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Vali Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGIAD) 
üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada konuşan Vali Yazıcı, insa-
nın her şeyin merkezinde olduğunu bu sebeple her meslek gru-
bunda dürüst ve nitelikli insanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. 
Vali Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda dernek üyeleriyle bir 
araya gelerek talepleri ve sorunları dinledi.

VALİ YAZICI,
ANTGİAD ÜYELERİYLE

BİR ARAYA GELDİ
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VALİ YAZICI, ANTGİAD ÜYELERİYLE
BİR ARAYA GELDİ

Antalya’nın ekonomisinden eğitimine kadar 
bir çok konunun konuşulduğu toplantıda 
Vali Yazıcı, sorunları ve talepleri dinle-

yerek çözümü noktasında görüş alışverişinde 
bulundu. Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANT-
GİAD) Başkanı Osman Sert; “Bugün 
2021 yılının derneğimiz adına 
son toplantısı. Hepiniz hoş 
geldiniz. Bu kapanış toplan-
tısına teşriflerinden dolayı 
Sayın Valimize teşekkür 
etmek istiyorum. An-
talya Genç İş İnsanları 
Derneği 1990 yılından 
bugüne kadar Antalya 
için üretmek katma 
değer yaratmak için mü-
cadele veriyor. Antalya 
Genç İş İnsanları Derneği 
32’inci yılında eğitim, kültür 
ve ekonomik alanda çalışma-
lar yürüterek gücünü de kıymetli 
üyelerinden alıyor. Bizler dernek ola-
rak özelikle eğitim alanında birçok çalışma 
yürütüyoruz. Bilişim sınıfları, konferans sınıfları, 
kütüphaneler gibi gelecek nesillere katkı sunacak 
çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Çok 
yakın zamanda da köy okullarımızda da tiyatro 
etkinliklerini arttırmak için bir çalışma başlat-
tık. Bundan dolayı da büyük mutluluk ve gurur 
duyuyoruz. 170 üyesiyle, 20.000 istihdamıyla, 10 
milyar TL cirosuyla hem Antalya’mıza hem de 
ülkemize katma değer yaratmaya devam ediyo-
ruz. ”ifadelerini kullandı.

  Sözlerine 2022 yılına dair iyi dilekleriyle başla-
yan Vali Yazıcı, gençlerin enerjisinin ve yenilikçi 
düşüncelerinin iş dünyasına değişim ve gelişim 
sağlayacağını belirtti. Gençlerin yenilikçi dü-
şüncelerle 2022 yılında da ülkemizin üretimine 
büyük katkı sunacaklarına yürekten inandığını 

aktaran Vali Yazıcı, yeni yılda da bu üre-
timin devam etmesi temennisinde 

bulundu. 
YARINLARIMIZ İÇİN ŞİMDİ-

DEN HAREKETE GEÇİYO-
RUZ
Her şeyin merkezinde 
insanın olduğunu vurgu-
layan Vali Yazıcı; “İnsanın 
her şeyin merkezinde 
olduğunu ve her şeyin in-
sanlar için olduğunu hiçbir 

zaman unutmayalım. Bu 
sebeple her meslek grubun-

da dürüst ve nitelikli insanlara 
ihtiyaç duyuluyor. Her şeyin 

merkezinde olan insanı ve onun eği-
timini önemsiyoruz. Bu sebeple şehri-

mizde AHENK Projesini (Antalya’da Hedeflenen 
Eğitime Nitelik Kazandırma) hayata geçirdik. 
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde son dönemler-
de eğitime oldukça iyi yatırımlar yapılıyor. Bu ko-
nuda Antalya çok şanslı. Çünkü hayırseveri bol 
bir şehir. Buradan hayırseverlerimize tekrardan 
teşekkür ediyorum. Ama sadece fiziki anlamda 
bina ya da tesis yapmayla iş bitmiyor. Gençleri-
mizin iyi bir eğitim alarak geleceğe hazırlanması 
lazım, iyi bir insan olarak hayata hazırlanması 
lazım. AHENK Projesiyle de bunları yapmayı 
hedefliyoruz. İnşallah Antalya’mızda eğitimde 
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nitelik ve kaliteyi daha da arttırarak gençlerimizi 
ülkemizin geleceğine hazırlayacağız. Çocukları-
mızın kalbine insan sevgisini ve saygısını aşıla-
malıyız. Bu sebeple yarınlarımız için şimdiden 
harekete geçiyoruz” şeklinde konuştu.
PROJEDE TEK ŞARTIM OKUMA SAATİ
OLMASIYDI
Projedeki tek şartının okuma saati olduğuna 
dikkat çeken Vali Yazıcı; “Projeye başlarken tek 
şartım kitap okuma saatinin olmasıydı. Projeyle 
öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandıra-
cağız. Okumayan bir toplumuz. AHENK Projesi 
kapsamında ziyaret ettiğim okullarda da çocuk-
larımıza kitap okumalarını nasihat ediyorum. 
Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırma 
noktasında hep birlikte hareket ederek bu alış-
kanlığı çocuklarımıza kazandıralım.” dedi.
ANTALYA’DA BULUNAN 96 MESLEK LİSESİ-
NİN HEPSİNİ ZİYARET EDECEĞİM
Meslek Liselerinin memleket meselesi olduğunu 
belirten Vali Yazıcı; “Bu çocuklar bizim, ülkemi-
zin geleceği. Bu sebeple başta meslek liseleri 
olmak üzere bu konuyla yakından 
ilgileniyorum. Buradan çıkan 
çocuklara bizlerin, ülkemizin 
ihtiyacı var. Bu şehirde 96 
meslek lisesi var. Bun-
ların hepsini ziyaret 
edeceğim. Bunu daha 
önce görev yaptığım 
Balıkesir ve Rize’de de 
yaptım. Çünkü orada 
hayata küsmüş hayat-
tan beklentisi olmayan 
gençlerimiz var. Burada-
ki ölü toprağı üzerlerin-
den atmak istiyorum. Bu 
konuda sizlerden de eğitimle 
ilgili taleplerim olacak. Buradaki 
arkadaşlarımızın meslek liselerine 
konuk olmalarını, oradaki öğrencilerle kitap oku-
yup sohbet etmelerini isteyeceğim. Bu oradaki 
arkadaşlarımızda çok pozitif etkiler yaratacak. 
Birlikte şehrimizi daha güzel yerlere taşıyacağız, 
buna eminim.” ifadelerini kullandı.
ŞEHRİN GERÇEK SAHİPLERİ MESLEK LİSE-
LERİNDE OKUYOR
Meslek Lisesi mezunlarının şehir için önemli 
olduğunu ve şehirde kalarak üretime katkı sun-
maya devam ettiklerini belirten Vali Yazıcı; “Rize 
çok göç veren bir il. Ama Balıkesir öyle değildi. 
Çalıştığım bu iki ilde şunu araştırdım. Buraların 

en iyi liselerinden mezun olan kişilerin ne kadarı 
bu şehirde yaşıyor üniversiteyi bitirdikten sonra. 
Bu oran Rize de %15 civarında idi. Balıkesir göç 
veren bir il olmamasına rağmen o oran burada 
da %30 civarındaydı. Ama meslek liselerinden 
mezun olanların %100’e yakını şehrinde yaşama-
ya devam ediyor. Bu göç veren Rize’de bile %75 
– %80 civarındaydı. Bu şehrin gerçek sahipleri 
meslek liselerinde okuyor.” dedi.
GENÇLERİMİZİ DEĞERLERİMİZLE
EĞİTMELİYİZ
Gençlerin toplumumuzda kabul görmüş insani 
değerlerle büyümesinin çok önemli olduğuna 
değinen Vali Yazıcı konuşmasına şöyle devam 
etti: “Ben dahil bütün anne babalar çocuklarımı-
zın doktor ya da mühendis olmasını istiyoruz. 
Ama aynı bizler belli bir yaşa gelince çocuk-
larımızın sadece iyi insan olmasını istiyoruz. 
Hepimizin hayatı boyunca hakime, savcıya veya 
mühendise çok az işimiz düşer. Ama bir bakkala, 
fırına, ustaya birçok defa işimiz düşer. Bu yüzden 
gençlerimizi değerlerimizle iyi bir insan olarak 

yetiştirmeliyiz.”
ÇOCUKLARIMIZA KIYMETLİ 

OLDUKLARINI HİSSETTİRME-
LİYİZ

Çocuklarımıza kendilerini 
değerli olduklarını hissettir-
memiz gerektiğine vurgu 
yapan Vali Yazıcı; “Hepimi-
zin mutlaka çocuklarımız 
için yapabileceği bir şey 
vardır. Hiçbirimiz vazgeç-

memeliyiz. Çocuklarımıza 
onların bizler için kıymetli 

olduğunu hissettirmeliyiz.” 
şeklinde konuştu. 2022 YILI 

TURİZMDE İYİ BİR YIL OLA-
CAK

Antalya’nın turizmde öncü şehir oldu-
ğuna vurgu yapan Vali Yazıcı; “Şehrimiz turizm 
şehri, tüm sektörler turizme çıkıyor. Bu sebeple 
bütün firmalarımızla her aşamada bir araya 
gelmeye çalışıyorum. Bu toplantılar neticesinde 
2022 yılının turizmde çok daha iyi geçeceğini 
düşünüyorum. 2022 turizm verilerinde 2019 
rakamlarımda çok rahat bir şekilde yakalaya-
bileceğimizi düşünüyorum. Sektörden aldığım 
bilgilere göre güzel geçecek bir 2022 yılı geliyor. 
Tabi bu koronavirüs sürecine de bağlı ama genel 
olarak tüm dünyanın koronavirüsle mücadelede iyi 
bir aşamaya geleceğini düşünüyorum.” ifadelerini 
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kullandı. 
BURASI TÜRKİYE TURİZMİNİN BAŞKENTİ
Turizm ve tarımın şehir için çok önemli oldu-
ğuna dikkat çeken Vali Yazıcı sözlerine şöyle 
devam etti: “Burası Türkiye turizminin başken-
ti. Ülkemizin turizm gelirlerinin üçte birini bu il 
sağlıyor. Turizmde bu sene yakaladığımız sayı-
lar hem şehir hem ülke ekonomimizde büyük 
katkılar sundu. Turizm anlamında bir çok Avrupa 
ülkesinden daha iyi hizmetler veriyoruz ve ver-
meye de devam edeceğiz. İnşallah el birliğiyle 
turizmden aldığımız payı arttıracağız.”
TURİZMİ 12 AYA YAYMA KONUSUNDA ÇA-
LIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen etkinlikte 
turizmin 12 aya yayılması konusundaki çalış-
malarla ilgili soruya cevap veren Vali Yazıcı; 
“Turizm konusunda sektörümüz çok başarılı. 
Turizmin 12 aya yayılması için bir çok çalışma-
mız var. Bunun şehrin ekonomisine çok büyük 
katkı sunacağına inanıyorum. Antalya’nın bunu 
başarabilecek alt yapısı var. Geçen gün Sağlık 
Turizmi ile ilgili bir çalıştaya katıldım. Sağlık 
turizmi, spor gibi birçok alternatif turizm çeşit-
lerini turizme kazandırma ve turizmi şehrimizde 
12 aya çıkararak değere dönüştürme noktasında 
sürekli yenilikçi çalışmalarımız sürüyor. Turizm 
konusunda çok başarılı bir özel sektörümüz 
var. Biz de devlet olarak sektör temsilcilerimize 
her konuda gerekli desteği vermeye hazırız.” 
diye konuştu. Antalya Genç İş İnsanları Derneği 
(ANTGİAD) üyeleriyle biraraya gelmekten dolayı 
memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, bu-
luşmanın sonunda genç iş insanlarıyla fotoğraf 
çektirerek çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Antalya Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Robotik Ta-
kımı Scorpions7672 Mentörlerinden Mevlüt Uğur 
Şen ve öğrencileri derneğimizi ziyaret ederek 
projeleri ve FRC turnuva hazırlık süreci hakkında 
bilgi paylaşımında bulundular.
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ANTGİAD’ın konuğu 
KASLOWSKİ oldu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Aralık Ayı Olağan 
Genişletilmiş Üye Toplantısı, gerçekleştirildi. ANTGİAD Başkanı 
Osman Sert’in ev sahipliğinde gerçekleştirlen toplantıya, TÜSİ-
AD Başkanı Simone Kaslowski’nin Covid19 temaslı olmasından 
dolayı çevrimiçi olarak katıldı.
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ANTGİAD’IN KONUĞU KASLOWSKİ OLDU

2020’DE ANTALYA YÜZDE 15 KÜÇÜLDÜ

ANTGİAD Üyeleri ve SİAD başkanlarının ge-
niş bir katılımıyla gerçekleştirilen toplantı 
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman 

Sert’in konuşması ile başladı. Dernek çalışmaları, 
Antalya ve ekonomi üzerine bir konuşma yapan 
Sert, genç iş insanları olarak yoğun bir çalışma 
dönemini geçirdiklerini ifade etti. 
Konuşmasına 2021 yılının bir değerlendirmesi-
ni yaparak başlayan ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert,  “Bildiğiniz gibi 2020 yılından bu yana pan-
demi ile birlikte ekonomi anlamında çok zor 
günlerden geçiyoruz. Özellikle Antalya olarak bu 
süreçte en büyük hasar alan kent olduk. Bugün 
halen kent olarak pandemi etkisinden tam olarak 
sıyrılmış değiliz. 2020 yılında Türkiye ekonomisi 
yüzde 1.8 büyürken Antalya olarak yüzde 13’ü 
aşkın ekonomik olarak küçüldük. Yani Türkiye 
ekonomisinden yüzde 15 ayrıştık. Kent olarak 
ekonomimiz yüzde 15 küçüldü” dedi.
YAPILAN MÜDAHALELER OLUMSUZ ETKİ 
GÖSTERİYOR
2021 yılında turizmin toparlanmasıyla birlikte 
Antalya olarak iyi bir toparlanma dönemine 
de girdiklerini ifade eden Başkan Sert,  “Ancak 
yaklaşık son bir aydır yaşanan olağanüstü döviz 
artışları iş dünyası olarak yeniden bizleri zorlu bir 
süreç ile baş başa bıraktı. Bugün itibarıyla doların 
15 liraya, Euro’nun 17 liraya ulaştığını görüyoruz. 
Alış ve satış fiyatları arasında çok büyük farklar 
var. Şu anda iş dünyası olarak bu gidişin nere-
de duracağını bilmiyoruz. Bu konuda alınacak 
önlemleri bekliyoruz. Ancak Merkez Bankası’nın 
müdahaleleri de ne yazıktır ki herhangi bir etki 
göstermiyor. Hatta yapılan müdahaleler olumsuz 

yönde etki gösteriyor” ifadelerini kullandı.
EKONOMİ YÖNETİMİNİN OLUMLU
ADIMLARINI BEKLİYORUZ
İş dünyası olarak bu durumun girdi maliyetlerini 
de ciddi anlamda etkilediğini söyleyen Başkan 
Osman Sert, “Ticaret yapan firmalarımız mal-
larını sattığı zaman aynı tutara deposuna mal 
koyamıyor. Şu anda bir ürün depoda beklerken 
durduğu yerde satıştan çok para kazandırıyor. 
Bu durum üretimi de etkiliyor, fiyat artışlarını 
ve enflasyonu da tetikliyor. Her gün haberlerde 
kısıtlı ürün satışları, stokta ürün bekletilmesi gibi 
haberler görüyoruz. Bunlar yaşanmaması gere-
ken durumlar. Geçtiğimiz hafta tedarik ettiğimiz 
bir ürünü yakıtlardaki ve dövizdeki bu değişken 
durumdan dolayı bu hafta yaklaşık yüzde 40 
daha yüksek bir fiyata alabiliyoruz. Bu gerçekten 
önümüzü görmemize engel oluyor. Düşünün 
ki Merkez Bankası bile enflasyon tahminlerini 
sürekli revize ederken, iş dünyası olarak bizlerin 
önümüzü nasıl göreceği tamamen bir muamma 
olmuştur. Artık bunların son bulmasını ve nor-
mal piyasa koşullarına dönülmesi gerekiyor. Bu 
konuda ekonomi yönetiminin olumlu yönde etki 
edecek adımlarını bekliyoruz” diye konuştu. 
ÜLKEYİ İLERİYE TAŞIYACAK ENERJİ
GENÇLERDE VAR
İşsizlik sorununun da önlerinde duran çok büyük 
bir problem olduğunu dile getiren Başkan Osman 
Sert, “Özellikle genç işsizliği çok büyük bir sorun 
olarak sürmekte. Bugün neredeyse her 4 genci-
mizden biri işsiz. Bu durum gençlerimizin ümidi-
ni azaltıyor. Gençlerimiz yurtdışını tercih ediyor, 
burada doktor olmaktansa Avrupa ülkelerinin 
birinde taksi şoförü ya da garson olma hayalleri 
kuruyor. Bunların önüne geçmek için artık bir 
gençlik politikası oluşturulmasını bekliyoruz. 
Bu çerçevede önümüze gençlerin taleplerini ve 
gelecek beklentilerini almalıyız.
Gençlerin geleceğe bakışını, Z kuşağının iş gücü-
ne katılımını, genç girişimciliğini ve beyin gö-
çünün önüne geçmeyi konuşmalıyız. Gençlerin 
bakışını pozitife dönüştürecek çalışmalar yap-
malıyız. Çünkü bu ülkeyi ileriye taşıyacak enerjiye 
yalnızca gençlik sahiptir” dedi.
BİZLER GENÇLERİZ,
GELECEK DE BİZLERİNDİR
Konuşmasının sonunda iklim değişikliğinin Antal-
ya’ya olan etkilerine değinen ANTGİAD Başkanı 
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Sert, “İklim değişikliği Antalya gibi tarım ve tu-
rizm ile ekonomisi doğrudan bağlı bir kent için en 
önemli konu olmalıdır. Bunu yalnızca Antalya’da 
iş dünyası olarak da değil kentin bütün aktörleriy-
le gündemimize hatta gündemimizin en üstüne 
almalıyız. Yeşil ekonomiyi, çevreci dönüşümü, 
karbon ayak izini ve sıfır atığı konuşmalıyız. İklim 
değişikliği bugün tüm dünyanın önünde duran 
çok ciddi bir problemdir. Bu konuda gençler ola-
rak bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu 
konuda yapılacak her çalışmanın içerisinde yer 
almaktan onur duyarız. Çünkü bizler gençleriz, 
gelecek 
de biz-
lerindir. 
Bize ve 
bizden 
sonraki 
gençlere 
bu mirası 
bırakmak 
bu sa-
londaki 
herkesin 
görevidir. 
Hiçbiri-
miz bu 
görevden 
uzak duramayız. Hepimiz elimizi taşın altına 
sokmak zorundayız” şeklinde 
konuştu. 
KASLOWSKİ: 
UZUN ZAMAN-
DIR BÖYLE 
BİR BÜYÜ-
ME YA-
ŞAMA-
DIK
Top-
lantıya 
Covid19 
temasın-
dan dolayı 
çevrimiçi olarak 
bağlanan TÜSİAD 
Başkanı Simone Kas-
lowski, Başkan Sert’in ekono-
mi yorumlarına katıldığını söyledi. 2021 yılında 
yüzde 10 büyüme yaşandığını ifade eden Kas-
lowski, “Uzun zamandan bu yana böyle yüksek 
bir büyüme yaşamamıştık. Bu büyümenin yüzde 
6’lık kısmı ihracatla, yüzde 2’si de yatırım ile ger-

çekleşti. Sağlıklı büyümenin yanında sanayi, hiz-
met sektörü olmak üzere beklentilerin üzerinde 
bir performans göstermiş durumda. Bu sene iş 
dünyası olarak genelinde başarılı bir performans 
göstermiş olduk. Ancak bu performansı sürdü-
rülebilir bir hale getirmek gerekiyor. Yaşadığımız 
kur şokuyla öngörülemeyen bir döneme girme-
mizi sağladı. Şu an faaliyetlerimizi sürdürmeye 
çalışacağımız bir dönemdeyiz” dedi.
Konuşmasının sonunda ANTGİAD’ın çalışmala-
rını da çok başarılı bulduğunu ifade eden Kas-
lowski, “ANTGİAD’a böyle bir organizasyonda 

bizleri bir 
araya ge-
tirdiği için 
teşekkür 
ediyorum. 
Yanınız-
da olmak 
isterdim 
ancak şu 
yaşadığı-
mız dönem 
ne yazık ki 
böyle bek-
lenmedik 
şeyleri ya-
şamamıza 

sebep olabiliyor. Umarım çok yakın bir zamanda 
birlikte olabiliriz” diye konuştu.

Kaslowski’nin konuş-
masının ardından 

program TÜR-
KONFED YK 

Başkan 
Yardımcısı 
Ali Eroğlu,  
BAK-
SİFED 
Başkanı 

Abdullah 
Erdoğan, 

YÖRSİAD 
Başkanı Aykut 

Ege, AGİDER Başka-
nı Figen Sayın, ANTİKAD 

Başkanı Fatma Kotanak, OSİAD 
Başkanı Erdal Kılıç ve KONSYİAD Başkan yardım-
cısı Cihan Taşkın’ın  değerlendirmeleriyle devam 
etti. ANTGİAD’ın yeni üyelerine üyelik belgeleri 
takdim edilerek, toplantı toplu fotoğraf çekimi ile 
son buldu.
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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i ziyaret 
ederek, yaşanan büyük Manavgat yangının ardın-
dan bölgemiz için yapılabilecek projeler üzerine 
istişarelerde bulunduk.

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru 
Manavoğlu’nu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar 
ve kente yönelik işbirliği içerisinde gerçekleştiri-
lecek projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bu-
lunduk.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI SÖZEN’LE İSTİŞAREDE
BULUNDUK

ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBE BAŞKANI EBRU 
MANAVOĞLU’NU ZİYARET ETTİK
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ANTGİAD gençleri ve 
çocukları sanat ile 

buluşturacak

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve An-
tre Sahne Sanat işbirliği protokolüne imza attı. ANT-
GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert ile Antre 
Sahne Sanat Kurucusu Çağdaş Çobanoğlu arasında 
imzalanan protokol ile gençlerin ve çocukların sana-
ta teşvik edilmesi amaçlanıyor. İmza töreninde ANT-
GİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş, Antre Sahne 
Sanat Yönetmeni Ayşe Sinem Korola ve Antre Sahne 
Sanat oyuncusu Güneş Özbay ’da hazır bulundu.



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

Antgiad Sayfa 10

ANTGİAD GENÇLERİ VE ÇOCUKLARI
SANAT İLE BULUŞTURACAK

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 
ve Antre Sahne Sanat işbirliği protokolüne imza 
attı. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Sert ile Antre Sahne Sanat Kurucusu Çağdaş Ço-
banoğlu arasında imzalanan protokol ile gençlerin 
ve çocukların sanata teşvik edilmesi amaçlanıyor. 
İmza töreninde ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan 
Sarıdaş, Antre Sahne Sanat Yönetmeni Ayşe Sinem 
Korola ve Antre Sahne Sanat oyuncusu Güneş Öz-
bay ’da hazır bulundu. 
HEM TIYATRO IZLEYECEKLER HEM DE SAHNE 
ALACAKLAR
ANTGİAD olarak sanata her zaman çok büyük 
önem verdiklerini ifade eden Başkan Osman Sert, 
imzaladıkları protokol ile hem gençleri 
hem de çocukları sanata özendirmek 
istediklerini ifade etti. Protokol 
kapsamında gençlerin ve çocukların 
sanat dalları hakkında bilgilendirilmel-
erini ve sanat bilinçlerinin oluşmasını 
sağlamak istediklerini dile getiren 
Sert, “Çocuklarımızın sanata ve san-
atçıya ilgilerini artırmak, sanata yöne-
lik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına 
yardımcı olmak amacıyla ilk olarak 
tiyatro etkinlikleri düzenleyeceğiz. 
Hem tiyatro izlemeleri hem de tiyatro 
içerisinde yer almalarını sağlamak isti-
yoruz” dedi.
SANAT OLMADAN, SPOR
OLMADAN, SOSYAL HAYAT OL-
MADAN EKONOMI DE OLMAZ
İş insanları örgütü olarak yalnızca 
ekonomi değil hayatın her alanında faa-
liyetlerini sürdürdüklerini de dile getiren 
Başkan Osman Sert, “Sanat olmadan, 
spor olmadan, sosyal hayat olmadan 
ekonominin de olmayacağını biliyoruz. 
Daha önce spor kulübümüzü faaliyete 
geçirdik. Gençlerin bir arada olabileceği 
bir kütüphaneyi açtık. Şimdi de gençler-
in ve çocukların sanata olan yaklaşım-
larını değiştirmek, ilgilerini artırmak için 
bu protokolü imzalıyoruz. Umuyoruz 
bu protokol ile kültür ve sanata duyarlı bireylerin 
yetiştirilmesine katkıda bulunmuş olacağız” diye 
konuştu. 
Tiyatronun hayatımıza ayna tutan en önemli san-
at dallarından biri olduğunu da ifade eden Sert, 

“Hele ki oyunlarda verilen dersi alabiliyorsak, işte 
o zaman tiyatro amacına ulaşır. Bunu korumak, 
gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi ol-
malıdır. Bu konuda çalışmalarımız da artarak süre-
cektir” ifadelerini kullandı.
ÇOBANOĞLU: UMARIM ÇALIŞMAMIZ ÖRNEK 
OLUR
Protokolün imzalanmasından büyük bir memnuni-
yet duyduklarını dile getiren Antre Sahne Sanat 
kurucusu Çağdaş Çobanoğlu,  ANTGİAD’ın yaptığı 
çalışmanın çok önemli ve takdire değer olduğunu 
ifade etti. ANTGİAD’ın genç ve çocukların tiyatro 
sevgisine ve sanata olan yaklaşımlarına önemli bir 
katkı koyacağını dile getiren Çobanoğlu, “Bu proje 

ile birçok genç ve çocuğa ulaşmayı amaçlıyoruz. 
Önümüzdeki günlerde özel programlar düzenleye-
ceğiz. Ben bu projeye katkı koyan herkese teşekkür 
etmek istiyorum. Umarım bu çalışmamız farklı ku-
rumlara da örnek olacaktır” dedi.
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Sosyal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonu üyelerimiz  
Muratpaşa Belesiye Başkan Yardımcısı Oya Kansu ’yu 
ziyaret ederek ortak yapılabilecek projeler hakkında isti-
şarelerde bulundular.

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Mana-
voğlu derneğimize iadeyi ziyarette bulundu. Antalya’mıza 
yönelik işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek projeleri-
miz hakkında istişarelerde bulunduk.

Biyorem A.Ş ortakları Onur Çetindağ ve Koray İş-
canoglu ile Ankara’dan Onur Öztürk derneğimize 
ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi 
paylaşımında bulundular.

OYA KANSU’YLA PROJE İSTİŞARESİ

EBRU MANAVOĞLU İADE-İ ZİYARET

BİYOREM ÇALIŞMALARI
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Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz 
Özfidan’ı makamında ziyaret ettik ve yeni görevinde 
başarılar diledik. 

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 
Öğrenci Topluluğu YK üyeleri Zeynep Cambaz, 
Elyesa Fidangül ve Yasin Büyükbağrıaçık der-
neğimizi ziyaret ederek 7’incisi Kentimizde dü-
zenlenecek olan “Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi” 
hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Akdeniz Üniversitesi İEEE Topluluğu üyeleri Nil 
Aslan ve Ramazan Yasin San derneğimizi ziyaret 
ederek “ATGZ (Akdeniz Teknoloji ve Girişimcilik 
Zirvesi)” hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL
YAVUZ ÖZFİDAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK 

ULUSAL YÖNETİM
BİLİŞİM ZİRVESİ

AKDENİZ TEKNOLOJİ ve
GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 
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Makine Mühendisleri Odası Başkanı Prof.Dr.İb-
rahim Atmaca derneğimize iadeyi ziyarette bu-
lundu. Ortak geliştirilebilecek projeler hakkında 
istişarelerde bulunduk.

Gurme Kulübü ilk etkinliği  Doruk Özkan önderliğinde, Yasemin Bakan ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Üyelerimiz sohbet eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

İBRAHİM ATMACA’YLA
PROJE İSTİŞARESİ

GURME KULÜBÜ ETKİNLİĞİ


