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Üyelere Özel Yayın Ekim 2021 Sayı: 11 

Antalya Genç İş İnsanları Der-
neği (ANTGİAD), Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşunun 98’inci 
yıldönümünü düzenledikleri 
Cumhuriyet Balosu ile kutladı. 

CUMHURİYET 
COŞKUSUNU
HEP BERABER
YAŞADIK
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci
yıldönümünü düzenledikleri Cumhuriyet Balosu 
ile kutladı. Kutlamada konuşan ANTGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sert, “Bizlere Ulu Önder Ata-
türk’ün emanet ettiği bugün Türk Mille-
ti’nin en  büyük bayramı. Cumhuriye-
timizin kuruluşunun 98’inci yılı. 
Kutlu ve sonsuz olsun. Bizlere 
Cumhuriyeti bırakan baş-
ta Büyük Atatürk olmak 
üzere silah arkadaşlarını 
ve şehitlerimizi özlem 
ve minnetle anıyorum” 
şeklinde konuştu.
Cumhuriyetin kuruluşu-
nun 98’inci yıldönümü 
sebebiyle düzenlenen 
ANTGİAD Cumhuriyet 
Balosu üyelerin yoğun 
katılımı ile gerçekleştirildi. 
Üyelerin yanı sıra Yörük Sana-
yici İş İnsanları Derneği Başkanı 
Aykut Ege’nin de katıldığı kutlamada 
bir konuşma yapan ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert, Cumhuriyet Bayramını üyeleriyle kutlamaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Atatürk Cumhuriyeti biz gençlere armağan etmiştir
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Büyük 
Atatürk, Cumhuriyeti bizlere yani gençlere emanet 
etmiştir diyen Osman Sert, “Vatanın bütün ümidi 
ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisi-
ne bağlanmıştır” demiştir Büyük Atatürk. Bizler de 
Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusun-
da yolunda yürümeyi kurulduğumuz ilk günden bu 
yana vazgeçmeden ve bütün kararlılığımızla devam 
ettiriyoruz. Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olarak bu 

mirası gelecek nesillere aktarmak için sorumlulu-
ğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.
Bilimin ve aklın ışığıyla çalışmaya ve üretmeye de-
vam etmekteyiz

ANTGİAD’ın 170’e yakın üyeye ulaşmış 
bir dernek olduğunu söyleyen Baş-

kan Sert “Bize yol gösterici olan 
Cumhuriyetin, bilimin ve aklın 

ışığıyla çalışmaya ve üret-
meye devam etmekteyiz. 
Yarattığımız istihdam, iş 
hacmimiz, üretimimiz 
ile ülkemizin ekono-
misine sınıf atlatmak 
ve ülkemizi daha ileri 
götürebilmek için tüm 

üyelerimiz var gücüyle 
çalışmakta, üretmekte ve 

katma değer yaratmaktadır. 
Hepimiz bunların yanında 

ANTGİAD çatısı altında yine bir 
değer yaratabilmek için bir arada 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Antalya için çalışmak Cumhuriyet için çalış-

mak demektir
ANTGİAD olarak başta Türkiye sonrasında Antalya 
için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Sert, “Bu 
şehre dokunmak bu şehri yüceltmek ve yükseltmek, 
Cumhuriyeti yüceltmek ve yükseltmektir. Biz gençler 
daha çok çalışarak Cumhuriyeti ileri götüreceğiz. 
Emanetimize sahip çıkacağız. Emanetimizi en güzel 
şekilde bizden sonraki nesillere aktaracağız. Buna 
ben hepimiz adına söz verebilirim. Bundan eminim 
ve en ufak bir şüphem dahi yoktur” diye konuştu. 
Sözlerine Cumhuriyetin 100’üncü yılına 2 yıl gibi kısa 
bir süre kaldığına değinerek devam eden Başkan Os-
man Sert, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına bildiği-
niz gibi 2 yıl kaldı. ANTGİAD olarak ekonomi, kültür, 
sanat, eğitim, sağlık, çevre, bilim ve teknoloji alan-
larında projeler üretiyor ülkemizin bu açıdan daha 
yukarı taşınması için çalışmalarımızı var gücümüzle 
sürdürüyoruz. Gençlik olarak demokrasi ve ekono-
minin birlikte yükselmesine önem veriyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı.
Başkan Osman Sert’in ardından Türk Halk Müziği 
Sanatçısı Sümer Ezgü’nün Cumhuriyet konseri ile 
devam eden kutlamanın sonunda ANTGİAD’ın gele-
nekselleşen 29 Ekim pasta kesimi gerçekleştirildi.
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Federasyonumuz Baksifed ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledik. 

KEPEZ BELEDİYESİ 29 EKİM CUMHURİYET 
KUPASI TENİS TURNUVASI

Kepez Belediyesi ve Kepez Belediye Spor işbirliğin-
de düzenlediğimiz 1. Kepez 29 Ekim Cumhuriyet 
Kupası Tenis Turnuvası’na desteklerimizden dolayı 
Başkanımız Osman Sert ‘e Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü teşekkür plaketi takdim etti. ANT-
GİAD 6. Dönem YK Başkanımız Mustafa Yılmaz’ın 
da açılışa katıldığı etkinlik halk ve katılımcılardan 
büyük ilgi gördü.

KONYAALTI BELEDİYESİ ve BAKSİFED
İŞBİRLİĞİYLE CUMHURİYET BAYRAMI

COŞKUSUNU YAŞADIK
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DİNAMİZM VE ENERJİMİZİ
ANTALYA İÇİN KULLANIYORUZ

ANTGİAD’ın konuğu Semanur Kurt oldu
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 
kahvaltılı toplantısına Antalya Kent Konseyi 
Başkanı Semanur Kurt’u konuk etti. Kent Kon-
seyi’nin çalışmaları, kentin geleceğinde sivil 
toplum kuruluşlarının önemi ile Antalya özelinde 
açıklamalarda bulunulan ve ANTGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sert’in ev sahipliği yaptığı 
toplantıya, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan 
ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.
Dinamizm ve enerjimizi Antalya için kullanıyoruz
Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD 
Başkanı Osman Sert, dernek olarak son dönemle-
rde yaptıkları çalışma ve projeler üzerine bilgiler 
verdi. ANTGİAD adına oldukça yoğun ve verimli 
bir dönemden geçtiklerini belirten Başkan Sert,
“Antalya’nın genç iş insanları olarak dinamizm ve 
enerjimizi Antalya için kullanıyoruz. Gençliğimiz-
in verdiği heyecan ile Antalya’nın gençlerle yükse-
lecek bir kent olmasına çaba gösteriyoruz” ifadeler-
ini kullandı.
ANTGİAD olarak başta gençlik ve Antalya için 
yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade eden Başkan 
Sert, “Şimdi önümüzde yine önemli projeler bu-
lunuyor. Konyaaltı Belediyemiz ile bir gençlik anıtı 
çalışması yürütüyoruz. Antalyaspor ile Döşemealtı 
Ekşili Mahallesi’nde bir kütüphane için ortak pro-
jemiz ilerliyor. Ekonomi Muhabirleri Derneği An-

talya Temsilciliği’yle birlikte yeni bir proje üzerine 
çalışıyoruz. Antalya okuyor, Deprem Çalıştayı gibi 
birçok alanda projelerimiz devam ediyor” dedi.
Sert’ten birlikteliğin önemine vurgu
Yaptıkları projelerin tamamını bir paydaş ile 
yürüttüklerini ifade eden Başkan Sert, “İstesek bu 
projeleri ANTGİAD olarak tek başımıza yapabil-
irdik. Ancak bizim isteğimiz STK’lar olarak bir-
liktelik kültürü ve ortak çalışma içerisinde olmak. 
Antalya’nın birliktelik anlamında büyük bir eksiği 
bulunuyor. Artık bir arada olmalı, kent için birlikte 
çalışıp birlikte üretmeliyiz” dedi.
Antalya’nın uluslararası gençlik merkezi yok
Kent Konseyi’nin yapılanmasından, çalışma ilkel-
eri, çalışma grupları, meclisleri ve projeleri üzerine 
bilgiler veren Başkan Semanur Kurt, Kent Kon-
seyi’nin Antalya için çok önemli bir misyona sahip 
olduğunu dile getirdi. Kent Konseyi’nin kuruluşun-
da kentimizin tüm topluluklarını, katmanlarını 
bir araya getiren geniş katılımıyla, kurumsal-
laşmasıyla ve demokratik yapılanmasıyla ülkem-
izde, BM örnek modeli olarak deklare edildiğini, 
kentin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ile 
çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Kurt, “Bizler 
Antalya’nın önemli kurumlarının birlikteliği ile 
kurulmuş bir sivil hareketiz. ANTGİAD ’da kurucu 
üyelerimizden biri. Kentimizin sorunlarını ken-
tin dinamiklerinin ortak aklıyla sorunlara çözüm 
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üretmekle birlikte, kentin kısa, orta ve uzun vadeli 
sürdürülebilir gelişimine yönelik eylem planları 
hazırlayarak hayata geçme sürecini takip ettikleri-
ni.” belirtti.
Kent Konseyi’nin 
ulaşımdan, gençliğe, 
turizmden, ekonomiye 
pek çok alanda çalışma 
grupları, meclisleri ve 
kurulları aracılığıyla 
çalıştığını, bu konu-
larda görüş ve öneriler 
hazırlandığını, ayrıca 
da rapor kitaplarıyla, 
basın ve çeşitli iletişim 
araçlarıyla yetkilil-
ere ve kamuoyuna 
sunulduğunu ifade 
eden Başkan Sema-
nur Kurt; “Antalya 
ne yazık ki çok hızlı 
göç almasıyla plansız 
büyüyen bir kent du-
rumundadır. Bununla 
birlikte ulaşım planı 
da yok. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını 
karşılayacak projelere ihtiyaç devam etmektedir. 
Örneğin bu kentte gençlerin bir araya gelebileceği 
ulusal ve uluslararası bir gençlik merkezi yok. 

Böyle bir merkeze Antalya’nın ve gençlerin ihti-
yacı var. Bu konuda genç üyeleri olan ANTGİAD 
ve kentin genç potansiyeli ile ortak bir çalışma 
yürütebilir, bu konuda bir farkındalık oluşturabil-

ir” dedi.
Düden çayının kirlen-
mesi, Kırcami, Kaleiçi 
beton yapılar, plajlar 
bölgesi görüntü ve 
çevre kirliliği, afet riski 
ve Gençlik Merkezi 
gibi birçok konuda 
çalışmalarla ilgili bilgi 
veren Başkan Kurt, 
“Bugün gençlerle bir 
arada olmaktan mut-
luluk duyuyorum. 
Antalya’nın geleceği 
sizlersiniz. Sizler ile 
her projede yer almaya 
hazırız. İş birliğimiz 
artarak devam edece-
ktir” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.
Toplantının sonunda 

Başkan Osman Sert, günün anısına Kent Konseyi 
Başkanı Semanur Kurt’a Antgiad hatırası nostaljik 
radyo hediyelerini takdim etti.

Yönetim Kurulu Üyemiz Ufuk Aydemir, Cumhuriyeti-
mizin en uzun soluklu klasik arkeoloji kazısı Perge’nin 
75. Yılı dolayısıyla Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Dr. Candemir Zoroğlu’nunda ev sahipliği yaptığı etkin-
liğe katıldı.



ANTGİAD Genel Sekreterimiz Serkan Sarıdaş; Antalya Valilik hi-
mayeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Antalya’mızın 
Eğitim-Öğretim kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen
“Eğitim Çalıştayı” na katıldı.

Üyemiz Doruk Özkan ile Gurme Kulübü hakkında isti-
şarelerde bulunduk. 
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ANTALYA EĞİTİM ÇALIŞTAYI

GURME KULÜBÜ KEPEZ BELEDİYESPOR
ZİYARETİ

Kepez Belediye Spor Yöneticilerinden İbrahim Sa-
raçoğlu ve Sefa Erek, derneğimize ziyarette bulundu. 
Ortak projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. 
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Başkanımız Osman Sert Lider TV ekranlarında Gün Ortası prog-
ramının canlı yayın konuğu olarak, dernek çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.

Başkanımız Osman Sert, TRT Antalya Radyosu’nun 
canlı yayın konuğu oldu. Dernek çalışmaları hakkında 
bilgiler vererek yapay zeka, turizmde dijital dönüşüm 
konularında projelerimizi paylaştı.

Başkanımız Osman Sert, TRT Haber Günün İçinden 
haber programında “Turizmde Dijital Dönüşüm” pro-
jesi hakkında bilgi verdi.

GÜN ORTASI LİDER TV

TRT ANTALYA RADYOSU

TURİZMDE DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM RÖPORTAJI
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Başkanımız Osman Sert ve 21. Dönem Başkanımız 
Mustafa Cengiz, Konysiad ‘ın düzenlediği Konyaaltı 
Belediye Başkanımız Semih Esen ’in de konuk olduğu 
kahvaltı etkinliğine katıldı.

Kepez Belediye Spor Başkanı Hakan Çatal ile yö-
neticileri Mustafa Şimşek, Sefa Erek ve İbrahim 
Saraçoğlu’nu ziyaret ederek, gerçekleştireceği-
miz ortak projeler hakkında istişarelerde bulun-
duk.

Başkanımız Osman Sert, Ekonomi Muhabirle-
ri Derneği’nin Antalya’daki üyeleri ile bir araya 
geldi. Toplantıda dernek çalışmaları, projeler ve 
ekonomi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

KONYSİAD KAHVALTI

Kepez Belediyespor
ORTAK PROJELER

EMD
Bilgi Alışverişi
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Gelecek nesillerimizin eğitim niteliği ve kalitesini güç-
lendirmek adına planlanan, hazırlık çalıştaylarında da 
yer aldığımız AHENK “Antalya’da Hedeflenen Eğitime 
Nitelik Kazandırma Projesi” tanıtım toplantısına katıldık.

Akdeniz Üniversitesi GKT YK Baş-
kanı Tuğçe Berfil Kani, Başkan 
Yrd. Ali Şener ve Başkan Yrd. Eda 
Demir derneğimize ziyarette bu-
lundu. Gençlik Zirvesi hakkında 
istişarelerde bulunuldu.

AHENK PROJESİ

GENÇLİK
ZİRVESİ
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ANTGİAD Genel Sekreterimiz Serkan Sarıdaş Antalya Valilik ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; 20.si gerçekleştirilecek Türkiye Milli 
Eğitim Şurası Bölge Hazırlık Çalışmaları kapsamında Eğitimde Fırsat 
Eşitliği çalıştayına katılarak görüş ve önerilerimizi iletti.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI

Antalya Baro Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez’e ve de-
ğerli yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 
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Başkanımız Osman Sert ve YK Üyemiz Esra Binba-
şıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBMM 
eski başkanı Cemil Çiçek’inde katıldığı YÖREX 11. Yö-
resel Ürünler Fuarı’nın açılışına katıldı.

Ekonomi Muhabirleri Derneğimiz ile halı saha maçın-
da karşılaştık. EMD Genel Başkanımız Turgay Türker 
ve Antalya EMD üyelerinin katıldığı maçta kazanan 
dostluk oldu.

YÖREX
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Sosyal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonu ve YK Üyelerimiz Neslihan Yalçın, Ser-
kan Karadoğan ve Süleyman Can, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardım-
cısı İnci Vural’ı ziyaret ederek, sosyal yardımlaşma projesi kapsamında kıyafet yar-
dımı yaptı.

Antalyaspor A.Ş Başkanı Av. Aziz Çetin ve YK Üyeleri derneğimize iadeyi ziyarette 
bulundu. 

ANTGİAD YK Başkanımız Osman Sert ve YK Üyelerimiz Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’ne katılım sağladılar. 

SOSYAL YARDIMLAŞMA
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Yönetim Kurulu Üyelerimizden Av. Yaren Erdem ve Av. Neslihan Yalçın, TÜRKON-
FED Gençlik, Eğitim ve Girişimcilik Komisyonu bu ay gerçekleştirilen toplantısına 
katılım sağladılar. Toplantıda genç yöneticilere STK’lar olarak eğitim planlamaları 
ve network sağlanması konuşuldu.

Bros - Tailor Made sahibi Ali Ulusoy ile yapılan görüşmede Antgiad Advantage kar-
ta özel kurumsal indirim anlaşması yapıldı.

Ford Bilaller Genel Müdürü Ahmet Şanlı ile yapılan görüşmede Antgiad Advantage 
karta özel kurumsal indirim anlaşması yapıldı.

GENÇ YÖNETİCİLERE EĞİTİM PLANLAMASI
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Başkanımız Osman Sert, Genel Sekreterimiz Serkan 
Sarıdaş, YK Üyelerimiz Metin Antep ve Serkan Ka-
radoğan Cem Karaca Gençlik Kütüphanesini ziyaret 
etti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve de-
ğerli ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 

Antre Sahne ekibinin sergiledikleri Teftiş-i Temaşa 
oyununu izledik. Kültür ve sanata her zaman önem 
vermekteyiz

Başkanımız Osman Sert, ATSO ve BAGEV Başkanı 
Davut Çetin’in katılımıyla gerçekleşen BAKSİFED Yö-
netim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda BAGEV 
çalışmaları, Antalya ekonomisi ve ortak projeler hak-
kında istişarelerde bulunuldu.

CEM KARACA GENÇLİK
KÜTÜPHANESİ ZİYARETİ

AGC BAŞKANI İDRİS TAŞ 
ZİYARETİ



HAFTASONU ETKİNLİĞİ

DERNEĞİMİZE ZİYARET ÜYE ZİYARETLERİ
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ANTGİAD ailesi olarak bir araya gelerek keyifli bir haf-
tasonu geçirdik. 

İlimizi Turkcell kadınlar süper liginde temsil eden 
1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı Direktörü 
Hüseyin Türk, Teknik Sorumlu Tamer Ay, Yönetici 
Ayşenur Çelik ve Antrenör Bahadır Çakır derneğimi-
ze ziyarette bulundular. 

SERCAN ÖNAÇAN
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ÜYE ZİYARETLERİ

ANIL AKBAĞ

CAHİT BARAN ÖZSAVAŞ

KORAY SARI

YİĞİT BUDAK YILMAZ ESİN

OKTAY KÜÇÜKOĞLU

DENİZ ERSAN YILMAZ

ASLIHAN YALÇIN


