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Üyelere Özel Yayın Ocak 2022 Sayı: 14        

Antalya Genç İş İnsanları Derneği 
(ANTGİAD) Olağan Genel Kurul Top-
lantısı, üyelerin yoğun katılımı ile 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına 
Bahattin Ereş, Divan Katipliklerine de 
Anıl Akbağ ve Alper Demir’in seçildi-
ği Genel Kurul’da, ANTGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sert dernek 
çalışmaları, gelecek projeleri ve eko-
nomi üzerine bilgiler verdi. 2021 yılı 
mali tabloları ve denetim raporu üye-
lerin oy birliği ile ibra edildi. 

ANTGİAD OLAĞAN 
GENEL KURUL 
TOPLANTISI VE 
ÖDÜL TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Birlikte ilerliyoruz
ANTGİAD olarak çok pandemi dönemine rağmen çok 
yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Baş-
kan Osman Sert, bu süreçte Yönetim Kurulu, Komis-
yonlar ve ANTGİAD üyelerinin büyük bir fedakarlık ile 
çalıştıklarını iletti. Üyelerinden aldıkları güç ile Yöne-
tim Kurulu olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve 
bu çalışmaların karşılığını her geçen gün yaptıkları 
projelerle aldıklarını ifade eden Başkan Sert, “Bizler 
büyük bir Aileyiz. Ben ve Yönetim Kurulu’nda bulu-

nan arkadaşlarımız sizlerin bizlere verdiği 
güçlü destek ile üretiyoruz. Yaptığı-
mız her proje, attığımız her adım-
da ANTGİAD’ı bir adım daha 
ileri götürüyoruz. Birlikte 
ilerliyoruz” dedi.
ANTGİAD bu kenti, genç-
liği, enerjiyi temsil ediyor
ANTGİAD’ın başta genç-
lik olmak üzere kentin her 
alanında projeler ürettiğini 
ifade eden Başkan Osman 
Sert, “ANTGİAD bu kenti, 
gençliği, enerjiyi temsil ediyor. 
ANTGİAD bu kentin ve ülkenin ge-
leceğini temsil ediyor. Bugün burada 
bizler büyük bir sorumlulukla ve özveriyle ça-

lışmalarımızı yürütüyoruz. Gençlikten aldığımız ener-
jimizi yansıtıyoruz. Ben tüm ANTGİAD aileme ortaya 
koydukları bu dinamizm ve enerji için çok teşekkür 
ediyorum. Bu kenti, bu ülkeyi bizler daha iyiye taşı-
yacağız. Bizler geleceğin ta kendisiyiz” diye konuştu. 
Antalya ekonomisi yeni bir yol çizmeli
Ekonomi üzerine konuşmasına devam eden Başkan 
Osman Sert, Antalya ekonomisinin pandemide yaşa-
dığı sıkıntının izlerinin az da olsa devam ettiğini ifa-
de etti. Kent ekonomisinin güçlenmesi için artık yeni 

adımlar atılması gerektiğini de ifade 
eden Başkan Osman Sert, “Yarın 

pandemi etkisi bitecek başka 
bir şey başlayacak. Turizm 

dünyanın her yerinde pa-
muk ipliğine bağlı bir 
sektör. Tarım dünyada 
farklı bir noktaya geldi. 
Artık ne ürettiğine de-
ğil, nasıl ürettiğine ba-
kıyorlar. Antalya gibi bir 

güneşin en çok alındığı 
kentte bile enerji problemi 

hissediyoruz. Antalya enerji-
sini güneşten almalı, Antalya ta-

rımsal üretimi teknolojiyle birleştirip 
özel ürünler ile katma değer yükseltmeli, 

ANTGİAD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
VE ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Antalya turizmde çeşitliliği artırmalı 12 ay yüksek ka-
liteli turizm projeleri üretmeli. Bunlar Antalya’nın ge-
leceği. Bizlerin geleceği. Bizler hepsi için fikirler üret-
meye çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Osman Sert’in konuşmasının ardından 2021 
yılı faaliyet raporu hakkında Genel Sekreter Serkan 
Sarıdaş, üyeleri bilgilendirdi. Sarıdaş’ın ardından ko-
misyon başkanları söz alarak yapılan çalışmaları 

aktardı. Bilişim, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Komis-
yonu,  Eğitim ve Kariyer Komisyonu,  Mali Kaynak Ya-
ratma ve Ortak Girişim Komisyonu,  Sosyal Kalkınma 
ve Dayanışma Komisyonu ve Üye Alım Komisyonları-
nın raporlarının da okunduğu Genel Kurul’da, Dernek 
Saymanı Uğur Can Karakuş’un sunumunun ardından 
2021 yılı mali tabloları ve denetim raporları oy birliği 
ile ibra edildi.
 “ANTGİAD Ödül Töreni 2022“  
Genel Kurulun ardından Antgiad Ödülleri sahiplerini 
buldu.
Belirlenen kategorilerde 2021 yılı için yapılan değer-
lendirmeler sonucu kazananlara ödülleri takdim edil-
di. 
ANTGİAD Ödülleri ilgili kategori ve kazanan firmalar;
SGK -En Fazla İstihdam Sağlayan Firma Kategorisi 
ödülü Mevlana Petrol Ltd.Şti.
ANTGİAD İnovasyon Ödülü Khartalya Ürünleri Ltd. Şti.
ANTGİAD İnovasyon Ödülü TSR Orman Ürünleri
ANTGİAD İnovasyon Ödülü Hasvet Medikal Yazılım 
Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Ödülü Serenad Turizm ve  
Tic. Ltd. Şti
Ayrıca Dernek aktif üyeliğinde 15. yılını dolduran Bü-
lent Sağıroğlu’na teşekkür plaketi Başkan Osman 
SERT tarafından takdim edilerek çekilen toplu fotoğ-
rafın ardından program son buldu.
          

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ’i zi-
yaret ederek, dernek çalışmalarımız hakkında 
bilgi verdik. Ortak gerçekleştirilebilecek projeler 
hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Turgay Genç Ziyareti
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ANTGİAD İzzet PİNTO ile
girişimciliği konuştu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 
üye buluşmalarının konuğu Global Agency’nin 
Kurucusu ve CEO’su İzzet Pinto oldu.
Cumartesi kahvaltısında bir araya gelen ANT-
GİAD Üyeleri’nin ve YÖRSİAD Başkanı Aykut 
Ege’ nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 
en genç girişimci ödülünün sahibi İzzet Pinto 
“Girişimciliğe Farklı Bakış” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi.
Toplantının açılışında ko-
nuşan ANTGİAD Başkanı 
Osman Sert, Antalya’da 
genç kuşağı temsil eden bir 
dernek olarak girişimciliğe 
ve genç istihdama verdik-
leri önemi dile getirerek 
dernek üyelerimiz kentin 
sorunlarına çözüm üretmek 
adına kentin belirli nokta-
larında kentin gelişimine 
katkı sağlayacak projelerde 
görev almaktadırlar.  Sadece 
yönetim kurulu olarak değil dernek üyelerimizin 
ve komisyonlarımızın önerilerini dikkate alarak 
projeler üretmeye ve yine üyelerimiz arasında 
ticaretin gelişimine yönelik de çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz.
Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi gerekir
Girişimcilik konusunda gençlerin teşvik edilme-
sinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan 
Osman Sert, “Gençlerin start-up ve melek ya-

tırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda 
Antalya’nın kent dinamikleri olarak bir araya 
gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız. 
Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ekonomi-
nin gelişmesi ve katma değerli ürünlerin ortaya 
çıkarılması için çok önemli”. Yine bu bağlamda 
her daim istişarelere açık olan ve ortak çalışma-
lar yürütme şansı bulduğumuz tüm paydaşları-

mıza teşekkür ediyor bugün 
bizleri yalnız bırakmayan 
Aykut Ege Başkanımıza 
teşekkür ediyor ve mikrofonu 
kendisine bırakmak istiyorum 
diyerek sözlerini tamamladı.
STK’ların iş birliğinin kent 
dinamikleri ile birleşerek çok 
önemli sonuçlar doğuracağı-
nı belirten Aykut Ege bu hu-
sustaki çalışmaları nedeniyle 
ANTGİAD yönetim kurulu 
ve tüm üyelerine teşekkür 
ederek YÖRSİAD üyelerinin 

desteklerini ve selamlarını iletti.    
Hayal Etmek, Harekete Geçmek, Kendine İnan-
mak ve Risk Almak
Başarısızlıkla sonuçlanan tüm girişimlerine 
rağmen denemekten vazgeçmemek gerektiğine 
dikkat çeken İzzet Pinto, başarının hayal etmek, 
harekete geçmek, %100 inanmak ve risk almak-
la elde edildiğini vurguladı.
Vazgeçmemenin kazanılan başarılarda en 
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ORTAK PROJELER İSTİŞARESİ

Başkanımız Osman Sert, ATSO Başkanı Davut 
Çetin önderliğinde SİAD Başkanları ile bir araya 
gelerek Antalya ekonomisi ve Antalya’mız için 
yapılabilecek ortak projeler hakkında istişareler-
de bulundu.

önemli faktörlerden biri olduğuna inanan giri-
şimci İzzet Pinto, bir işte başarılı olmanın ve 
kazanmanın başlıca gerekleri arasında ise hayal 
kurmak, kurulan hayaller hakkında harekete geç-
mek ve eylemde bulunmak, yapılan işte kendine 
sonuna kadar inanmak ve son olarak da risk 
almaktan korkmamak olduğunu dile getirdi. 
Başarıdaki en önemli faktör olarak nitelendire-
bileceğimiz paylaşımcılığı da ön planda tutan 
İzzet Pinto, kazanmanın yolunun paylaşmayı bil-
mekten geçtiğini belirtti. “Babam İçin” kitabının 
gelişim süreci ve yeni teknolojiler NFT sistemi 
girişimi hakkında da bilgiler vererek üyelerin 
sorularını cevapladı.
Toplantının sonunda ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert, günün anısına İzzet Pinto’ya bir armağan 
takdim etti ve hep birlikte çekilen aile fotoğrafı 
ile toplantı sona erdi.



ANTALYA Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yöne-
tim Kurulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde ba-
sın mensuplarıyla bir araya gelerek, sektörel sorunları 
ele aldı. ANTGİAD Yönetim Kurulu, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü nedeniyle Muratpaşa ilçesindeki bir 
otelde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla 
bir araya geldi. ANTGİAD Yönetim Kurulu tarafından 
düzenlenen toplantıya Antalya Gazeteciler Cemiye-
ti (AGC) Başkanı İdris 
Taş, Antalya Basın Ce-
miyeti Genel Sekreteri 
Cem Çon, Türkiye Foto 
Muhabirleri Derneği 
(TFMD) Yönetim Ku-
rulu Üyesi Cenk Özel, 
yerel ve ulusal basın 
temsilcileri katıldı. 
‘PAYLAŞTIKÇA ÜRET-
KENLİK ARTIYOR’ Os-
man Sert, tüm basın 
mensuplarının 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutladı. ANTGİAD olarak Antalya’da gençle-
rin bir şeyler üretip katma değer yaratabileceğini gös-
termeye çalıştıklarını belirten Osman Sert, “Özellikle 
pandemi sürecinde dernekçilik anlayışını paylaşmak-
ta zorlandık, çünkü dernekler sosyal yapılar ve birlikte, 
bir arada oldukça, paylaştıkça üretkenlik artabiliyor. 
Zor zamanlar yaşadık ama ciddi anlamda bir üretken-
likle bu dönemi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Yaklaşık 
2’nci yılımızı doldurduk ve önümüzde 2 yıl daha var. 
Yaklaşık 252 faaliyet gerçekleştirmişiz. Bu faaliyetler 
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GAZETECİLERLE SEKTÖREL SORUNLAR
KONUŞULDU

arasında birçok projeminiz var” dedi. ‘YEREL BASINA 
ABONE OLUN’ ÇAĞRISI AGC Başkanı İdris Taş, es-
kiden gazetecilerin çok daha farklı hakları olduğunu 
hatırlattı. Basın kartı kimliğinin bir onur olduğunu be-
lirten Taş, basın kartı kimliğini korumaya çalıştıkları-
nı ifade etti. İdris Taş, “10 Ocak’ı Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü bayram olarak değil, mücadele günü olarak 
kabul ediyoruz. Bu mücadele günümüz devam ede-

cek. Günümüzde basın 
büyük sıkıntılardan geçi-
yor. Her şeyin fiyatı art-
tı, Basın İlan’dan gelen 
reklam fiyatları artmadı. 
Böylesine zor şartlar al-
tında hayatlarını devam 
ettirmek isteyen mes-
lektaşlarım, gazeteler, 
radyolar ve televizyonlar 
ayakta kalmak için canla 
başla mücadele ediyor. 
Turizmden tarıma kadar 
tüm iş adamları en az bir 

yerel gazeteye abone olsun. En az bir yerel televizyo-
nu birinci sıraya yerleştirsinler. Mutlaka yerel radyo-
ları dinlesinler. Mutlaka yerel haber sitelerimizi takip 
etsinler. Çünkü her birini dinlemesi, sitelere girmesi, 
abone olunması onlara yapılan en büyük iyiliktir” diye 
konuştu. ‘İSTİHDAM, VERGİ, MAALİYET SORUNLARI 
VAR’ Antalya Basın Cemiyeti Genel Sekreteri Cem 
Çon, basın olarak çok ciddi problemler olduğunu be-
lirtti. Çözüm konusunda tam muhatap bulamadıkla-
rını aktaran Cem Çon, “Yerel basında da sorunlar var. 
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ANTGİAD Başkanımız & BAKSİFED Genel Sekre-
ter Yardımcısı Osman Sert ve ANTGİAD 21. Dö-
nem YK Başkanımız & BAKSİFED Faaliyetlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Cengiz, 
Antalya’mızla ilgili projelerin görüşüldüğü BAKSİ-
FED Yönetim Kurulu Toplantısına katıldılar.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz 
Özfidan derneğimize iadeyi ziyarette bulundu.

BAKSİFED Yönetim Kurulu Toplantısı

Jandarmadan Derneğimize Ziyaret

Yerel basın istihdam, vergi, maliyetler ve döviz kurla-
rı gibi problemler var. Dünyaya bir kez daha gelsem 
gazeteci olurdum. Hepimizin günü kutlu olsun” dedi. 
‘VERGİLERİN ALINMAMASI, EKİPMANA RAHAT ULA-
ŞILMASI GEREKİYOR’ TFMD Yönetim Kurulu Üyesi 
Cenk Özel ise “Hepimiz çalışan gazetecileriz. Arka-
daşlarımızın ekipman edinmesinde çok ciddi maliyet-
ler var. Bir kamera ya da fotoğraf makinesi almak yüz-
de 50’ye yakın bir vergiye denk geliyor. Bununla ilgili 
uğraşıyoruz ve çalışıyoruz. En azından basın kartı sa-
hiplerinden bu vergilerin alınmaması, arkadaşlarımı-
zın ekipmana daha rahat ulaşması gerekiyor. Çünkü 
bu ekipman olmadığında size gelecek bir görsel yok. 
Sadece yazı okuyabileceksiniz. Bu maliyetlerin tama-
mının düşürülmesi lazım. Bugün bir kutlama günü 
değil de daha çok sorunlarımızı aktarabileceğimiz bir 
gün gibi geliyor” diye konuştu.
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ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve Yönetim Kurulu Üye-
leri, derneğimize iadeyi ziyarette bulundu. Antalya’mı-
za yönelik işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek 
projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. 

İMO Antalya Şube Başkan Adayı Mehmet Soner 
Akdoğan ve Yönetim Kurulu adayları derneği-
mize tanışma ziyaretinde bulundular.

Başkanımız Osman Sert Koza Tv’de Başkanlar 
Konuşuyor Programına ve Lider Haber’de Tu-
runcu Koltuk Programına konuk olarak dernek 
çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ansiad’tan 
Derneğimize Ziyaret

İMO’dan
Tanışma Ziyareti
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Lösev İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel ve LSV 
Dükkan Sorumlusu Nurgül Carkanat derneğimizi ziya-
ret ederek 2022 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

LÖSEV’den Derneğimize Ziyaret 

ANFAŞ FUAR ZİYARETİ ANFAŞ Hotel Equipment ve Food Product
Fuarlarına katılan üyelerimizin stantlarını
ziyaret ettik.
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YK Üyelerimizden Serkan Karadoğan ve Metin Antep, 
Beyaz Baston Görme Engelliler haftası kapsamında 
Farkındalık Konserine katıldılar. 

21. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Cen-
giz’in Best Western Plus Khan Hotel’de Himmet Öcal 
Khan Sanat Galerisi “Pandemi Renkleri” resim sergisi 
açılışına katıldık.

ANTGİAD YK Başkanımız Osman Sert ve Sosyal Kal-
kınma ve Dayanışma Komisyonu üyelerimiz Antalya 
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği YK Başkanı 
Oğuz Özdemir’i ziyaret ederek, farkındalık haftalarını 
kutladılar ve bu bağlamda yapılabilecek projeler üze-
rine istişarelerde bulundular.

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu YK Başkanı 
Deniz Gödek, YK Başkan Yardımcısı Aysel Yaman ve 
YK Üyesi İrem Sevde Oktay derneğimizi ziyaret ede-
rek “Girişimde Tasarım Finansta Yazılım” konulu et-
kinliğe katılımımızdan dolayı teşekkür plaketi takdim 
ettiler.

İyi Parti Ankara Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi 
Av. Başak Karataş ve Antalya İyi Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Yener Bacaksız derneğimize tanışma ziyare-
tinde bulundular.


