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BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE SARACAĞIZ YARALARIMIZI
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Antalya’nın bu güçlü birliktelikle aşamayacağı 
bir felaket olamaz
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yöne-
tim Kurulu, Antalya’nın Manavgat ilçemizi etkisi altı-
na alan yangın felaketinin yaşandığı bölgeye giderek 
temel gıda, temizlik malzemeleri, maske, eldiven ve 
dezenfektan gibi ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaş-
tırmaya ilk günden bu yana devam etmektedir.
Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız
Yangın felaketi yaşayan Manavgat’a giderek hem in-
celemelerde bulunan hem de ihtiyaç malzemelerini 
ulaştıran ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Sert, yaşanan felaketin boyutlarının çok büyük oldu-
ğunu ifade etti. Yangının hala sürmesinin felaketin 
boyutlarını her dakika daha da artırdığını ifade eden 
Osman Sert, “Manavgat için bugün elimizden gelen 

ANTALYA GÜÇLÜ
BİRLİKTELİĞİYLE

AŞACAK BU FELAKETİ

yardımları buraya ulaştırdık ve bölgede bulunan üye-
lerimizin koordinasyonu ile güncellenen ihtiyaç lis-
telerine göre sevkiyatlarımız süreçte devam edecek 
ancak Manavgat için önemli olan bundan sonrasıdır. 
Şu an tek temennimiz yangının bir an önce söndürül-
mesi. Sonrasında Manavgat’ın yaralarının sarılması 
için bizler üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” 
dedi.
Manavgat için birliktelik zamanı
SİAD’lar ve STK’lar olarak Manavgat için birliktelik 
zamanı olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, 
“Manavgat için tüm STK’lar, iş örgütleri, kuruluşlar bir 
araya gelmeliyiz. Manavgat için güçlerimizi, enerjimi-
zi birleştirmeli ve bir an önce yaraları sarmaya odak-
lanmalıyız. Antalya’nın bu güçlü birliktelikle aşamaya-
cağı bir felaket olamaz. 
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Biz dernek olarak her türlü işbirliği ve desteğe hazırız. 
Manavgat’ı elbirliği ile ayağa kaldıracağız” şeklinde 
konuştu. 
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı 
Seydi Güngör ile de bölgede bir araya gelen ANTGİAD 
Başkanı Osman Sert, Güngör ile bölgede yangından 
etkilenen iş yerlerini de ziyaret etti. Zarar gören iş yer-
lerine de destek vereceklerini ifade eden Osman Sert, 
“Zarar gören iş yerlerimizin de yaralarının en kısa sü-
rede sarılmasını temenni ediyorum. Manavgat uma-
rım bu felaketten güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır” 
diye konuştu.

Yardımlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, 
Manavgat Zabıta ekipleri tarafından teslim alınmış ve 
yaraları bir nebze olsun sarmak için sevkedilmiştir. 
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD) 
online ticaret platformu olan ANTGİAD AVM hiz-
met verdiği 46 sektörde üyelerinin ticaret hacmi-
ne katkı sunuyor. Platformun artan bir ilgi ile her 
geçen gün daha da çok kullanıldığını ifade eden 
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, 
“ANTGİAD AVM ile üyelerimiz hem kendi arala-
rında hem de tüketiciye ulaşıyor” dedi.

46 sektörde
162 Firma
ANTGİAD AVM’de
ANTGİAD’ın online ticaret platformu ANTGİAD 
AVM ile ilgili bilgiler veren Başkan Osman Sert, 
platformun her geçen gün artan bir ilgi gördüğü-
nü ifade etti. ANTGİAD AVM’nin 46 sektörde 162 
üye ile çalışmayı sürdürdüğünü belirten Başkan 
Osman Sert, “Bu çalışma ile önce üyelerimizin 
kendi aralarındaki ticareti artırmayı düşündük. 
Üyelerimizin kendi aralarındaki ticaret bağları 
güçlendikçe ANTGİAD AVM dışarıdan da insan-
ların ilgisini çekmeye başladı” şeklinde konuştu.

Antalya’nın desteği ile 
güçleneceğiz
ANTGİAD AVM’nin sürekli kendini yenileyen ve 
gelişime açık bir platform olduğunu ifade eden 
Başkan Sert, “Hem üyelerimizin hem de kullanı-
cıların önerilerini ve geri dönüşlerini dinliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde platformun tanıtımı için 
çalışmalara da başlayacağız. Şu anda ANTGİAD 

AVM’nin kullanıcıların daha çok ilgisini kazana-
cak projeleri değerlendiriyoruz. Yakın zamanda 
ANTGİAD AVM başta Antalya’da olmak üzere pek 
çok yerde bilinen bir platform haline gelecek” 
dedi.

ANTGİAD AVM’nin www.antgiadavm.com adresi 
üzerinden hizmet verdiğini söyleyerek sözlerini 
sürdüren Başkan Osman Sert, “Antalya’nın genç 
iş insanları olarak başta Antalyalı hemşerilerimiz-
den desteklerini bekliyoruz. Bizler bu kentte üre-
ten bu kent için üreten çalışan gençler olarak An-
talya’nın desteği ile daha da güçleneceğiz” diye 
konuştu.

Advantage ile üyelere 
özel fırsatlar
ANTGİAD olarak üyelerinin ticaretini geliştirme-
nin yanı sıra üyelerine ticari avantaj da sağlatan 
ANTGİAD Advantage projelerinin de devam etti-
ğini ifade eden Başkan Osman Sert, “Advantage 
ile üyelerimiz haricindeki 19 firma üyelerimize 
özel fırsatlar sağlıyor. Böylelikle üyelerimiz de 
kentimizin işletmeleri de kazanıyor” dedi.
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Kepez Belediyesi ve Antalya Genç İş İnsanları Derne-
ği işbirliğiyle, 5 Temmuz Antalya’nın düşman işgalin-
den kurtuluşunun 100. Yılında gençlere Cem Karaca 
Gençlik Kütüphanesi armağan edildi. 
Kepez Kent Meydanı’na, Kepez Belediyesi ve Antalya 
Genç İş İnsanları(ANTGİAD) işbirliğiyle Cem Karaca 
Gençlik Kütüphanesi açıldı.
“Bu tarihte seçmemiz bir rastlantı değil”
5 Temmuz 1921’de, bundan 100. yıl önce Antalya’nın 
bu milletin malı olduğuna dair çok önemli bir tescil 
yaşandığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “ İşgal kuv-
veti İtalyanlar, 5 Temmuz’da bu güzel şehre geldikle-
ri gibi bu güzel şehri terk ettiler. Bu işgalin sembolü 
olan şehidimiz Mustafa Haşmet’i, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü ve milli mücadelemizin ölümsüz kah-
ramanlarını saygıyla hürmetle ve rahmetle anıyorum. 
Bu anlamlı eserin açılışını bu tarihte seçmemiz asla 
bir rastlantı değildir. Gençlere armağan ettiğimiz bir 
kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Ama biz bu kütüp-
haneyi Mustafa Haşmet ve milli mücadelenin ölüm-
süz kahramanlarına ithaf ediyoruz. Hayırlı olsun“ diye 
konuştu.
“İlim ve aklın kazanamayacağı zafer yoktur”
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı 
Osman Sert, “İlim ve aklın kazanamayacağı zafer yok-
tur. Bu düşünceyle yola çıkarak bu kütüphaneyi hep 
birlikte Kepez Belediye’mizin de destekleriyle inşa et-
tik. Antalya’nın iş insanları anlamında sivil toplum ku-
ruluşu olan Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak 
bu tarihi sorumluluğun bilincinde bizde 32. yılımıza 
girerken Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi ile yapmış 
olduğumuz katkıyı bir kez daha manevi huzurla yaşı-
yoruz” dedi.

CEM
KARACA

KÜTÜPHANESİ
AÇILDI



Başkanımız Osman Sert ve Başkan Yardımcımız Ya-
kup Küçükçiloğlu Slovenya’nın Bağımsızlığının 30. 
Yıldönümü vesilesiyle Fahri Konsolos Sedat Peker ta-
rafından düzenlenen Milli Gün Resepsiyonuna iştirak 
ettiler.

SMA hastası Arel bebek için oluşturulan 
yardım kampanyasına Antalya Ticaret Sa-
nayi Odası ve Antalya’daki siadların birlikte 
organize ettikleri, Kanal V ekranlarında canlı 
olarak yayınlanan programa başkanımız 
Osman Sert katıldı.
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SLOVENYA
MİLLİ GÜN

RESEPSİYONU



Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında yer alan CW 
Mühendislik Tic. ve San. Enerji A.Ş - Üyemiz Oktay Küçükoğlu’nu tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim At-
maca’yı ziyaret ederek, sektörel, enerji verimliliği ve inovasyon konula-
rında istişarelerde bulunduk.
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ONUR DUYDUK

ZİYARET ve İSTİŞARE
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Başkan SERT’İN Bayram Mesajı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yö-
netim Kurulu Başkanı Osman Sert, Kurban Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların birlik be-
raberlik, dostluk ve yardımlaşmanın en güzel şekilde 
yaşandığı günler olduğunu belirten Sert, “Bu bayram 
umuyorum pandeminin gölgesindeki son bayram ola-
cak”dedi.
Pandemi gölgesindeki son bayram olsun
Bayramlarımızın pandemi dolayısıyla 2 yıldır buruk 
bir şekilde geleneklerimizden uzak kutlandığını ifade 
eden Başkan Osman Sert, “Pandemi bizleri sevdikleri-
mize sarılamadan, büyüklerimizin ellerini öpemeden, 
bir arada olamadan bayramlarımızı mesafeli kutla-
maya mecbur bıraktı. Umuyorum bu bayram pandemi 
gölgesinde kutladığımız son bayram olsun” şeklinde 
konuştu.
Bayram alışverişimizi yerel işletmelerimizden 
yapalım 

Kurban Bayramı’nın barış, huzur ve mutluluk getir-
mesini temenni eden Sert, “Zor bir dönemden geç-
tiğimizi biliyoruz. Ancak her zorlukta olduğu gibi bu-
günlerimizi de yardımlaşma ve dayanışmayla geride 
bırakacağız. 
Bu süreçte kepenklerini kaldıramayan, iş yerlerini 
açamayan üyelerimiz ve işletmelerimiz oldu. Ben tüm 
Antalyalılarımızdan bu bayramda alışverişlerini yerel 
işletmelerimizden yapmalarını istiyorum. Antalya ola-
rak birliktelik duygumuzu işletmelerimize destek ola-
rak da sağlayalım” ifadelerini kullandı.
Kazalar bayramı gölgelemesin
Konuşmasının sonunda bayramın sevinç dolu geç-
mesini dileyen Sert, “Uzun süreli bayram tatili için 
seyahat eden vatandaşlarımız lütfen kurallara riayet 
ederek seyahatlerini gerçekleştirsin. Bayram mutlu-
luğumu kazalar ve üzüntülerle gölgelenmesin” dedi.



İş’te Üye programımızda üyemiz Eray Hikmet Özil 
Vera Tanıtım Hizmetleri A.Ş. hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Sedat Şahin 
1983 Beyoğlu Çikolata Kahve hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz İrfan Yıldız 
Antalya Yıldız hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Alize Yıldırım 
Ahenk Büro Malz. Mob. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında 
bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Ahmet Orhun 
Orhun Acar Hukuk Bürosu hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Fırat Armağan 
Ayamak Petrol hakkında bilgiler verdi.
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İş’te Üye programımızda üyemiz Anıl Akbağ 
AEF Jeneratör San. A.Ş. hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Arda Kilit 
AHK İnşaat Turizm hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Osman Sert 
Karayol Mühendislik A.Ş. hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Yusuf Burak Seyyah 
YBS Gayrimenkul Değ. Mim. Müh. İnşaat Taah. Tic. 
Ltd. Şti. hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Taylan Konur 
Konurlar Ltd. Şti. hakkında bilgiler verdi.

İş’te Üye programımızda üyemiz Mustafa Süral 
Özsüral Tarım hakkında bilgiler verdi.


