Üyelere Özel Yayın Nisan 2021 Sayı: 5

ANTALYASPOR
Şehrimizin gururu



Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD)
canlı yayın konuğu Kepez Belediye Başkanı 

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı
Hakan Tütüncü 



“ANTGİAD ve Bir Lider” Programı kapsamında ANT-
GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert modera-
törlüğünde gerçekleşen programda Başkan Tütün-
cü, başarıya giden yolcuğunu anlattı.

”Uzun süreli hedefler koymak, yürüdüğünüz yolda 
çok önceden planlar yapmak bunlar çok önemli. Ha-
yat bir öğretmen her gün bize yeni şeyler öğretiyor, 
hayatın içerisinde sürekli öğrenerek sürekli gelişe-
rek kendimizi geliştirerek yol yürümenin inanılmaz 
mutluluk verdiğini ifade etmekteyim. Çok okumayı, 
çok görmeyi, çok gezmeyi, insanların tecrübelerin-
den faydalanmayı, farklı gönüllere açılmayı, insanı 
okumayı, insan sevgisini yüreğimizde yeşertmeyi 
çok çok önemsiyorum. Bütün bunları birleştirmeliyiz 
diye düşünüyorum. Ama mutlaka çok çalışmaktan 
geçiyor. Çok çalışarak hayallerimi gerçeğe dönüş-
türmeye çalışıyorum. Biz bunları yaparken aslında 
ülkemize hizmet etmiş oluyoruz, bu makamlar ge-
lip geçici. Aslında 
makamlar kalıcıdır, 
insanlar makam-
lardan gelir geçer-
ler. Millete hizmet 
bayrak yarışı gibidir 
önemli olan millet 
kazansın. Bizim 
bırakacağımız en 
önemli miras terte-
miz bir isim”

Neden siyaset?
Siyaset topluma bir 
yön verme sanatı, 
topluma gelecek 
projeksiyonu armağan etme sanatı, vatana millete 
memlekete bir ufuk gösterme alanı. Dolayısıyla böy-
le olduğu için bende içinde yaşadığım topluma ait 
olduğum millete ve bu üzerinde yaşadığımız güzel 
vatana hizmet edebilme noktasında kendimce en 
verimli alanın bu alan olduğunu gördüm ve o sebep-
ten dolayısıyla da siyasette var olmam gerektiğini 
düşündüm. Türkiye bir hukuk devleti ve siyasette 
hukuk zemininde yapılıyor. İyi bir siyasetçinin iyi bir 
hukuk bilgisi olmasına hayatın içinde çok ihtiyaç ol-
duğunu düşünerek lisans eğitimimde Hukuk Fakül-
tesini tercih ettim. 

Okumak bireysel gelişimin yegâne unsurlarından 
bir tanesi diyen ANTGİAD başkanı Osman Sert; 
Anıtkabir Derneği’nin yapmış olduğu 24 ciltlik bir 

çalışmayla ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün okuduğu kitaplar serisi var. Orada görüyoruz 
ki 57 yıllık yaşantısına 3998 adet kitap sığdırmış ve 
bunları okumuş. Sizin de okumaya çok önem verdi-
ğinizi kitap sevginizi biliyoruz Cemil Meriç Projesi 
de bu düşüncenin sunucu mudur diye sordu.

Sayın Tütüncü; “Antalya’nın en büyük halk kütüpha-
nesi olacağını 200 binden fazla kitabı bünyesinde 
barındırabilecek. Okuma sevgisini bambaşka sevi-
yeye çıkaracak bu eser kitap tutkunlarının arayıp da 
bulamadığı bir mekan olacak. Eski bir fabrikanın yı-
kılmaya yüz tutmuş trafo binasını alıp bambaşka bir 
seviyeye getirerek Antalya’nın kitap okunacak çok 
güzel bir mekanı haline getirdik.  2023 yılında Kepez’ 
de 16 yeni kütüphane hedefimiz var. Bunlardan bir 
tanesini de birlikte gerçekleştirmiş olacağız ANTGİ-
AD’ın birbirinden değerli yöneticileriyle, kıymetli iş 
insanlarıyla kalplerimizi birleştirdik geçen yıl Cem 

Karaca adına 
güzel bir genç-
lik kütüphanesi 
yapalım istedik 
ANTGİAD ile 
gönül gönüle 
oluşturduğumuz 
bu kütüphane 
5 Temmuz da 
açılsın istiyoruz. 
Tabi bu birlikte 
yaptığımız pro-
jelerden sadece 
bir tanesi bu an-
lamda ANTGİ-
AD’ın tüm üyele-

rine gönülden yürekten kocaman bir teşekkürü borç 
biliyorum, çünkü ANTGİAD’daki çok değerli arkadaş-
larımız sosyal sorumluluk bilinci içerisinde hareket 
eden sadece kasasını düşünen değil aynı zamanda 
toplumu düşünen toplumla birlikte gelişmeyi he-
defleyen bir yapıya sahipler bu çok takdir edilesi 
durum hepinizi ayrı ayrı gönülden tebrik ediyorum. 
Sizin gibi insanların şehirlerimiz açısından ne ka-
dar önemli olduğunu her vesilede ifade ediyorum. 
Bugüne kadar ANTGİAD’la beraber projeler mey-
dana getirmek bizim için çok büyük bir mutluluktu. 
Yer yer bize de ilham oldunuz. Sizin bulunduğunuz 
her ortamın güzelleştiğini de görüyorum. ANTGİAD 
yıldan yıla güçlenerek yoluna devam ediyor. Geniş 
gönüllülüğünüz için, beni buraya davet ettiğiniz için 
çok teşekkür ediyorum “ dedi.
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Dijital Dünya’da Çocuk Hakları

Antgiad 23 Nisan Özel Programında, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Müge Dayankaç moderatörlüğünde gerçek-
leştirilen söyleşide, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Yaren 
Erdem “Dijital Dünya’da Çocuk Hakları” konusunda 
bilgilendirme yaptı.

23.Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Sert’in 
Başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantımız gerçek-
leşti ve yeni dönem görev dağılımı yapılarak dönem 
planlamalarına başlanıldı.
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Ak Parti Muratpaşa İlçe Gençlik Kolları, Yönetim Ku-
rulumuzu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.     

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bora 
GÜRDERE ile Kepez Belediyesi işbirliğiyle yapılacak 
olan Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi ve farklı proje-
ler hakkında görüştük. 

LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Ercan Karalar ve İl Ko-
ordinatör Yrd. Özlem Uğurel Yönetim Kurulumuzu zi-
yaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Artan vakalar ve pandemi koşulları nedeniyle online 
olarak gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantı-
sında, komisyonlarımızın hedef ve stratejilerini belir-
leyerek istişarelerde bulunduk. Antgiad olarak zorlu 
şartlar altında bile şehrimize değer katmak adına 
çalışmalarımızı en verimli şekilde sürdürmeye gayret 
gösteriyoruz.
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Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif 
Başkanı Mehmet Öztürk, Kepez 
Özel Eğitim Uygulama Okul Mü-
dürü Gökmen Güler, çalışma ar-
kadaşları ve öğrencileri Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret ederek okul 
eğitim faaliyetleri hakkında bilgi 
vererek yapılabilecek ortak proje-
ler hakkında istişarelerde bulundu.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Antalya tem-
silciliğinden Profesyonel Koç Asena Tanış Uluger-
gerli, Profesyonel Koç&Eğitmen Aytül Şekerci ve Pro-
fesyonel Koç Ayçin Teker’li ile ortak geliştirilebilecek 
projeler hakkında istişarelerde bulunduk.

Dernek üyelerimizin yaptığı iş ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla İş’te Üye programı 
düzenlemeye devam ediyoruz.
Pandemi sebebiyle çalışmalarımıza dijital de olsa devam ediyoruz. Dernek üyelerimizi 
tanıtmak amacıyla İş’te Üye programlarını videolu olarak düzenleyerek sosyal med-
ya ve Youtube kanalımızdan paylaşarak tüm kitleye ulaşmasını sağlıyoruz. Amacımız 
üyelerimizin birbirlerini daha iyi tanıyıp güvenli ticaret yapmalarını sağlamak, ticari iş-
birliğini artırmak ve diledikleri zaman, sosyal medya hesaplarımız üzerinden tanıtımını 
yaptığımız üyelerimizin arşivden o kişiyle ilgili bilgiyi ulaşılabilir kılmaktır.

İŞ’TE Ü Y E
Programı devam ediyor



İŞ’TE Ü Y E
Programı devam ediyor
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Bilal TÜRKYILMAZ

D. Büşra TUNCAY

Levent ORTAK Mehmet ÇETİN

K. Çağan ŞENTÜRK

Bülent DOKUZLUOĞLU
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Merih ALIKAN

Nihat KIZILSAVAŞ

Sercan SORGEÇ Vedat OKUR

Osman Can KAYA

Mustafa ÇOLAK


