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Üyelere Özel Yayın Eylül 2021 Sayı: 10 

PANDEMİDE 
ANTGİAD 
BÜYÜDÜ

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Aylık Olağan 
Toplantısı ile pandemi döneminden sonra ilk kez bir araya 
geldi. Atıl Pekşen’in konuk olarak yer aldığı toplantıda ANTGİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, dernek çalışmaları 
ve ekonomi gündemi üzerine bilgi verdi. 
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ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş’ın; 23. Dö-
nem faaliyet raporu sunumunun ardından toplantının 
açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert, Manavgat yangınının kendilerine büyük bir 
ders verdiğini söyledi. 
“Yangın doğaya karşı sorumlu-
luklarımızı ve görevlerimizi 
hatırlattı.”
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük yangın 
felaketine şahit 
olduklarını söyle-
yen Başkan Sert, 
yaşanan yangında 
Antalya’nın 75 bin 
hektar ormanının 
yok olduğunu ifade 
etti. Yangın döne-
minde dernek olarak 
ilk günden itibaren 
büyük özveri ile çalış-
tıklarını belirten Sert, “Bu 
yangın bize doğaya karşı 
sorumluluklarımızı ve görev-
lerimizi tekrar hatırlattı. Artık iklim 
değişiklikleri, küresel ısınma, çevre kirli-
likleri birinci gündem maddelerimiz olmalı. İş dün-
yası olarak karbon salınımını, çevreci dönüşümü ve 
yeşil ekonomiyi konuşmalıyız. Bu konuyu özellikle de 
gençler olarak bizler gündemin en üstünde tutmalı-
yız. Çünkü bizler Antalya Genç İş İnsanları Derneği 
olarak başta Antalya’nın ve ülkemizin geleceğiyiz” 
dedi. 
Gençler olarak doğaya karşı değil doğa ile birlikte 
yaşamayı öğrenmeliyiz diyen Sert, “Yangın dönemin-
de dernek olarak ilk günden itibaren yangın bölgesin-
de ihtiyaç olan her desteği vermeye çaba gösterdik. 
Köylerde vatandaşlarımızın yanında olduk. Bundan 
sonrada olmaya devam edeceğiz. Bu kentin gençleri 
olarak her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız” 
diye konuştu. 
PANDEMİDE ANTGİAD BÜYÜDÜ
Kentin en köklü iş insanları örgütü olduklarını ifa-
de eden Sert, “Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz ay 
kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Kentin en eski iş 
insanları derneği olarak büyük bir gururu hep birlikte 
yaşadık. İş dünyası olarak zorlu 2 yıllık bir süreci 
yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi döneminden 
en çok etkilenen kent olan Antalya’mızda iş yapma-

ya, çalışmaya ve üretmeye gençler olarak soluksuz 
devam ettik ve ediyoruz. Yapılan araştırmalar gös-
terdi ki Antalya ekonomisi bu dönemde yüzde 15’e 

yakın küçüldü. Ancak biz ANTGİAD olarak bu 
dönemde büyümeye ve yeni üyeler 

kazanmaya devam ettik. Pandemi 
döneminde derneğimize 30’a 

yakın üye katıldı” şeklinde 
konuştu. 

Antalya’nın zorlu bir 
ekonomik dönem-
den geçtiğini söy-
leyen Osman Sert, 
“Ekonomik olarak 
sıkıntılar yaşamış 
olsak da pandemi 
döneminde üyeleri-
miz kendi aralarında 

ticaretlerini geliştirdi. 
Birlik ve beraberlik 

içerisinde bu dönem-
de birbirimize destek 

ve güç verdik. ANTGİAD 
AVM çalışmamız, üye tanıtım 

filmlerimiz, ANTGİAD Advantage 
çalışmalarımız ile sizlerin yanında olma-

ya çaba gösterdik. Bu süreç zorlu olsa da beni mutlu 
eden şey üyelerimizin dayanışması ve örnek olacak 
birlikteliği oldu” dedi.
EN BÜYÜK SORUN GENÇ İŞSİZLİĞİ
Konuşmasına genç işsizliğine değinerek devam 
eden Osman Sert, “Bugün ülkemizin en büyük so-
runu ne yazık ki genç işsizliği olmuş durumda. Bu 
konuda biz de dernek olarak Akdeniz Üniversitesi ile 
birlikte önümüzdeki günlerde bir protokol yaparak 
genç istihdamı ile ilgili çalışmalara başlayacağız. 
‘Gençlerin halinden gençler anlar’ diyerek bir start 
vereceğiz. Genç kardeşlerimize mentörlük yaparak 
onların girişimciliğe özendirilmesi için çalışaca-
ğız. ANTGİAD üyelerimiz de umuyorum ki bundan 
sonra kendi şirketlerinde de istihdamı gençlerden 
yapacaklar. Genç işsizliği konusunda okyanusta bir 
damla olsak bizler için büyük bir adım olacaktır” diye 
konuştu. 
ANTGİAD GENÇLİK ANITI YAPMA KARARI ALDIK
Pandemi döneminde Kepez Belediyesi ile birlikte 
Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni kurduklarını 
ifade eden Sert, “Bugün de yeni bir müjdeyi ilk kez 
buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Konyaaltı 
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Belediyemiz ile yaptığımız görüşme sonrasında bir 
ANTGİAD Gençlik Anıtı yapma kararını aldık. Bu anıt 
kent estetiğine bir örnek ve gençliğe yakışır bir anıt 
olacak. Bizler bu şehirde gençliğin izlerini her yerde 
yaşatacağız” şeklinde konuştu. 
Yoruluyor ama durmuyoruz
Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sizler, yani 
yeni nesil Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi 
beni takip edecekseniz. Dinlenmemek üzere yürü-
meye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk 
gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, 
yorulmadan yürüyecektir’ sözüne atıfta bulunarak 
noktalayan Osman Sert, “Bizler Ulu Önder’in öğütle-
diği gibi ANTGİAD ailesi olarak yorulmaya ama dur-
madan çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini 
noktaladı. 
Pekşen, başarı hikayesini anlattı
Toplantıda daha sonra söz alan Atıl Pekşen, ‘Başarı-
ya giden yolda başarısızlık da vardır’ adlı sunumunu 
yaptı. ANTGİAD üyelerine kariyer hikâyesini ve iş ya-
şantısında kendisini başarıya götüren çalışmalarını 
aktaran Pekşen, aile şirketlerinin gelişimi konusunda 
da fikirler vererek üyelerin sorularını yanıtladı. Ko-
nuşmasının ardından katılımı için ANTGİAD Başkanı 
Osman Sert, Pekşen’e bir teşekkür plaketi verdi. Top-
lantı yeni üyelere katılım plaket takdiminin gerçekleş-
tirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Başkanımız Osman Sert Dünya Temizlik Günü farkındalığı kapsa-
mında ATSO tarafından Düzlerçamı’nda organize edilen temizlik 
etkinliğine katıldı. Sürdürülebilir bir çevre için en yakınımızdan baş-
layarak gerekli duyarlılığı hep birlikte göstermeliyiz.
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Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret ettik. 
Dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Antalya’mız için 
yapacağımız nice güzel projeler üzerine değerlendirmelerde bu-
lunduk.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Öz-
kan’ı ziyaret ederek Teknik Bilimler Yüksekokulu, Ka-
riyer Merkezi Gençlik Zirvesi ve Deprem master planı 
Çalıştayı gibi birlikte yapılacak projelerimizin detayla-
rı hakkında istişarelerde bulunduk.

ERSİN YAZICI ZİYARETİMİZ

Prof. Dr. ÖZLENEN ÖZKAN ZİYARETİMİZ
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Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan’ı ziya-
ret ederek, ortak geliştirilebilecek projeler hakkında istişareler-
de bulunduk

Başkanımız Osman Sert ve Yönetim Kurulu üyeleri-
miz Antalyaspor A.Ş Başkanı Av. Aziz Çetin’i ziyaret 
ederek kendisine ve yönetim kuruluna başarılar
dilediler.

TUĞBA ERKE BOSTAN’LA İSTİŞARE

ANTALYASPOR ZİYARETİMİZ



Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt’u ziyaret 
ederek, Kent Konseyi çalışmaları ve Gençlik Meclisi 
hakkında bilgi aldık. Antalya’mız için yapacağımız 
nice güzel projeler için istişarelerde bulunduk.

ANTGİAD 12. Dönem YK Başkanı Tolga Yılmaz, Yö-
netim Kurulumuza ziyarette bulundu. Dernekle ilgili 
sohbetin ardından YK Başkanımız Osman Sert, Sayın 
Yılmaz’a plaketini takdim ederken kendisi de Sayın 
Sert’e 94 yılı ANTGİAD rozetini taktı.
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SEMANUR KURT’LA İSTİŞARE

TOLGA YILMAZ
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Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Yönetim Kurulumu-
za iadeyi ziyarette bulundu. 30 Eylül’de sona erecek olan “7326 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile ilgili bilgiler verdi.

Antalya Kent Müzesinde sergilenen DHA muhabirleri-
nin Manavgat yangınında çekmiş olduğu fotoğrafların 
sergisine katıldık. emeği geçen tüm basın görevlileri-
mize ve muhabirlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İLHAN KARAYILAN ZİYARETİ

FOTOĞRAF SERGİSİ
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Medical Park Antalya Hastanesi Kurumsal Tanıtım Müdürü Aray 
Şenli ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Tuvana Büladi Yönetim Ku-
rulumuza ziyarette bulundu. İşbirliğimizin gelişmesi hususunda 
istişarelerde bulunuldu.

Antalya Yaşam Hastanesi Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama So-
rumlusu Zafer Uzundirek ve  Anlaşmalı Kurumlar Kurumsal İleti-
şim Sorumlusu Tayfun Mustafa Çalışkan ile yapılan görüşmede 
Antgiad Advantage karta özel kurumsal indirim anlaşması yapıl-
mıştır.

MEDİCAL PARK ZİYARETİ

YAŞAM HASTANESİ ZİYARETİ



w w w . a n t g i a d . o r g . t r

Antgiad Sayfa 9

SunExpress Satış Müdürü Murat Hatipoğlu ile yapılan görüşmede 
Antgiad Advantage karta özel Sunexpress Kurumsal Programın-
dan yararlanmak üzere iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Antalya Robotik ve Kodlama Derneği Başkanı Özer Soner ve Baş-
kan Yardımcısı Tahir Güler Yönetim Kurulumuza tanışma ziyare-
tinde bulundular.

SUNEXPRESS PROTOKOL

ROBOTİK ve KODLAMA



w w w . a n t g i a d . o r g . t r

Antgiad Sayfa 10

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Kitapcı, YK 
Başkanımız Osman Sert’e iadeyi ziyarette bulundu. Ortak projeler 
hakkında istişarelerde bulunuldu.

Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Özçelik ve Merkez Müdür 
Yardımcısı ANTGİAD üyemiz Doç. Dr. Ferhat Erdal’ı ziyaret ederek 
kentsel dönüşüm ve deprem çalıştayı yapılması ile ilgili fikir birli-
ğine varıldı

Prof. Dr. OLGUN KİTAPÇI

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve DEPREM
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Kano gezintisi düzenleyerek güzel vakit geçirdik.

Renklerimiz farklı, takımımız aynı...

AKTİVİTELERİMİZ



w w w . a n t g i a d . o r g . t r

Antgiad Sayfa 12

Eser AKKAYA

Hüseyin DAYIOĞLU

Görkem ÖZENER

Önder ALTINTAŞ

ÜYE ZİYARETLERİMİZ


