
Yaklaşık 7 asırdır tarihe tanıklık eden, çeşmelerinden ab-ı hayatın aktığı, doğasının renklerle dokunduğu bir cennet 
Babadağ. Tarihi evlerin hayat verdiği sokaklarda dolaşırken kulağınıza tezgah sesleri gelebilir. Ezelden beri büyük, 
küçük herkes çalışırmış burada. Denizli’ de kime sorsanız Babadağlılar için, ticareti beşikte öğrendikleri söylenir.

Zenginlikleri saymakla da görmekle de bitmeyen Babadağ, yerel dokumaları, kendine has yemekleri, örf ve adetleri ile 
tam bir kültürel şölen. Her yıl Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü Festivalleri ’ne de ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu 
15’ten fazla yayla ayrı ayrı doğal güzelliklere gebe…

DESİAD sürdürülebilirlik alanında insan odaklı projeler 
kapsamında GEKA işbirliği ile hayata geçirdiği 
“Verimlilik İçin Öncelik İnsan Kaynakları” Projesi’nde 

sona geldi.

DESİAD yaz aylarında derneğin yeni mekânında 
Denizli’nin önde gelen isimlerini konuk ederek aktüel 
konuları gündeme alacağı “Bahçe Sohbetleri” etkinliği 

başlattı. 

SÜREYYA ÇALIŞKANİLKER BAŞKAYA İLKER BAŞKAYA ESRA
KASAPOĞLU ÜNLÜ

İş Dünyası
Plastik Girişimi 
İlerleme Raporu 
Kamuoyu İle 
Paylaşıldı

Çi� çilik Çok 
Yakında Dünya’nın 
En Önemli 
ve Prestijli 
Mesleklerinden Biri

Bir Yatırım 
Hikayesi: Tiplay 
Studio

Denizli’nin Girişimci Kadınları: 
Vildan TEFENLİLİ

Kımıl Tekstil -
Mehmet Nuri KIMIL
Bayramyeri kültürü ile yoğrulmuş, ticarett e dürüstlük kılıcını asla 

indirmeyen bir iş insanı Mehmet Nuri Kımıl. Babası Yaşar Kımıl’dan 

kalan en güzel mirasın bu kılıç olduğunu söyleyen Denizli’nin önemli 

iş insanlarından Mehmet Nuri Kımıl, fi rmasını DESİAD Gündem’e 

anlatt ı.

Meslekte manevi tatminin çok önemli olduğunu düşünen ve 
avukatlık mesleğini bırakarak ticaret hayatına atılan bir idealist 
Vidan Tefenlili. Sürdürülebilir projeler üreterek bireylerin yaşamlarını 
kolaylaştırmak isteyen ve bu doğrultuda Altıntop Kuruyemiş’te ticari 
hayata adım atan Tefenlili, kendini ve fi rmasını DESİAD Gündem’e 
anlatt ı.
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ESİAD yaz aylarında derneğin yeni mekânında 

İLKER BAŞKAYA 

Bir Yatırım 
Hikayesi: Tiplay 
Studio

VERİMLİLİK İÇİN ÖNCELİK 
İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ EĞİTİMLERİNE 
KATILANLARA 
SERTİFİKALARI VERİLDİ

DESİAD AKTÜEL

Denizli’nin ekonomik nabzını yokladığımız köşemizde 
bu sayımızda Gıda - Şekerleme sektörünü ele aldık. 
Bir yemeğin üstüne, bir kahvenin eşliğinde, kendimizi 

hasta hissettiğimizde, çoğu zaman mutlu olduğumuzda… 
Kısacası kendimizi ödüllendirmek adına bahane ürettiğimiz 
her an tükettiğimiz tatlı grubu sektörünün sıkıntıları ve bu 
sıkıntıların nasıl giderilebileceğini değerlendirdik. Yazımızı 
oluşturmada bize destek olan Hacı Şerif markasının dördüncü 
kuşak temsilcisi Şerif Yunus Helvacı’ya teşekkürlerimizi 
sunarız. SAYFA 8

SEKTÖR DOSYASI:
GIDA - ŞEKERLEME

DENİZLİ'NİN İLÇELERİ: BABADAĞ

SAYFA 14

DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

Pandemi nedeniyle uzun zamandır aile katılımlı şehir dışı gezisi düzenleyemeyen DESİAD, Kasım ayında rotasını 
Akyaka’ya çevirdi. Kasım ayının ilk haft ası gerçekleşen gezi sayesinde aileler ve dernek üyeleri keyifl i bir haft a sonu 
geçirdi. SAYFA 4
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DESİAD, Denizli Ticaret Borsası Başkanı 
İbrahim Tefenlili ve Yönetim Kurulu 
Üyelerini ziyaret etti. Yeni dönem için 

tebrik ve iyi dileklerin aktarılması yönünde geçen 
ziyarete, Dernek Başkanı İbrahim Şenel, Başkan 

DESİAD Yönetim Kurulu, Denizli Vergi Dairesi 
Başkanı Halil Tekin’i ziyaret etti. Dernek 
Başkanı İbrahim Şenel, Başkan Yardımcıları 

İlker Başkaya ve Mine İlan, Genel Sekreter Orçun 
Alptekin, Sayman Levent Altuntaş, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ekrem Ateş, Süreyya Çalışkan, Sedat 

DESİAD Yönetim Kurulu, Denizli Sanayi 
Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’na 
hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. 

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili Ziyareti

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin Ziyareti

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan Ziyareti 

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu Ziyareti

Doğaç, Bekir Serdar Mutlubaş ve Esra Kasapoğlu 
Ünlü’nün katıldığı ziyarette, vergi mevzuatı, 
mevzuatın uygulamadaki sonuçları, şirketlerin 
yükümlülükleri konusunda güncel gelişmeler 
değerlendirildi.

Ziyaret, Kasapoğlu’na nazik ev sahipliğinden 
dolayı teşekkür edilmesi ve çalışmalarında 
başarıların dilenmesi ile noktalandı.

Yardımcıları İlker Başkaya ve Mine İlan, Genel 
Sekreter Orçun Alptekin, Sayman Levent Altuntaş, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Ateş, Süreyya 
Çalışkan, Sedat Doğaç, Bekir Serdar Mutlubaş ve 
Esra Kasapoğlu Ünlü katıldı.

DESİAD yönetimi Denizli Ticaret Odası 
Başkanı Uğur Erdoğan’a tebrik ziyareti 
gerçekleştirdi.

Oda ve dernek faaliyetlerinin de konuşulduğu 
ziyaret, Uğur Erdoğan’a çalışma hayatında 
başarılar dileyerek noktalandı.

Bugün 23 yıllık tekstilci olmama rağmen farklı bir konuda yazmak 

istiyorum. “Startup”, “scaleup”, “unicorn”i bugünlerde çok sık 

duyduğumuz kelimeler olmaya başladı. En basit anlatımı ile girişimcilik 

büyük riskler alarak büyük getiriler üretebilen ve kendi kendisini 

ölçekleyebilen bir iş kurmaktır. Genellikle daha önce çözümü olmayan 

bir probleme çözüm bulmak için inovatif iş modellerini ve fi kirleri hayata 

geçiren, tüm teknolojik imkanları kullanan, kapsamlı ar-ge çalışmaları 

ile ürün ve/ya hizmet geliştiren bu girişimler öncelikle “startup” olarak 

adlandırılıyor, bunlardan başarılı olanlar ürettikleri ürün ile pazardaki 

talep arasındaki yakaladıkları bağ ile kısa sürede büyüyerek “scaleup” 

seviyesine geliyor. Başarılı “scaleup”lar bir milyar dolarlık değerlemeyi 

geçtikleri anda ise “unicorn” olarak adlandırılıyor.

Bu kavramlarla tanışmamız ve yatırımcılık hikayem tiplay studio’nun 

kurucu ortaklarından ve aynı zamanda aile dostumuz olan Mehmet Umut 

Ermeç’in Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan hemen sonra yaptığımız 

görüşmeler ile başladı. Birlikte yapabileceğimiz işler üzerine düzenli 

bir şekilde konuşurken sonradan birlikte tiplay studio’yu kuracağımız 

Osman Tutum ve Ahmet Öney ile tanışma fırsatımız oldu. Ahmet, Osman 

ve Umut birlikte bir oyun girişimi kurma kararı aldıktan sonra yatırımcı 

olmamız için teklift e bulundular. Bizde şirket olarak yatırım yapma 

kararı aldık ve böylelikle tiplay studio’nun ilk yatırımcısı olduk.

Kuruluş aşamasında kurucu ortaklara verdiğimiz destek sadece 

yatırımla sınırlı kalmadı. Zamanla aramızdaki bağ  bir yatırımcı-girişimci 

ilişkisinden ziyade kader ortaklığına evrildi. İhtiyaç duyduklarında iş 

seyahatlerine çıkabilmeleri için arabamızı, yeri geldiğinde oyunları test 

edebilmeleri için telefonlarımızı ve hatta nakit sıkıntısı yaşadıklarında 

kredi kartlarımızı tiplay studio’nun kurucu ortaklarına ödünç verdik. Bu 

sayede birçok zorluğu birlikte aşabildik ve bugünlere geldik.

tiplay studio kurulduğu günden bugüne hep büyüme odaklı hareket 

etti. Stratejik ortağımız Rollic ile birlikte AppStore ve PlayStore’da 

yayınlanan mobil oyunlarımızın başarısından esinlenerek oFON isminde 

dünya çapında başarılı bir oyun stüdyosu ivmelendirici programını 

hayata geçirdik. 2021 yılında Re-Pie Portföy önderliğinde ve Kerim 

Kotan, Saruhan Tan ve Aylin Suntay’ın da katılımlarıyla bir yatırım turu 

daha yaparak büyümemize hız kattık ve ürün bandımızı genişlettik. Şu 

an Steam, Discord, TikTok vb. dünya devleri ile ortaklıklar kurarak oyun 

geliştirmeye devam ediyor, bir yandan da HTML5 gibi yeni platformları 

da kadrajımıza alıyoruz. İlk PC oyunumuz ve bir multiplayer korku 

oyunu olan PYRMD de çok yakın zamanda Steam’de satışa çıkıyor. Tüm 

bunlar bizi Denizli’de bir teknoloji vadisi kurma hedefi ne doğru hızla 

yaklaştırıyor. 

Bilindiği gibi Türk oyun sektörü son yıllarda benzeri görülmemiş bir 

yükseliş yaşadı. Bunun temel nedenlerinden bazıları ekosistemde hızla 

artan bilgi birikimi, yüksek kapasiteli yetenek havuzları ve sektöre 

olan ilginin katlanarak artması. Şu an Türk oyun sektörü Türkiye'nin 

en hızlı gelişen sektörlerinden biri, belki de en hızlı büyüyeni. Örneğin 

Türkiye’nin dört bir yanındaki oyun stüdyoları 2022'nin ilk yarısında 

1,4 Milyar Dolarlık yatırım aldı. Türkiye oyun pazarının büyüklüğünün 

ise 2021'den 2026'ya kadar ortalama %24 gibi inanılmaz bir oranla 

ile büyümesi bekleniyor. Denizli ise bu ekosistemin en büyük merkezi 

olmaya aday.

Denizli’de küresel anlamda sürdürülebilir bir ekosistem yaratmaya 

odaklanan, global hedefl eri olan bir girişime yatırım  yapmış olmaktan 

mutlu ve gururluyum. Umarım bu başarı hikayesi Denizli’de girişim 

kurmak isteyenlere ve Denizlili potansiyel yatırımcılara ilham verir, 

girişimcilerimizi daha büyük hayaller kurmaya teşvik eder ve hep 

birlikte Denizli’de daha nice başarılara imza atarız. 

BİR YATIRIM HİKAYESİ: 
TIPLAY STUDIO

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI



Biz 2030’dan sonra dünyada gıda ve su savaşları olacağını  

tartışıyorduk. Ancak 2020 yılından bu yana Covid-19 salgını ile 

birlikte dünyanın yaşadığı kriz, bunun belki de daha erken olacağını 

düşündürdü bize. 

Ülkemiz aile çift çiliği şeklinde üretim yaptığı için birçok ülkenin 

aksine gıda açısından hiçbir gıda ürününe ulaşmada sıkıntı 

yaşamadan salgın dönemini geçirmeyi başardı.

Gece gündüz fedakarca çalışan çift çilerimiz sayesinde tarlalarımızda 

üretimimiz hiç durmadı. Oysaki insanlar virüs, savaş veya herhangi 

bir doğal tehdit altında ilk akıllarına gıda stoğu geldiğinden hemen 

marketlere saldırır hatta birçok ülkede yağmalar olur.

Tüm dünyada gıda maddeleri küresel iklim krizine bağlı değişen 

hava koşulları, Rusya-Ukrayna savaşına bağlı sıkışık tedarik 

zincirleri, işçi kıtlığı ve enfl asyon etkili artan maliyetler nedeniyle 

baskı altındalar. Bu yüzden gıda fi yatları yüksek talep ve yetersiz 

hasat nedeniyle son on yılın en yüksek seviyesine yükselmiştir. 

Büyük bir hızla artan dünya nüfusunun artık kendine yetmeyen 

gıda üretimi için ciddi bir kriz içine girmesi bekleniyor. Dünya’da 

milyonlarca insan yeterli gıdaya ulaşamıyor, bir o kadar da insan 

aşırı yemekten obez olmuş durumda. Çatışmaları çıkartacak 

olanda bu gıda paylaşımında ki adaletsizlik olacak. Yakın zamanda 

kaçınılmaz gıda ve su savaşları çıkmadan, topyekün Milli Seferberlik 

içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Her geçen gün kırsal alanlar daralmakta tarımsal faaliyetler 

azalmaktadır. 

Tarım; emek, alın teri , zaman , sabır ve gayret bekler. Tarım olmadan 

hayat olmaz. Artık tarım yapmaktan vazgeçmiş bir çok çift çi var. 

Aynı zamanda arazilerde verimlilikte çok fazla kimyasal atıldığından 

ve toprağından yorulduğundan düşüş var. Bundan dolayı da çift çiler 

de topraktan tonlarca ürün alamıyor. 

Aynı zamanda ülkemizde Havza Planlı ekim dikim yapılmadığı için 

çift çilerimizin maliyet kaygıları , ürünün bir sene para edip bir sene 

para etmemesi üretimden çıkmalarına sebep olmaya başladı. 

Peki bizler ne yapmalıyız? 

Tüm yerel yönetimlerimiz , Sivil Toplum Kuruluşlarımız, 

Üniversitelerimiz, perakendecilik sektörlerimiz ve tüketicilerimiz 

hep birlikte tüm tarafl arın bunu bir sorun olarak görüp ‘Bu bizim 

sorunumuz, bunun çözülmesi için ne yapabilirim?’ demesi gerekiyor. 

Bunu ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmalıyız. 

Tarımsal üretimde çift çilerimiz dünyadaki güncel gelişmeleri takip 

ederek planlı üretime yönlendirilmelidir. ‘Babam, dedem böyle 

ekerdi.’ Değil ; sürdürülebilir, uygulanabilir bizim ülkemize uygun 

çözümlerle üretime geçme zamanı geldi de geçiyor bile. Ülkelerin 

‘Paramız var ithal ederiz’ düşüncesi son derece yanlış bir düşüncedir. 

Paranız olsa da ithal edemezsiniz. Hiçbir ülke kendi ihtiyacı olan 

ürünü satmaz. Bu yüzden üreticimizi doğru şekilde desteklemeliyiz. 

ÇİFTÇİLİK ÇOK YAKINDA 
DÜNYA’NIN EN 
ÖNEMLİ VE PRESTİJLİ 
MESLEKLERİNDEN BİRİ 
OLACAK. 

ÇİFTÇİLİK ÇOK YAKINDA 

MESLEKLERİNDEN BİRİ 
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TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Umut Cüneyt İyiol ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri DESİAD’ı ziyaret etti. Dernek 

Başkanı İbrahim Şenel, Başkan Yardımcıları İlker 
Başkaya ve Mine İlan, Genel Sekreter Orçun 
Alptekin, Sayman Levent Altuntaş, Yönetim 

DESİAD, geleneksel iş yeri ziyaretleri 
kapsamında Mesa Etiket'i ziyaret 
etti. Geçmiş dönem yönetim kurulu 

başkanlarından Mehmet Salih Başöz ve dernek 

TMMOB’un DESİAD’ı Ziyareti

İş Yeri Ziyareti - Mesa Etiket

İş Yeri Ziyareti - Sudoku Tekstil

Babadağ Ziyaret

DESİAD YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ
SÜREYYA ÇALIŞKAN

Kurulu Üyeleri Ekrem Ateş, Süreyya Çalışkan, 
Sedat Doğaç, Bekir Serdar Mutlubaş ve Esra 
Kasapoğlu Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen 
ziyarette, TMMOB’un çalışmaları ve önümüzdeki 
dönem planladığı projeler ele alındı.

üyesi Bilge Başöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen 

yemekte bir araya gelen dernek üyeleri keyifl i 

bir öğle yemeği yedi.

DESİAD, geleneksel iş yeri kapsamında 
yılın son ziyaretini Sudoku Teksil'e 
gerçekleştirdi. 

DESİAD, dernek üye kazanımları içi başlattığı 
ilçe gezileri kapsamında yılın ilk ziyaretini 
Babadağ'a gerçekleştirdi. 

DESİAD Yönetim Kurulu, Babadağ Kaymakamı Berk 
Acar'ı ziyaret etti. Ziyarette dernek faaliyetleri 
aktarılırken ilçe için gerçekleştirilecek proje 
ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuldu. 

Kaymakamın ardından İlçe Belediye Başkan 
Vekili Selami Kaya'yı ziyaret eden Yönetim 
Kurulu, dernek ve belediye işbirliğinde neler 
yapılabileceğini değerlendirdi. 

Babadağ yöresel yemeklerinin yendiği öğle 
yemeğinin ardından DESİAD Yönetimi, Meltem 
Günalp ve Mehmet Günalp ev sahipliğinde 
Pivottex Tekstil Konfeksiyon Otomatları 
fi rmasını ziyaret etti. 

Dernek üyesi Halil Erdoğan ev sahipliğinde 
gerçekleşen ziyarete Yönetim Kurulu üyeleri ve 
dernek üyeleri katıldı.



4 ETKiNLiK
AKYAKA GEZİSİ

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği, 
üyeleri ve aileleri için keyifl i bir tatil planı 
gerçekleştirdi. 5-6 Kasım tarihlerinde 

düzenlenen geziyle üyelerinin ve ailelerinin güzel 

havayla birlikte keyifl i bir haft a sonu geçirmesini 

sağlayan DESİAD, geniş katılım olan gezide yeni 

üyeleri ile tanışma fırsatı da budu.

Geziye konuk konuşmacı olarak davetli olan 

Psikiyatrist Uzm. Dr. Cengiz Güneş’in kişisel 

gelişim yolculuğundaki önemli dönüm noktalarına 

değindiği sunumuyla güzel bir cumartesi geçiren 

üyeler, eğlenceli bir akşam yemeği ile ilk günü 

tamamladı. Ertesi gün güzel bir kahvaltı ardından 

keyifl i bir Akyaka turuna çıkan üyeler haft a 

sonunu çok güzel bir şekilde değerlendirdiler.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır aile katılımlı şehir dışı gezisi düzenleyemeyen DESİAD, Kasım 
ayında rotasını Akyaka’ya çevirdi. Kasım ayının ilk ha� ası gerçekleşen gezi sayesinde aileler ve 
dernek üyeleri keyifl i bir ha� a sonu geçirdi.
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İş Dünyası Plastik Girişimi Nedir?
İş Dünyası Plastik Girişimi  20 Kasım 2019’da Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve 
TÜSİAD tarafından çalışmalarını gönüllülük esası ile sürdürmek üzere kuruldu. Plastikler 
için döngüsel ekonomiyi gerçekleştirme vizyonuyla yola çıkan İPG, plastik değer zinciri 
aktörlerini, yerel yönetimler ve kamu iştiraklerini, yatırımcıları, STK’ları, akademiyi 
ve vatandaşları yani tüm plastik değer zincirinin çoklu paydaşlarını, bir araya getiren 
Türkiye’deki ilk ve tek girişimdir.
Bu girişim özel sektör kuruluşlarının plastik meselesine yönelik somut eylemlerini 
teşvik eder,mevcut çalışmaları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  
doğrultusunda bir araya getirir,farkındalığı ve iş birliğini artırır,savunuculuk yapar.
İPG’nin çalışma modeli aşağıdaki gibidir:
Plastik taahhütlerine yönelik çağrı yapar ve çağrıyı dönemsel olarak tekrarlar,
Girişim’e katılan şirketleri ve katkı sağlayan diğer paydaşları kamuoyuna duyurur,
Şirketlerin taahhütlerinin niteliklerini inceler ve onaylayarak süreci yürütür,
Şirketlerin plastik taahhütlerinin yıllık raporlama formatını oluşturur ve takvimi belirler,
Yıllık ilerleme raporlarını hazırlar ve rapor iletişimini yapar,
Şirketlerin taahhüt belirleme ve gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlayacak rehberlik 
faaliyetlerini gerçekleştirir, bunun için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar,
Kamu, ulusal ve uluslararası sivil toplum, yerel yönetim ve akademi temsilcileri ile bilgi-
deneyim paylaşır,
İlgili ulusal ve uluslararası paydaş ağlarında Girişim’in çalışmalarını ve iyi uygulamalarını 
duyurur
İş Dünyası Plastik Girişiminin Uluslararası Ortak Vizyonu ise plastiğin döngüsel 
ekonomide hiçbir zaman atık hale gelmediği bir vizyonun benimsenmesini hedefl er
 Bu bağlamda plastik ambalaj için döngüsel ekonominin 6 unsuru bulunmaktadır
1. Problemli veya gereksiz plastik ambalajların tasarım, inovasyon ve yeni teslimat 
modelleriyle ortadan kaldırılması önceliklidir
a. Plastiğin çok faydası bulunmaktadır. Öte yandan döngüsel ekonomiyi sağlayabilmek 
için piyasadaki bazı problemli ürünlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir; bazı 
durumlarda hizmetten ödün vermeyerek plastik ambalajın tamamıyla ortadan 
kaldırılması da değerlendirilebilir.
2. Tek kullanımlık plastiklere ihtiyacı azaltmak için mümkün olan durumlarda yeniden 
kullanım modelleri devreye alınır
a. Her ne kadar geri dönüşüm sistemlerini iyileştirmek hayati öneme sahipse de mevcut 
durumda karşı karşıya kaldığımız plastik meselesini geri dönüşümle çözemeyiz.

b. Mümkün olan durumlarda tek kullanımlık plastik ambalajlara ihtiyacı azaltmak için 
yeniden kullanım iş modelleri değerlendirilmelidir.
3. Bütün plastik ambalajlar %100 tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ya da 
kompostlanabilirdir
a. Bu maddenin gerçekleşebilmesi için tasarımın, iş modelinde inovasyonun, 
malzemelerin, ambalaj tasarımının ve tekrar işleme teknolojilerinin bir kombinasyonuna 
ihtiyaç vardır.
b. Kompostlanabilir plastik ambalaj bütün sektörü kapsayan bir çözümden ziyade, 
spesifi k ürün ve ihtiyaçlarda kullanılabilecek bir yöntemdir.
4. Bütün plastik ambalajlar etkin bir şekilde tekrar kullanılır, geri dönüştürülür ya da 
kompostlanır
a. Hiçbir plastik doğada birikmemelidir. Düzenli depolama sahaları, yakma ve atıktan 
enerji sistemleri döngüsel ekonomi kavramıyla örtüşmeyen yaklaşımlardır.
b. Ambalaj satan ve/veya üreten şirketlerin ambalajlarının tasarım ve kullanımının 
ötesinde bir sorumlulukları bulunur. Ambalajların etkin bir şekilde toplanmasına, 
tekrar kullanılmasına, geri dönüştürülmesine ya da kompostlanmasına katkıda 
bulunmalıdırlar.
c. Hükümetler, etkin toplama altyapıları kurulmasında, kendi kendini döndürecek 
fonlama sistemlerinin oluşturulması konusunda ön ayak olmada ve mevzuatsal 
çerçeveyi hazırlamada son derece önemli rol oynarlar.
5. Plastiğin kullanımı, sınırlı kaynakların tüketiminden tamamıyla ayrıştırılmıştır
a. Bu ayrıştırma en öncelikli olarak ham plastiğin kullanımının azaltılmasıyla olmalıdır 
(yeniden kullanım ve geri dönüşüm).
b. Geri dönüştürülmüş içeriğin kullanılması (yasal ve teknik olarak mümkün olan 
durumlarda) sınırlı kaynaklardan ayrışmak ve toplama ve geri dönüşüm sistemlerine 
talebi artırmak için çok önemlidir.
c. Zaman içinde kullanılmaya devam edilen ham plastiğin (halen varsa) çevre için daha 
faydalı olduğu kanıtlanmış alanlarda yenilenebilir ham maddeye ve sorumlu yönetilen 
kaynaklara geçmesi gerekir.
d. Zaman içinde plastiğin üretimi ve geri dönüştürülmesinde tamamıyla yenilenebilir 
enerji kullanılmalıdır.
6. Hiçbir plastik ambalajda tehlikeli kimyasallar bulunmaz ve süreçteki herkesin 
sağlığına, güvenliğine ve haklarına saygı duyulur
a. Ambalajda, üretiminde ve geri dönüştürülmesinde tehlikeli kimyasalların kullanımı 
(henüz kalkmadıysa) ortadan kaldırılmalıdır.
b. Plastik değer zincirindeki bütün insanların sağlığına, güvenliğine ve haklarına 
saygı duyulması hayatidir. Kayıtdışı (çöp toplama) sektörlerdeki işçilerin koşullarının 
iyileştirilmesi gerekir.

İşte bu bağlamda Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde başlatılan, 
iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesinde sayısal sonuçlar elde edilmesini 
hedefl eyen İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu 
kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapora katkıda bulunan imzacı 42 şirket, 2023 yılına kadar somut plastik azaltım ve 
kullanım önleme taahhütlerini verdi.
Raporda ön plana çıkan bulgular şu şekildedir:
İPG imzacıları, plastikler için döngüsel bir ekonomiye geçişi hedefl eyerek 2023 yılına 
kadar ortak bir vizyon çerçevesinde verilen plastik azaltımı ve kullanımını önleme 
taahhütlerinde ilerleme kaydediyor.
İlerlemeler büyük ölçüde tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastiklerin azaltımı 
alanında sağlandı, ancak plastik kirliliği meselesine yönelik atılan bu adımların 
ivmelenmesi bekleniyor.
Plastikler için döngüsel bir ekonomiye geçişin hızlandırılması hayati önem taşıyor.
Sektörel asgari gereklilikleri sağlamak için 33 şirket plastik azaltımı ve kullanımını 
önlemek adına 2023 yılına kadar verdikleri taahhütlerde birinci yıl için toplamda %41,1 
oranında ilerleme kaydederek 17.676 ton azaltım sağladı.
Üretim alanında taahhüt veren şirketler 16.338 ton (%92,4), üretim dışı alanda taahhüt 
veren şirketler 4 ton (%0,02), hem üretim hem de üretim dışı alanda taahhüt veren 
şirketler ise1.334 tonluk (%7,4) ilerleme raporladı.
Raporda şirketlerin taahhütlerindeki ilerlemeler; azaltım, yeniden kullanım, geri 
dönüşüm ile geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanımı olmak üzere 4 
başlıkta değerlendiriliyor ve bu başlıklarda uygulama örneklerine detaylı olarak yer 
veriliyor.

İŞ DÜNYASI PLASTİK 
GİRİŞİMİ İLERLEME 
RAPORU KAMUOYU İLE 
PAYLAŞILDI

DESİAD YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
ESRA KASAPOĞLU ÜNLÜ
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DESİAD AKTÜEL

DESİAD yaz aylarında derneğin yeni mekânında Denizli’nin önde gelen isimlerini konuk ederek aktüel konuları 
gündeme alacağı “Bahçe Sohbetleri” etkinliği başla� ı. 

DESİAD’ın ilk misafi ri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki oldu.

DESİAD’ın ikinci misafi ri Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan oldu.

DESİAD’ın üçüncü misafi ri Denizli 
Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin 
oldu.

DESİAD’ın dördüncü misafi ri Denizli 
Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl 
Müdürü Abdullah Mersin oldu.

DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri tarafından 
karşılanan Başkan Örki, güncel konular 

başta olmak üzere DESİAD Üyeleri ile soru-cevap 
şeklinde geçen sohbet ortamındaki söyleşide tüm 
merak edilenleri cevapladı. DESİAD üyelerinin yoğun 
ilgi gösterdiği buluşma yaklaşık 2 saat sürdü.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki “Bugün 
sanayicilerimizle bir arada olduk. Onların fi kir ve 
görüşlerini birebir aracısız paylaştık. Hem anlık 
günlük bazı ihtiyaçlar hem de ileriye yönelik bir 
takım plan ve projelerimizi anlattık, işbirliği konuları 
masaya yatırıldı. Saatlerce süren bir toplantı oldu. 
Kıymetli başkanımıza ve DESİAD Üyelerine böyle bir 
fırsatı tanıdıkları için teşekkür ediyorum” dedi
Dernek Başkanı İbrahim Şenel, ‘’Bölgede neler 
yapılabilir. DESİAD, Pamukkale Belediyesi’nin 

Aktüel konuların ele alındığı etkinlik hakkında 
açıklama yapan dernek Başkanı İbrahim 
Şenel “Yaklaşık 2-3 ay önce buraya taşındık. 

İlk etkinliğimizde Pamukkale Belediye Başkanımız 
Avni Örki’yi ağırlamıştık. Kendi aramızda 
istişare ettiğimizde; bizim kentin akilleri, kamu 
yöneticileri veya kentte çözüm bekleyen sorunların 
oluşturduğu alanlardaki söz sahibi kişilerle dernek 
üyelerimizi buluşturursak, bu temaslar sayesinde 
üyelerimizin talep, beklenti ve düşüncelerini 
aktarma şansı olabilir. Burada amaç, onların bunu 
ifade edebilmeleri için bir ortam hazırlamak hem de 
sizlerin bunu ilk ağızdan duymasını sağlamak” dedi.
İş insanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade eden Başkan Şeniz Doğan ise 
“Şehre katma değer sağlayan, ihracat - ithalat 
değerlerimizi arttıran iş insanlarıyla bir arada 
olduğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonraki 

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Gelir 
İdaresi Grup Müdürleri Hasan Öztaş, Recep 
Ömeroğlu, Yusuf Malkoç, Fatih Erdoğan’ın 

katıldığı programda güncel vergi konuları, 
mevzuatı ve mevzuatın uygulamadaki sonuçları 
değerlendirildi.

Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl 
Müdürü Abdullah Mersin, SGK İl Müdür 
Yardımcısı Ayhan Sakarya, Şef Zafer BAŞ, Şef 

Suat Tosun’un katıldığı programda güncel sosyal 
güvenlik mevzuatı, iş dünyasındaki uygulama 
sorunları ve çözüm önerileri dile getirildi.

Avni Örki

Şeniz Doğan

Halil Tekin

Abdullah Mersin

sürecimizde projelerimizi bu doğrultuda evrilteceğiz. 
Sivil toplum kuruluşları bizim için çok değerli. Çünkü 
sivil toplum kuruluşları toplumun birer saç ayağıdır, 
farklı görüşlerdir. Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği içindeyiz. Son yıllarda bazı sivil toplum 
kuruluşlarının yerel yönetimlerin desteğine çok 

ihtiyacı var. Etkinliklerimizde, projelerimizde onlarla 

paydaş olmak, onların elindean tutmak, onlarla 

birlikte toplumda algı yaratan konuları birlikte 

ortaya çıkarmak ve şehir için bir fi kir sahibi olmaları 

için çalışıyoruz ” ifadelerini kullandı.

yatırımlarında nerede konumlanabiliri ve güncel 
konular ve sorunları konuştuk. Pamukkale 
Belediyesi sınırları içinde turizm potansiyeli 
oldukça yüksek. Turizmin daha da canlanması ve 
ayağa kalkması için Pamukkale Belediyesi’nin 
turizmle ilgili yapacağı tüm girişimlerde önemli 

bir partner olacağımız konusunda hemfi kir olduk. 
Üyelerimiz ise kendi bölge ve alanlarındaki 
taleplerini dile getirdi. Biz Denizli için önemli bir 
STK’yız. Denizli’nin tüm belediye ve kurumlarıyla 
işbirliği ve iş yapma arzusu bizde var. İstişare ve 
dayanışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
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9. İŞ İNSANLARI ZİRVESİ

VERİMLİLİK İÇİN ÖNCELİK 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMLERİNE 

KATILANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ
DESİAD sürdürülebilirlik alanında insan odaklı projeler kapsamında GEKA işbirliği ile hayata geçirdiği “Verimlilik 
İçin Öncelik İnsan Kaynakları” Projesi’nde sona geldi.

Sertifi ka töreninde, Prof. Dr. Kamil Orhan “Bir 
Değer Olarak İnsan Yönetimi: Yetenek ve 
Nitelik” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Verimlilik İçin Öncelik İnsan Kaynakları Projesi 
kapsamında; alanında uzman sayılı eğitmenlerden 
olan Prof. Dr. Kamil Orhan tarafından dernek üyesi 
şirketlerin bünyesinde görevli İnsan Kaynakları 
Yöneticilerine insan kaynakları yönetimi 
eğitimleri verildi. Eğitimlerin sonunda katılımcılar 
tüm İnsan Kaynakları süreçlerine hakim olarak 
hem kendi iş yapma modellerini dönüştürecek 
hem de şirketlerinin daha verimli bir beşeri alt 
yapıya sahip olmasını sağlayacak bilgilere sahip 
oldu. Eğitimlere katılan 15 farklı fi rmanın insan 
kaynakları departmanlarında görev alan 19 kişiye 
hem sertifi kaları hem de teşekkür belgeleri 
takdim edildi.

Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası 
buluşması olarak bilinen ‘İş İnsanları Zirvesi’nin 
9’uncusu Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası 

Federasyonu (GESİFED) ve Bodrum Sanayici ve İş 

İnsanları Derneği (BESİAD) iş birliği ile Bodrum’da 

gerçekleştirildi.

TÜSİAD ile TÜRKONFED’in de yer aldığı zirveye 

Türkiye’deki iş insanlarının yanı sıra Azerbaycan ve 

Moldova’dan da yatırımcılar da katılım sağladı.

Ulusal ve uluslararası yatırımcıların yer aldığı 

zirvede, katılımcılara geniş bir network imkânı 

sunulurken, kendi pazarları dışında ticaret yapma 

imkânı da tanınmış oldu.

DESİAD, bu yıl 9’uncusu düzenlenen İş İnsanları Zirvesi’ne katıldı.

2023'E MERHABA

DESİAD, üyeleriyle birlikte 2023’e erken 
merhaba dedi. Grup Yankı’nın sahne 
aldığı erken yılbaşı yemeğine birçok 

DESİAD üyesi ve iş insanı ailesiyle birlikte 
katılım gösterdi. Keyifli dakikaların yaşandığı 
yemeğe katılanlar doyasıya eğlenerek 2022 
yılının stresini attılar.
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SEKTÖR DOSYASI

-
GIDA - ŞEKERLEME 

Denizli’nin ekonomik nabzını yokladığımız köşemizde bu sayımızda Gıda - Şekerleme sektörünü ele 
aldık. Bir yemeğin üstüne, bir kahvenin eşliğinde, kendimizi hasta hisse� iğimizde, çoğu zaman mutlu 
olduğumuzda… Kısacası kendimizi ödüllendirmek adına bahane üre� iğimiz her an tüke� iğimiz 
tatlı grubu sektörünün sıkıntıları ve bu sıkıntıların nasıl giderilebileceğini değerlendirdik. Yazımızı 
oluşturmada bize destek olan Hacı Şerif markasının dördüncü kuşak temsilcisi Şerif Yunus Helvacı’ya 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Yunus Bey Hacı Şerif’in kuruluşundan ve 
faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Hızlıca bahsetmek gerekirse; 1938 yılında helvacı 
olarak iş yaşantımıza başladık. Dedem, babam 
amcalarım derken hepimiz bu dükkanda işleri 
yürüttük. Ben de zaten bu işi devam ettireceğimiz 
biliyordum. Üniversiteye de giderken bitirdikten 
sonra geri dönmek için gittim. 16 yaşımda 
üniversiteye gittiğimde hem okuyup hem çalıştım. 
Haft a sonları yarım kilo çikolata karşılığında 
çalıştım çünkü küçüklüğümden beri iş hayatının 
içerisindeyim ve farklı bir şehirdeki dinamikliği 
makinaları tanımanın en güzel yolunun bu 
olduğunu düşündüm. Geri döndükten sonra şunu 
hayata geçirmek istiyordum. ‘’Farklılaşmak.’’ Çünkü 
farklı olmadan hiçbir sektörde öne geçemezsiniz.

“Baba, amca biz tereyağlı helvayı haft ada bir gün 
yapıyoruz, her gün yapsak ne olur? 

Olmaz oğlum,

Yapalım.
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Bültende bulunan yazılar ve fotoğrafl ar aksi belirtilmedikçe Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'nin resmi görüşünü yansıtmaz. 
Köşe yazılarındaki ve röportajlardaki yazılar, yazarlarına aittir.

Oldu” diye başlayan serüvenimiz hep bir adım 
ileriye taşıyarak devam ediyor. Sonrasında 
şubeleşmeye başladık. Her gün ‘’neyi, nasıl 
geliştiririz’’ diye düşündük. Düşünmeye de devam 
ediyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünleri Türkiye’nin 
her yerine ulaştırmayı hedefl eyerek 2010 yılında 
e-ticarete girdik. Bebek çikolataları gibi özel 
üretimler yapmaya başladık. Başarılı olmak için 
İşi sevmek ve odaklanmak gerekiyor. Marka olmak 
ülke ekonomisi ve şehirlere faydalı olmak adına 
çok önemli.  Pandemi döneminde e ticaretin ne 
kadar önemli olduğu anlaşıldı. İhracat yapamam 
ancak e ihracat yapabiliriz dedik. Çünkü katkısız 
gıda ürünü olduğu için bozulur. Ancak anlık tüketim 
siparişleri için gönderim yapabiliyoruz. 

Sektörün sıkıntıları nelerdir? 

Hammadde sıkıntısı. Şeker, un, yağ, irmik gibi temel 
hammadde ürünlerine ulaşım ve bu ürünlerin çok 
yüksek fi yatlı olması. En büyük sıkıntı. Her evin 
ihtiyacı olan şekeri önceden çuvalla alınırdı ancak 
şimdi öyle fi yat artışları yaşanıyor ki çuvalla almak 
mümkün olmaz hale geldi. İrmik, şeker, susam, 
un… En önemli kaynakları ithal ediyoruz. Yurt 
dışına ihraç edilen gıdalar da ekonomik artışların 
olmasını büyük ölçüde etkiliyor. Salgın süreciyle 
birlikte dünya tedarik zincirinde bozulmayla 
başlayan süreç enerji ve ham madde fi yatlarında 
yükselişe, bu yükseliş üretim maliyetlerinde artışa 
ve satış fi yatlarına yansıdı.

Aslında gıda konusunda iyi bir tarım alanına 
sahibiz. Ancak bunlar çeşitli sebeplerle verimli 
sonuçlar alınmasında yeterli olmuyor. Örneğin; 
Arazilerin çeşitli sebeplerle bölünmesi ya da eğitim 
sisteminde taşımalı düzen ile köylerin boşalması 
gibi sosyal sorunlar var ancak temel sorun çift çi 
ve üretim değildir. Temel sorun çift çinin ürettiği 
ürünün ucuza alınması ve perakende zincirinde 
bunların yüksek fi yatlarla satılmasıdır. Tohum, 
gübre ve mazot gibi tarım girdilerinin önemli bir 
bölümü ithalata dayandığı ve bu fi yatların da 
dövize endeksli olduğunu düşünürsek fi yatlarda 
da ciddi artışlar meydana gelmektedir. Buna ek 
olarak üretilen ürünün en iyilerini yurtdışı pazarına 
gönderince de haliyle hammaddenin fi yatı ve 

tedariki konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. 
Tarımın olmadığı bir ülkede her şey çok pahalı olur.

Hammadde temininin yanında diğer bir sıkıntı 
ise, enerji fi yatlarındaki yüksek artışlar, ambalaj 
malzemelerinin fi yatlarının artması ve teminleri 
konusunda yaşanan aksaklıklar. 

Sektörün sıkıntılarının nasıl 
çözümlenebileceğini düşünüyorsunuz?

En genel çözüm; tarımsal üretimde stratejik 
ürünlerde kendine yeterlilik ölçütünün dikkate 
alınarak uzun vadeli bir tarım politikasının 

oluşturulmasıdır. Doğal ve kaliteli üretimin 
önemini anlamalı ve uygulamalarımızı ona göre 
belirlemeliyiz. 

Sektör içerisindeki ya da sektöre yeni girecek 
fi rmalar sektör dinamiklerini ve ihtiyaçlarını 
iyi gözlemlemeli, yeni arayışlara yönelmelidir. 
Özgün ve başarılı bir iş modelinin yaratılması her 
ölçekteki fi rma için hayati önem taşımaktadır. 
Mevcut durumda geleceği güvence altına almak, 
diğer fi rmalardan önde olmak ve büyümek için fark 
ve değer yaratan şeyleri bulup ona göre üretim 
yapmak gerekmektedir.
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DENİZLİ’NİN GİRİŞİMCİ KADINLARI: 

VİLDAN TEFENLİLİ

G Ü L S U  Y A Ş A R

RÖPORTAJRÖPORTAJ

Meslekte manevi tatminin çok önemli olduğunu düşünen ve avukatlık mesleğini bırakarak 
ticaret hayatına atılan bir idealist Vidan Tefenlili. Sürdürülebilir projeler üreterek bireylerin 
yaşamlarını kolaylaştırmak isteyen ve bu doğrultuda Altıntop Kuruyemiş’te ticari hayata adım 
atan Tefenlili, kendini ve fi rmasını DESİAD Gündem’e anla� ı.

Vildan Tefenlili kimdir?

1981 yılında Denizli’de doğdum. Ailem Tavas’ın 
Kızılca kasabasından. Eğitimimin çoğu döneminde 
Denizli’deydim. Ardından Kıbrıs’a gittim ve hukuk 
fakültesini bitirdim. Stajım için Denizli’ye döndüm 
ve şehrimi sevdiğim için avukatlık mesleğine 
de burada başladım.  2005 yılında kuzenim ile 
birlikte hukuk bürosu açtık. 2012 yılınız yaz ayına 
kadar da devam ettik. Avukatlık mesleğine devam 
etmeyi çok istemedim.

Kendimi bitmeyen bir inşaat gibi hissediyorum. 
Temelimin sağlam atıldığını düşünüyorum. 
Kolonlarım var yıllar içerisinde oluşturulmuş. 
Geriye dönüp baktığım zaman ‘’bu kolonu buraya 
koymasak iyiydi aslında biz bunu kırabilir miyiz 
acaba’’ diye düşündüğüm oluyor. Anka kuşu 
hikayesi zor zamanlarda kendime anlattığım 
hikayelerden biridir. Bir şey bitmiyor aslında, 
başlıyor. Eskiden kadın olmakla ilgili direnişte gibi 
hissediyordum şimdi daha dingin gibiyim.

Mesleğimi bırakmak ve ofi si kapatmak 
istediğimde insanları bir şeye inandırmak 
zorunda kalmıştım. Yani bir şeyin bittiğini 

ama başka bir şeyin başlayacağını anlamak 
istemiyorlar. Başaramadınız gibi düşünüyorlar. 
Gerçeği anlattığınızda da tatmin olmuyorlar. 
7 yıldır fabrikadayım ve bir gün bile pişman 
olmadım iyi ki diyorum. Etiketleri sevmiyorum, 
insanların etiketleri için birlikte olduğu ortamları 
da sevmiyorum. Yarışları sevmiyorum. Örneğin 
ekonomik anlamda ortalamanın üzerinde bir 
ailede yaşıyorsanız çalışmak zorunda değilsiniz 
gibi algılanıyor. ‘’ AA sen her gün iş yerine mi 
gidiyorsun’’ tepkileri aldığım çok oldu. İş kadın 
için hobi alanı değildir. Maalesef toplumda böyle 
bir algı söz konusu. İnsanların kafasında kalıplar 
var ve sizden ona göre davranmanız bekleniyor. 
O kalıba uymadığınız zaman iş kimliğiniz hemen 
eleniyor. Ben bu kalıplara uymamayı anarşiklik 
olarak değil esnemek olarak değerlendiriyorum. 
Toplumda onaylanmak ve beğenilmek ihtiyacı var 
ve insanlar o tablodaki kişiye uymaya çalışıyor. 
Ödüller alınmak için yapılıyor her şey. Önemli olan 
bulunduğunuz ortamda gerçekten benimseyerek 
bir şeyler başarabilmek. 

Avukatlıktan uzaklaşmanızın sebebi neydi?

Çünkü inanmadığın bir işte motivasyonunu 

kaybedersin. Gerek karakterim gerek hayat 
görüşümden dolayı mesleğimden manevi 
anlamda yeterince tatmin olmuyordum ve bu 
durum beni mesleğimden ayrıştırmaya başladı. 
Bu da yürümeyen bir ilişkiyi zorla ilerletmeye 
çalışmak gibi bir şey oluyordu. Dolayısıyla bir 
karar vermek zorunda hissettim kendimi. Ticari 
hayatın içerisinde bulunmak istediğime karar verip 
2016 yılında fabrikaya geldim. Şirkette yürüyen 
her kolu öğrenme hevesimin olduğunu gördüm ve 
ihracat ayağı ve yurtdışı fuarları ile yavaş yavaş 
kendimi entegre etmeye başladım.

Firmanızın hikayesini anlatabilir misiniz?

Şu an 3. nesil aile şirketi olarak devam ediyoruz. 
Leblebi ve nohut serüveninin başladığı yer 
Tavas Kızılca’dır.  Her evin altında çerez tavası 
vardır. 1970’li yıllarda Denizli’de leblebi ve nohut 
üzerine küçük bir imalat depomuz vardı. 802li 
yılların sonlarına doğru fabrika inşaatına başlayıp 
sonrasında da 20003li yıllarda da ihracat alanında 
faaliyetler yürütmeye başladık. Hollanda, 
Yunanistan, Fas, Almanya, Amerika gibi çok sayıda 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz 
çok dinamik bir sektör. İhracat yaptığımız yerler 
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dönemsel olarak değişiyor çünkü tüketim 
alışkanlıkları da değişiyor. Önceden sade tüketilen 
ürünler şimdi farklı sos aroması ile tüketilmeye 
başlandı. Türk geleneğinde daha çok kabuklu 
tüketim varken diğer kesimlerde içeceklerin 
yanında tüketildiğinde kabuksuzlar tercih ediliyor. 

Şu an süreç nasıl ilerliyor? Siz süreçlerin 
neresinde aktif rol oynuyorsunuz?

Firma olarak yeni kurumsal yapılanmalarımız 
mevcut. Projelerimizle kendimizi yenilememiz 
ve gıda sektöründe alınması gereken önemli 
sertifi kaları almamız gerekiyor. Ben de bu 
süreçlerde iş ve proje yönetimleri ile ilgili 
çalışmaları yürütüyorum. Yaşam şekilleri, 
beslenme alışkanlıkları sürekli değişiyor ve bu 
dinamikleri takip etmek zorundayız. Sağlıklı 
beslenme üzerine eğileceğimiz bir proje 
çalışması içerisindeyim. İnsanların hayatlarını 
kolaylaştırmak istiyorum. Örneğin spor yapan 
tüketiciler, çölyak gibi hassasiyeti olan tüketiciler, 
glutenli gıda tüketemeyenler gibi pek çok alanda 
özel projeler geliştirme hedefi m var.

İleriye dönük plan ve projeleriniz nelerdir?

Sürekli yenilenme içerisindeyiz. Sorumlu 
olduğumuz gıda ürünleri sertifi kaları ile yalnızca 
tüketimde değil fi rma olarak sürdürülebilir alanda 
da kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Gıda 
alanında Örneğin BRC ile bu süreç çok daha hızlı 
ilerliyor. Mesela, bu kapsamda sürdürülebilir 
eşitlik projelerini hayata geçirmek istiyorum. 
İnsanlar bunları duymaktan bıktı ama hayatımızın 
bir parçası haline gelene kadar, kadınlarla ekstra 
bir röportaj yapılmayana kadar bunun için 
mücadele etmek zorundayız. Savunduğum şey 
pozitif ayrımcılıktan ziyade fi ziksel koşulların 
farklı olması. Kadın ve erkek arasında DNA farkı 
var. Olaylar karşısında farklı düşünebiliyoruz. Bu 
sebeple bu farklılıkların iyi değerlendirilmesi ve 
fırsat eşitliklerinin bunlara göre düzenlenmesi 
gerekiyor diye düşünüyorum.

Paralel olarak şirket avukatlığını da siz mi 
yürütüyorsunuz?

Şirket avukatlığıyla ilgili kısım çok aktif bir şekilde 

işlemiyor. Baro kaydım var ancak adliye kısımları 
ile ilgili konuları yönlendirdiğim arkadaşlarım var. 

Hobileriniz neler?

Haft ada 5-6 gün spor yapıyorum. Uzun yıllardır 
tenis oynuyorum ve yaklaşık bir yıldır da boks 
ile ilgileniyorum. Tenis benim hayatımdaki en 
önemli şeylerden biri. En güzel dostluklarımı tenis 
sayesinde edindim.

Tenis benim için bir oyundan çok hayat felsefesi.  
Tenis oyununu hayata benzetiyorum.  Kortun 
içinde olmak, adım adım gitmek, kaybettiğin puana 
takılamadan alabileceğin puanlara odaklanmak. 
Hümanist bir spor, yaş ve cinsiyet gibi bir ayrımın 
olmadığı bir alan. Çift  ya da bireysel oyunlar 
seçebilirsin bir takımın içinde olmak ya da bireysel 
olmak zorunda değilsin.

‘’Sektörde kadın’’ ifadesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ticari hayatın içinde kadın olmak çok kolay 

değil. Başarılı ve başarısız olarak ayırmıyorum; 

alışılagelmiş bir düzenin içine girmek genel olarak 

zor. Çünkü iş dünyasında çok fazla eril bir ortam 

var. İş adamı sıfatı bile daha yeni yeni iş insanı 

olarak değişti. Sağlıklı bir yapıya kavuşturmaya 

çalışıyoruz ancak daha çok uzun yolumuz var. 

Değişim süreçleri hep sancılı olur, yenilenmek 

daha zordur yeniden başlamaktan. Bu sistem için 

gerekliliklerden biri. Bu şirketlerin kuruluşunda 

annelerin, anneannelerin ve babaannelerin 

de katkıları büyük. Ancak onlar ön planda 

olmuyor. Ayrıca sizin bulunduğunuz bir ortamda 

sırf kadın kimliğinizden dolayı konuşmaların 

çerçevelendiğini hissediyorsunuz. O anlarda 

bir kabuğum olsun ve ona çekileyim diye geçer 

içimden. Şöyle de bir gerçek var kadın ağırlıklı bir 

ortamda işler emir komuta şeklinde değil iletişim 

kurarak ilerliyor. Ortam daha ılıman oluyor.
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Mehmet Nuri Kımıl

-
Kımıl Tekstil

G Ü L S U  Y A Ş A R

DESİAD
GÜNDEM

9.
SAYI DİZİSİ

Bayramyeri kültürü ile yoğrulmuş, ticare� e dürüstlük kılıcını asla indirmeyen bir iş insanı 
Mehmet Nuri Kımıl. Babası Yaşar Kımıl’dan kalan en güzel mirasın bu kılıç olduğunu söyleyen 
Denizli’nin önemli iş insanlarından Mehmet Nuri Kımıl, fi rmasını DESİAD Gündem’e anla� ı.

Mehmet Nuri Bey kendinizden bahsedebilir 
misiniz?

1957 yılı Denizli’nin Güney ilçesinde doğdum. İlk ve orta 
öğretimi Güney’de, liseyi Denizli’de tamamladım. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdim. Babam Yaşar Kımıl 
Güney’de esnaft ı. Kuru gıdadan giysiye, manifaturaya, 
zirai ilaçlara kadar ticaretini yaptığı dükkânımız vardı. 
Ben de yaz tatillerinde dükkânda çalışırdım. Daha 
sonraları 1974 yılında Güney’deki işlerimizi tasfi ye ederek 
Denizli’ye taşındık. 2.ticari yol’da daha önce yaptığımız 
altı dükkân üzeri ev olan iki katlı binamız vardı. Babam 
dükkânda bir süre zirai tarım aletleri ticareti yaptı. 1978 
yılında ben fakülteyi bitirince babamla beraber çalışmaya 
başladım. 1995 yılına kadar bazı bayilikler alarak beyaz 
eşya ve otomotiv ticareti yaptık. Bu süre zarfında 
babamın tecrübelerinden faydalanarak onun ticari ahlak, 

dürüstlük, verilen sözlerin her ne olursa olsun tutulması 
yönündeki değerlerini ilke edindim.

Kımıl Tekstil nasıl kuruldu?

1995 yılında Kımıl Tekstil A.Ş. ni kurduk. Kımıl Tekstil A.Ş. 
bir aile şirketi olarak kuruldu. O dönemlerde Denizli’de 
tekstil sektörü çok canlıydı ve hızlı bir büyüme vardı. 
Tekstil dışında da iş yapanların yatırım anlamında 
ilgisini çekiyordu. Bizler de örme kumaş üretimi ile ilgili 
faaliyete başladık. Önce örme kumaş ham ve boyalı 
satmak düşüncesi ile 3 adet örme kumaş makinesi aldık. 
Daha sonra İstanbul’a dış giyimcilere kumaş satmak 
için gittiğimizde belli bir süre sonra 3 makine ile kumaş 
satamayacağımızı anlayınca lastikli penye çarşaf üretimi 
yapmayı düşündük. Mevcut makinelerimizle bazı ebatlar 
ve ölçüler tutmadığı için dışarıdan destek alarak lastikli 

penye çarşaf üretimine başladık. Kapasitemiz çok düşük 
olduğu için makine parkurumuzu çarşaf üretimine uygun 
olarak değiştirdik. 15 – 20 kişilik konfeksiyon kurduk 
ve ihracat yapmaya başladık. Giderek üretim hacmimiz 
ve ihracatımız artmaya başladı. Gelişen iş hacmimize 
paralel stratejimizi, işletme sermayemizi güçlü tutarak, 
iyi tedarik ve organizasyonla ham kumaş ve konfeksiyon 
da fason üretimi kullandık. Şu anda üretimimizin % 
60 – 70 civarının ipliğini ve malzemelerini verip fason 
yaptırmaktayız.

Boyahaneyi ne zaman kurdunuz?

2013 yılında büyüyen iş hacmimizden de cesaret 
alarak örme kumaş boyahanesi kurma kararı aldık ve 
boyahaneyi 2014 yılında faaliyete geçirdik. Boyahanemiz 
bizim rekabet gücümüzü çok artırdı. Kalite ve termin 
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yönünden bizi daha güçlü kıldı. Daha sonraları boyahane 
kapasitemizi artırdık. Günlük kapasitemiz şuan günlük 30 
tondur.

Hangi ürünleri üretiyorsunuz?

Boyahane kapasitemizin artmasına bağlı olarak 
ihracatımızın ana konumuz Lastikli Örme Penye Yatak 
Çarşafı ve Boyalı Örme Kumaş olmak üzere her yıl artarak 
devam etti. % 70 kendimize diğer kalan % 30 kısmı ile 
fason boyama hizmeti vermekteyiz. Buna bağlı olarak 
ihracatımız her yıl artarak devam etti.

Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz?

260 çalışanımızla üretimimizin % 90 ‘ı başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Firmamız 
her yıl Denizli ihracatının yıldızları ve Kurumlar Vergisi 
rekortmenleri sıralamasında yer almaktadır. 

Üretim dışındaki faaliyetleriniz ve projeleriniz 
nelerdir?

Sosyal sorumluluğumuz gereği ülkemizin kalkınmasına 
katkıda bulunmak adına eğitim ve sağlık alanında da 
yardım ve bağışta bulunmaktayız. 2. kuşak aile çalışanları 
ile profesyonel yöneticileri uyumlu bir şekilde adapte 
ederek kurumsallaşmasını sağlamak ve fi rmamızın 
geleceğini, ömrünü daha uzun kılmak en önemli 
amaçlarımız arasındadır. Yeşil enerji, sürdürülebilirlik, 
karbon salınımını azaltma, çevreye duyarlı üretim 
konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Üretim ve yatırım stratejiniz nedir?

İşimizi büyütürken ve faaliyetimizi arttırırken, işletme 
sermayemizi kuvvetli tutmaya baktık. Makine parkurunu 
artırarak borçlanmak yerine konfeksiyon ve üretimi 
dışarıdan destekledik. Dışarıdan örmve ve konfeksiyon 
%30-35 civarındadır. Kendi bünyemizde daha çok fason 
var ve bu bize esneklik kazandırıyor. Örneğin Covid’de 
hiç destek almadık ve destek almayan ender fi rmalardan 
biriyiz. 

Babanızla birlikte bayramyerinde esnafl ık 
yapmanın size kazandırdığı özellikler var mı?

Çekirdekten esnaf yetişmiş olmayı çok önemsiyorum. 
Sonraki sosyal ilişkiler ve sorumluluklar için çok büyük 
katkılar sağlıyor. Örneğin; ne kadar mağaza sahibi de 
olsan tatilin yoktur. Müşteri seni görmek ister. Bugünkü 

gibi gidip uzun tatiller yapamazsın. Bu da önemli bir 
sorumluluk yüklüyor insana.

Ayrıca babamın yanında yetişmiş olmak dürüstlük ve 
doğruluğu ilke edinmemi sağladı. Sosyal ve ticari hayatta 
iyi bir itibarımız var çünkü insana değer vermeyi öğrendik. 
Çalışanlarımız da müşterilerimiz de  bizim için eşittir 
‘’önce insan’’ deriz, kibirli olmak nedir bilmeyiz, sevmeyiz. 
Bunların hepsi o dönemlerin bana güzel bir yadigarıdır. 

Önümüzdeki yıldan beklentiniz nedir?

2023 yılı için beklentimiz daralan küresel ekonomide 

artan enerji maliyetleri, parite kaynaklı sıkıntılar, kredi ve 

erişim zorlukları, resesyon beklentileri gibi olumsuzluklar 

karşısında gerekli özveriyi göstererek pazarımızı korumak 

en öncelikli amacımız olacaktır.
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BABADAĞ

Yaklaşık 7 asırdır tarihe tanıklık eden, çeşmelerinden ab-ı hayatın aktığı, doğasının renklerle dokunduğu 
bir cennet Babadağ. Tarihi evlerin hayat verdiği sokaklarda dolaşırken kulağınıza tezgah sesleri gelebilir. 
Ezelden beri büyük, küçük herkes çalışırmış burada. Denizli’ de kime sorsanız Babadağlılar için, ticareti 
beşikte öğrendikleri söylenir.

Zenginlikleri saymakla da görmekle de bitmeyen Babadağ, yerel dokumaları, kendine has yemekleri, örf 
ve adetleri ile tam bir kültürel şölen. Her yıl Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü Festivalleri ’ne de ev sahipliği 
yapıyor. Sahip olduğu 15’ten fazla yayla ayrı ayrı doğal güzelliklere gebe…

Anlata anlata bitiremeyeceğimiz Babadağ’ı ilçenin Belediye Başkanı Ali Atlı’ya sorduk. Yazımızı 
oluşturmamızda bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

İlçenin tarihi ver coğrafi yapısı hakkında 
kısaca bilgi verebilir misiniz?

Babadağ, zamanın Oğuz Türklerinden bir yörük 
aşiretinin 1386 yılında şimdiki Babadağ'a üç 
kilometre uzaklıktaki Oğuzlar Köyü’ne yerleşmesi 
ile kurulmuş. Daha sonra dört kilometre 
uzaklıktaki Yeniköy'e; oradan da şuandaki 
konumuna yerleşmişler. İlçemiz doğusunda 
Denizli, batısında Aydın'a bağlı Karacasu İlçesi, 
kuzeyinde Sarayköy İlçesi, güneyinde ise Tavas 
İlçesi ve Babadağ sırtları ile çevrili olup, yüz 
yetmiş iki kilometrekarelik bir alanı kaplar. 
İlçemizin denizden yüksekliği 850 metredir. Arazi 
dağlık ve engebeli olduğundan tarım ve yerleşim 
zordur. İlçenin ekonomisinde dokumacılık büyük 
rol oynamaktadır. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi 
olan dokumacılık el tezgahlarından 1965'ten 
sonra yarı otomatik tezgahlara, 1985'ten 
sonra tam otomatik tezgahlara geçerek sürekli 
canlılığını korumuştur.

İlçenin turizm alanındaki faaliyetleri ve 
planları nelerdir?

Konu ile ilgili belediyemiz öncülüğünde hayata 
geçirilen çok önemli bir proje bulunmaktadır: 
‘‘Turizm Yolunda Babadağ Projesi.’’ Bu kapsamda 
yapılan Babafest, Offroad Yarışları, Rahvan At 
Yarışları ve Karaçöplen Keşkek Hayrı ile ilçemiz 

İlçenin ismi hakkında rivayetler: 

Babadağ’ın geçmişi yaklaşık 800 yıl 
öncesine uzanır. İlk adı Beşikkaya, 
daha sonradan da Kadıköy ismini 
almış. İsmin geçmiş zamanlarda 

yaşanan halktan bir; kişinin eğitim 
görerek kadı olmasıyla alındığı 

söylenmektedir. İlçemizin Kanuni 
Sultan Süleyman devrine ait 1528 
yılına ait tapu de� erlerinde köy 

olarak kaydı bulunmaktadır. Daha 
sonra o dönemlerde demiryolu 

gelmesi ile Sarayköy ilçe, Kadıköy 
ise nahiye oldu. İlçenin ismi posta 

idaresinde İstanbul Kadıköy ile 
karıştırılmaya başlanınca 1935 

yılında, sırtını yasladığı dağlardan 
esinlenerek “Babadağ” adını almış.

dikkatleri üzerine çekmiş ve turizm alanında 
atağa geçmiştir. İlçemizde yapılan Tekstil Çarşısı 
ilçemizin tekstil geçmişini sergilerken; Babadağ 
evlerinden birini restore ettiğimiz ve Babadağ 
Tarih, Kültür ve Sanat Evi ismini verdiğimiz müzemiz 
ise ilçenin geçmişine yapılan bir yolculuğa kapı 
aralıyor. Belirli zamanlarda düzenlenen günü 
birlik turlar sayesinde Babadağımız tanıtılıyor. 
Ayrıca ‘’Çeyiz Sandığından Sokağa’’ projemizle 
Babadağ sokaklarını annelerimizin çeyiz 
motifleriyle süsledik. Babadağ’ı turizm alanında 
daha ileri seviyeye taşıyacak projeler yapmaya 
devam edeceğiz. 

İlçenin coğrafi işareti var mı?

Evet, Babadağ Kekik Balımız var. Babadağ 
Dağı’nın eteklerinde ve yaylalarda doğal olarak 
yetişen kekik, en şifalı çiçek balı türü olan kekik 
balının da hammaddesi. Babadağ Kekik Balı, 
bal çeşitlerinin arasında en özellikli olanıdır. 
Saf kekik otundan öz toplayan arıların ürettiği 
şeffaf, kekik kokulu, buruk tatlı bir baldır. Kıvamı 
akışkan, viskoz, kısmen veya tamamen kristalize 
olabilen yapıdadır. 

Eğitim, kültür ve sanat alanındaki 
faaliyetlerinizden de bahsedebilir misiniz?

İlçemizde bulunan tarihi jandarma karakolunu 
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restore ederek sanat merkezi haline getirdik. 

Atıl olan bu bina şimdi gençlerin aktivitelerini 

gerçekleştirdiği ve kursların verildiği bir alan 

haline geldi. İki katlı binanın alt katını ilçede 

eğitim gören öğrencilerimiz için kafeterya olarak 

düzenledik. Üst katında ise saz, gitar, piyano ve 

tiyatro kurslarının verileceği bir alan hazırladık. 

Binada daha önce nezarethane olarak kullanılan 

bölüme şark köşesi kurduk. Bu bina atıl olarak 

duracağına hizmete kazandırılmış oldu. 

Bunların dışında pandemi döneminde maddi 

imkansızlıklar nedeni ile eğitimden mahrum 

kalan öğrencilere tablet ve bilgisayar verdik ki 

eğitimlerine devam edebilsinler. Yalnızca bunları 

vermekle kalmadık EBA’ya erişim sorunları 

olan öğrenciler için de Dijital Öğrenim Paketi 

hazırladık. Bu paketin içinde her yaştan öğrenci 

için deneme kitapçıkları, testler, ders kitapları 

ve ders anlatımları bulunuyordu. Öğrencilerimiz 

geleceğimizin teminatı ve biz bu gençler için 

elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 

Doğal Güzellikler

Attuda Antik Kenti

İlçeye 32 kilometre uzaklıkta, Hisarköy nahiyesi yakınlarında, Babadağ eteklerindeki kayalıklar içinde doğal kale 
niteliğinde bir antik kent kalıntısıdır. Kentin Hellenistik Dönemden beri kullanıldığı sanılır ancak bu dönemle ilgili 
günümüze gelmiş pek bilgi yoktur. En eski bilgiler, M.Ö. 200 yıllarında Pergamon Krallığı döneminde yazılmış 
kitabelerde yazılanlardır. Attuda Antik Kentinde bulunan heykelcikler ve seramik eserler Pamukkale’deki Hierapolis 
Arkeoloji Müzesi’ne götürülmüştür. Daha büyük bir kısım kalıntılar Hisarköy Camisinin bahçesinde sergilenir. 

Asar Tepe

Buraya çıkışı sağlamak için doğal kayalar kesilip, teraslar yapılarak yollar oluşturulmuştur. Son dönemlerde yapılan tüm 
değişikliklere rağmen, Asar Tepe’nin en üst noktası yer yer doğal taşlardan oluşturulmuş düz alan şeklindedir. Burası ilk 
olarak, antik çağda kullanılmış bir toplantı yeri veya dinsel seramoni yeridir. Heredot’a göre: Persler, gelenek ve görenekleri 
gereği, özellikle dinlerinin Zeus’a kurban kesmeyi gerektirir ve bunu dağ başlarında yaparlar, Zeus dediklerinin de gök 
kubbe olduğunu belirtir. Bu tören ve toplanma yeri uygulamaları: Hıristiyanlık inancında, Bizans dönemi boyunca ve 
Beylikler döneminde de görülen bir uygulamadır.

Trapezopolis Antik Kenti

Babadağ merkezine 13 kilometre uzaklıkta, Bekirler Köyü yakınlarındaki antik kent kalıntılarıdır. Trapezopolis kelimesi 
Helen dilinde düzlük anlamına gelir. Kentin kurulduğu arazinin düz oluşu ismini etkilemiştir. Bölgede yeterli kazı 
çalışması yapılmamıştır. Ulaşılan lahit ve yapı kalıntıları Roma ve Bizans mimari özelliklerini taşımaktadır.

Yardan Şelalesi

Yardan Çayı’nın şelale şeklinde aktığı yerdir. Belediye tarafından bu bölgede bir mesire alanı oluşturulmuştur. Halkın 
piknik yapıp hoş vakit geçirebileceği doğal güzelliği ile ön plana çıkan bir alandır.

Kırcataş Camisi

Gündoğdu Mahallesinde yer alan yapı 1800 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Yaklaşık 220 yıllık 
olan bu cami 2014 yılında gerçekleşen heyelan sonrasında da kapısına kilit vurulmuş ve ne yazık ki ibadete kapatılmıştır.

Taşdelen Yaylası

Çam ormanlarının kapladığı yayla özellikle günübirlik gezi planları için mükemmel bir nokta. Sahip olduğu yeşil doğası 
ve temiz havası ile doğa ile iç içe bir gün geçirebilirsiniz. Dilerseniz pikniğinizi yapabilir, dilerseniz de Trekking ve dağ 
bisikleti sürerek doğ sporları gerçekleştirebilirsiniz.

İncirpınar Mağarası

İncirpınar Köyüne bağlı Köprü Mevkiinde yer alan mağara yolunuz düştüğünde uğrayabileceğiniz yerler arasındadır.
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