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Üyelere Özel Yayın Kasım 2021 Sayı: 12 

Antalya Genç İş İnsanları 
Derneği (ANTGİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sert’in 
başkanlığında Ankara’da 
Anıtkabir’i ve Ankara Genç İş 
Adamları Derneği’ni ziyaret 
etti.

ANTGİAD ANKARA’ya
ÇIKARMA YAPTI
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ANTGİAD ANKARA’YA
ÇIKARMA YAPTI

Ankara’da ilk olarak 10 Kasım Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü vesi-
lesiyle Anıtkabir’i ziyaret eden ANTGİAD heyeti, 
burada Ulu Önder’in manevi huzuruna çıktı. Anıt-
kabir’de mozoleye heyet adına çelenk bırakan 
Başkan Osman Sert, daha sonra Anıtkabir Anı 
Defteri’ni imzaladı.
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, 
Anıtkabir Anı Defteri’ne şu notu yazdı;
“Bugün kurmuş olduğunuz Cumhuriyetin yılmaz 
bekçileri olarak huzurunuzdayız. Laik, demokra-
tik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla, ülkemizi 
çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak 
için canla başla mücadele ediyor ve yorulmadan 
çalışıyoruz. Bizlere yani gençlere emanet ettiğiniz 

Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağımıza 
huzurunuzda söz veriyoruz. Vefatınızın 83’üncü 
yılında Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak 
sizleri rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu-
nuz şad olsun.”
Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Genç İş 
Adamları Derneği’ni ziyaret eden ANTGİAD he-
yeti, burada ortak iş birliği çalışmaları ve yapı-
labilecek projeler hakkında görüş alışverişinde 

bulundu.
Ankara Genç İş Adamları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhan Yıldız’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen görüşmede iki dernek arasın-
da yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ziyaret 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Osman 
Sert, “Ankara Genç İş Adamları Derneğimiz ile 
ekonomiyi, dernek çalışmalarımızı konuştuk. 
Gençler olarak birlikte ülke ekonomisine katkı 
sunacak kentler arası ticareti artıracak işbirliği 
projelerimiz üzerine görüş alışverişinde bulun-
duk. Ankara ile Antalya arasındaki bağlarımızın 
güçlenmesi ve daha ileri taşınması için söz 
birliğine vardık. Umuyorum bundan sonra da bu 
sıcak ilişkiyi sürdüreceğiz. 
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Antalya Genç İş İnsanları Der-
neği (ANTGİAD) üye buluşma-
larının konuğu Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası (ATSO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Davut 
Çetin oldu. ANTGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sert’in 
moderatörlüğündeki toplantı-
da, ATSO Başkanı Çetin, An-
talya’da 2021 yılı ekonomisini, 
2022 yılı beklentileri ve genel 
ekonomi üzerine değerlendir-
melerde bulundu.  

ÜYE BULUŞMALARI 

KONUĞUMUZ 
ATSO BAŞKANI 
DAVUT ÇETİN
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  Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 
Başkanı Akın Akıncı ve ANTGİAD Üyeleri’nin yoğun 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Antalya ekono-
misinin beklentileri de konuşuldu.
GENÇLERIMIZI IŞ ARAMAYA DEĞIL IŞ KURMAYA 
ÖZENDIRECEK ÇALIŞMALAR IÇERISINDEYIZ
 Toplantının açılışında konuşan ANTGİAD Başka-
nı Osman Sert, dernek çalışmaları, projeleri ve eko-
nomi üzerine bilgiler verdi. Konuşmasında özellikle 

genç işsizliğine değinen Başkan Osman Sert, “Genç 
işsizliği şu an ülkemizin en büyük problemlerinden 
biri. Gençlerin ekonomiye daha çok dahil olmasını ve 
katma değer yaratmaları teşvik edilmeli. Mesleki eği-
timin de yeniden ele alınması gerekmekte” şeklinde 
konuştu. Gençlik ile ilgili Akdeniz Üniversitesi ile bir 
zirve yapmayı da planladıklarını dile getiren Başkan 
Sert, “Üniversite öğrencilerimizle ilişkilerimizi artırdık. 
Gençlerimizi iş aramaya değil iş kurmaya özendirecek 
çalışmalar içerisindeyiz” dedi.
IKINCI KÜTÜPHANE EKŞILI’YE
  Dernek çalışmalarına da hızlı bir şekilde devam et-
tiklerini ifade eden Başkan Osman Sert, “Önümüzdeki 
günlerde kentimizin en önemli markalarından biri olan 
Antalyaspor ile Döşemealtı İlçesi Ekşili Mahallesi’nde 
bir kütüphane daha açacağız. Bu kütüphane üzerine 
mimari çalışmalar artık son aşamasına kadar geldi. 
Umuyorum en kısa zamanda bu kütüphanemizi hiz-
mete sokacağız” ifadelerini kullandı.
PANDEMI ETKISINDEN KURTULUP YARA SAR-

MAYA ÇALIŞIYORUZ
  Antalya’nın 2021 yılı ekonomik değerlendirmesi ile 
konuşmasına başlayan ATSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Davut Çetin, kent ekonomisinin pandemi etkisin-
den hala çıkamadığını ifade etti. Antalya’nın pande-
mi döneminde ekonomik anlamda çok büyük hasar 
gördüğünü dile getiren Başkan Davut Çetin, “Antalya 
olarak Türkiye ekonomisinden pandemi döneminde 
olumsuz olarak ayrıştık. Antalya ekonomisi bu dönem-

de yüzde 15 küçüldü. Antalya ekonomisi halen yarala-
rını sarmaya çalışıyor. 2019 yılı turizm açısından en iyi 
geçirdiğimiz yıldı. 2021’de toparlanıyoruz dediğimizde 
bile halen bu rakamın yüzde 60’larındayız. Toparlan-
maya geçtik ancak halen yaralarımızı saramadık” diye 
konuştu.
AVRUPA’DA KAPANMALAR BAŞLADI SIRA BIZE 
GELEBILIR
  Bu toparlanmanın sürmesinin pandeminin izleyece-
ği seyre bağlı olduğunun altını çizen Başkan Davut 
Çetin, “Avrupa’da birtakım ülkeler yeniden kapanma 
kararları almaya başladı. Bizlerde bundan önceki dö-
nemlerde Avrupa’da yaşanan kapanmalardan birkaç 
ay sonra ülke olarak kapanma kararı aldık. Bu demek 
oluyor ki Aralık ya da Ocak aylarında bir kapanma ve 
kriz daha yaşayabiliriz. Pandeminin ilk dönemi kadar 
hasar bırakacak bir kapanma olacağını tahmin etmi-
yorum ancak bu kapanma bile turizme bağlı ekonomi-
mizi olumsuz yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.
Vasıfsız işçi bile bulamıyoruz

ÜYE BULUŞMALARI KONUĞUMUZ
ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN



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

Antgiad Sayfa 5

Başkanımız Osman Sert, Akdeniz Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle, 
Kariyer Planlama dersinde tecrübelerini paylaş-
tı.

Akdeniz Üniversitesi’nde
Kariyer Planlama

Dersi

İstihdam üzerine de değerlendirmeler yapan Başkan 
Davut Çetin, “Bildiğiniz gibi aynı zamanda Batı Akde-
niz Ekonomisini Geliştirme Vakfı başkanlığı görevini 
de yürütmekteyim. Batı Akdeniz bölgesinde tek kariyer 
ofisine sahip vakıfız. Burada elimizde şu an iş arayan 
16 bin 500’ü aşkın özgeçmiş bulunmakta. Bir tarafta 
da 2 bin 600 çalıştıracak eleman arayan firma var. Biz 
bu ikisini bir türlü buluşturamıyoruz. Çünkü bu özgeç-
mişler arasında iş arayanların yüzde 90’a yakını üniver-
site mezunu. İşçi arayan firmaların aradığı teknik hatta 
vasıfsız eleman. Ancak şu anda bırakalım teknik ele-
manı vasıfsız eleman bulmak bile büyük bir problem 
haline dönüştü” dedi.
MESLEK LISESI MEZUNLARINA YÜZDE 20 FAZLA 
ÖDEMEYE HAZIRIZ
  Üniversite mezunlarının asgari ücrete çalışmaya 
razı olmalarına rağmen iş bulamadıklarını ifade eden 
Başkan Davut Çetin, “Artık eğitim sistemimizi ciddi 
olarak ele almalıyız. Teknik liselerden mezun olan ve 
sektöründe çalışacak öğrencileri teşvik etmeliyiz. Biz 
iş dünyası olarak meslek lisesi mezunlarına yüzde 20 
daha fazla ödemeye hazırız. Devletten de bir destek 
verilirse mezun olduğu alanda çalışan meslek lisesi 
mezunları yüzde 40 fazla kazanabilir duruma gelir. Bu 
da üniversiteye gitmek yerine alanında çalışmaya teş-
vik edecektir” ifadelerini kullandı. 
Z kuşağının rahat işler aradığını da sözlerine ekleyen 
Başkan Davut Çetin, “Z kuşağı sosyal medyadan, coin-
lerden, daha az çalışıp daha çok kazanmanın peşinde 
koşuyor. Part time çalışayım full time kazanayım isti-
yor. Ancak vasıfsız işlerde, sanayide, üretim bandında 
çalışmak istemiyor” dedi. 
Toplantının sonunda ANTGİAD Başkanı Osman Sert, 
günün anısına ATSO Başkanı Davut Çetin’e bir arma-
ğan verdi. Sonrasında çekilen aile fotoğrafı ile toplan-
tı sona erdi. 
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK’İ ZİYARET

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i 
ziyaret ederek, dernek çalışmalarımız hakkında 
hazırladığımız raporu takdim ettik. Ortak gerçek-
leştirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde 
bulunduk.
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CUMHURİYET KUPASI ÖDÜL TÖRENİ

Sosyal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonu üyeleri-
miz bir araya gelerek sosyal projelerimiz üzerine isti-
şarelerde bulundular.

Paydaşı olmaktan mutluluk duyduğumuz Kepez 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası final maçla-
rının ardından dereceye giren sporculara ödüllerinin takdimi ile sona erdi. 



Antalya Genç İş İnsanları Derneği ( ANTGİAD ), Arka 
Spor okulları sahibi ANTGİAD Üyesi Cenk Doğan ‘ın 
destekleriyle Genç İş İnsanları Spor Kulübü’nü kurdu.
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert; “Glo-
balleşen dünyamızda her türlü içeriğe kolayca erişi-
lebildiği bu süreçte gençlerimizi olumsuz etkileye-
cek alışkanlık ve uğraşıların yerine kendilerini doğru 
yetiştirecekleri faydalı alışkanlıklara yönlendirilmesi 
amacıyla, sanatsal,  sportif alanlarda sürdürdüğü-
müz projelere bir yenisini daha eklemenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Eğitim ve kendilerini geliştirme adına  
okuma alışkanlığını teşvik edecek kütüphane projele-
rimizin ardından farklı branşlarda sportif faaliyetlerde 
ilgisi ve becerisi olan gençlerimize olanak sağlamak 
bu hususlarda onlara teşvikler sunabilmek, lisanslan-
dırma ve benzeri gibi işlemlerde kolaylıklar sağlaya-
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ANTGİAD, GENÇ İŞ İNSANLARI SPOR 
KULÜBÜ’NÜ KURDU

bilmek amacıyla Genç İş İnsanları Spor Kulübümüzün 
kurulumunu üyemiz Arka Spor okulları sahibi Cenk 
Doğan ‘ında destekleriyle tamamlamış bulunuyoruz. 
Kentimize ve ülkemize sportif branşlarda yeni yete-
nekler kazandırmayı dileriz” dedi.
Dernek çalışmalarına da hızlı bir şekilde devam et-
tiklerini ifade eden Başkan Osman Sert, Sporu ve 
sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüterek, birlik ve 
beraberlik anlayışıyla genç arkadaşlarımıza her daim 
destek olacaklarını, gençlere istihdam sağlamak ve 
gelişim süreçlerine her alanda katkı koymak için proje-
ler üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Genç İş İnsanları Spor Kulübü yönetiminde ANTGİAD 
Yönetim Kurulu üyeleri Metin Antep ve Ufuk Aydemir 
yer aldı.
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ANTEV YK Başkanı Sarper Dermut derneğimizi ziyaret etti. Va-
kıf çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Antev’in kuruluşunun 
30’uncu yılı kutlama balosu davetiyemizi iletti. 

Başkanımız Osman Sert ve Saymanımız Uğur Can Karakuş, Tür-
kiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi ve Olimpos Rotary Kulübü 
Derneği’nin düzenlediği “Engelleri Beraber Aşıyoruz Çalıştayı”na 
katıldı. Çalıştayda engelli bireylerin iş dünyasına kazandırılması, 
toplumda eşit haklara sahip olmaları için istişarelerde bulunuldu.

ANTEV’den derneğimizi ziyaret

Engelleri BİRLİKTE AŞIYORUZ
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Sosyal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonu üyeleri-
miz Antalya’nın birçok değerli büyüğünün okuduğu 
Antalya Lisesi Müdürü Bekir Motor ve öğretmenlerini 
ziyaret etti. Eğitime değer katan ve gelişimimizi sağ-
layan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Adem Tolunay Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Orhan Özbek der-
neğimizi ziyaret etti. Kendileri ile gerçekleştirecekleri kariyer gün-
leri etkinlikleri hakkında istişarelerde bulunduk.

Antalya Lisesi Müdürü
Bekir Motor ve
Öğretmenleri Ziyaret

Adem Tolunay Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet 
Orhan Özbek Derneğimizi Ziyaret Etti
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BAİB Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde buluna-
rak yapılan çalışmalar ve işbirliği içerisinde gerçekleştiri-
lecek projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Başkanımız Osman Sert ve Başkan Yardımcımız 
Mustafa Erşahin, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik 
ve Kariyer Topluluğu yeni dönem tanışma toplantı-
sına katılarak derneğimizin gençlerle işbirliği proje 
planları üzerine paylaşımlarda bulundular.

Yönetim Kurulu Üyemiz Av. 
Neslihan Yalçın ve Av. Ya-
ren Erdem, TÜRKONFED 
Başkanı Orhan Turan’ın 
da katılımıyla gerçekleşen 
Genç TÜRKONFED için 
strateji çalıştayına katıldı.

BAİB YÖNETİM KURULU ZİYARETİMİZ 

TÜRKONFED
ÇALIŞTAY


