DESİAD’DA KONYALIOĞLU
DÖNEMI

DENIZLI EKONOMISINDE
AZİMUT DÖNEMI

Şubat ayının ilk haftasında 8. kez toplanan Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği yeni yönetimini belirledi. Tek liste ile gidilen seçimlerin sonucunda, dernek başkanı İ. Okan
Konyalıoğlu oldu. 11 kişiden oluşan liste hakkında değerlendirme yapan eski başkan Yavuzçehre, ‘’Yeni yönetimin
bizlerden devraldığı bayrağı daha yukarıya taşıyacağına
eminim” dedi.

SAYFA 2

Türkiye faaliyetlerine hız kesmeden devam eden AZİMUT
Portföy Yönetimi Denizli’de de şube açılışını gerçekleştirdi. DESİAD üyeleri ile bir araya gelen dünya portföy
yönetimi lideri AZİMUT, referandum sonrası kısa, orta ve
uzun vadede dünya ve Türkiye özelindeki ekonomi ve piyasa öngörülerini aktardı.
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CELAL ŞİMŞEK:
‘DESTEK MİKTARI
VERGİDEN DÜŞÜLÜYOR’’
Son yıllarda adından söz ettiren ve arkeolojik buluntular
konusunda Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden biri
olan Laodikeia zor bir dönemin içerisine girdi.

K

ültür ve Turizm Bakanlığı’nın Denizli Büyükşehir
Belediyesi ile 2008 yılında imzaladığı 8 yıllık protokol 31 Aralık 2016
tarihinde sona erdi ve antik
kentin gelir kaynağı kesildi.
Laodikeia Kazı Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Celal Şimşek, Denizlili iş adamlarına seslenerek,
‘’Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sponsorluk yasası var.
Bu yasada geçen maddelere
göre verdiğiniz destek miktarı
vergiden düşülüyor. Laodikeia için el ele verelim’’ çağrısı
yaptı. SAYFA 4

KONYALIOĞLU: ‘’ANTIK
KENT DENIZLI’NIN
SORUMLULUĞUNDADIR’’

L

aodikeia Antik Kenti’ne sağlanan desteğin kesildiğini öğrenen DESİAD, antik kent kazı alanını ziyaret etti. Kentin geleceği için yapılması gerekenleri
paylaşan dernek başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, Laodikeia’ya sahip çıkmanın Denizlili olan herkesin sorumluluğu
olduğunu belirterek, ‘’ Antik kenti kaderine terk edemeyiz.’’ diye konuştu. SAYFA 5

DENİZLİ’NİN NABZI:
MERMER SEKTÖRÜ
Mermer sektörü hakkında değerlendirme aldığımız Başaranlar Mermer Pazarlama Müdürü Mehmet Serter, Denizli’de mermer sektörü, ekonomiye katkısı ve sektörün
sıkıntılarıyla ilgili düşüncelerini bizimle paylaştı.
Geçtiğimiz Mart ayında İzmir’de düzenlenen MARBLE
Fuarı hakkında değerlendirmelerde de bulunan Serter,
‘’Fuara katılan ziyaretçi sayısı açısından MARBLE, son 3
yılın en iyisiydi. Umarım hali hazırda devam eden görüşmeler siparişle neticelenir ve bu kadar emeğin ve çabanın
karşılığı alınmış olur’’dedi.
SAYFA 3

DESİAD Yemekte Buluştu

D

ESİAD üye buluşmaları kapsamında düzenlediği
iş yeri yemeklerine hız kesmeden devam ediyor.
Üyelerin tanışması ve kaynaşmasının amaçlandığı
yemeklerde dernek faaliyetleri ve projeleri, iş adamlarının sıkıntıları ve tavsiyeleri konuşuluyor.
SAYFA 12

SAYFA 15

YERELDEKI
YÜZÜMÜZ
Ekonomist Dergisi ülke ekonomisine yön veren Anadolu’nun
en büyük 500 şirketini belirledi.Açıklanan listede
Denizli’den tam 33 firma yer aldı.

B

üyük başarı gösteren firmalar adına
Denizli Sanayiciler
ve İş Adamları Derneği ve
Dünya Gazetesi işbirliğiyle
plaket töreni düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını yapan DESİAD
Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Okan Konyalıoğlu, Denizli’den listeye girmeyi
başaran firma sayısının
her yıl arttığını belirterek,
‘’Bu artış Denizli için ayrı
bir gurur kaynağıdır’’ dedi.
Denizli Valisi Altıparmak
ise, sıralamaya giren iş
adamı sayısının 133 olma-

33

sını dileyerek, “Çok şehir
gezdim ama buradaki girişimcilik ruhu Türkiye’de
yok denecek kadar az” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından İskenderun’da bir soba borusu atölyesinden Dünya
markası haline gelen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
hayatındaki tecrübelerini
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumun ardından ilk
500’e giren 33 firmaya
plaketleri verildi. SAYFA 8-9

KASAPOĞLU:
TASARIMLARIMIZA ‘‘BİZİM’’
DİYEBİLİYORUZ
SAYFA 6

2

016’da yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi çerçevesinde hazırlanan Tasarım Merkezi projesi Denizli’de hayata geçirildi.

Proje kapsamında Türkiye’nin 9., Denizli’nin ilk Tasarım
Merkezi’ni kuran Aslı Tekstil’in sahipleri Selim Kasapoğlu
ve Aslı Kasapoğlu Çaputçu, DESİAD Gündem’e verdikleri
röportajda, tasarım merkezinin firmaya kazandırdıklarını
ve ‘’tescilli tasarımlar’’ adı altında yeni rekabet döneminin başladığını aktardı.

DEĞERLİ
DOSTLAR...
SAYFA 2

HAYDİ GELİN HELVAYI
BİRLİKTE KARALIM...
SAYFA 10

İ.OKAN KONYALIOĞLU

NEDEN
DESİAD?
SAYFA 13

İBRAHİM ŞENEL

KARASABANDAN
CEP TELEFONUNA...
SAYFA 14

AHMET YAVUZÇEHRE

DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

MEHMET SALİH BAŞÖZ
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8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DESİAD
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İ.OKAN KONYALIOĞLU

Değerli Dostlar,
Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (DESİAD) tarafından üç ayda bir yayımlanacak Gündem Gazetesi’nin ilk sayısında sizlere “merhaba”
demekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu
vesileyle, 6 Şubat 2017 tarihinde, yeni bir heyecanla görevine başlayan yeni Yönetim Kurulumuz
adına, vizyoner duruşlarıyla her zaman örnek olan
geçmiş yönetimlere ve tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’nin 8. olağan genel kurulu 6 Şubat
Pazartesi günü Anemon Otel’de gerçekleştirildi.

İ

ki dönemden bu yana dernek başkanlığını yürüten
Ahmet Yavuzçehre tekrar aday olmadı ve tek liste
ile gidilen seçimlerde İ. Okan Konyalıoğlu başkanlığında yeni yönetim belirlendi. DESİAD’ın yeni yönetim
kurulu İ. Okan Konyalıoğlu,Ferruh Dalkılınç, Şule Yılmaz,
Sedat Erikoğlu, İbrahim Şenel, Mustafa Korkut Aydınlı,
Ender Yörükoğlu, Süreyya Çalışkan, İlker Başkaya, Bekir
Serdar Mutlubaş ve Levent Çaputçu’dan oluştu.
Toplantıda konuşan eski Başkan Ahmet Yavuzçehre, 4
yıllık görev süresi boyunca yaptıkları çalışmaları hazırlanan bir sunumla anlattı. Dernek üyelerine kendisine

ve yönetimine verdiği destekten dolayı teşekkür eden
Yavuzçehre, “DESİAD’da 4 yıllık görev süremiz boyunca önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Denizli iş dünyasının sorun ve beklentilerini her platforma dile getirdik ve
çözümü için çaba harcadık. Yeni yönetimin de bizlerden
devraldığı bayrağı daha yukarıya taşıyacağına eminim”
dedi ve görevini yeni dönem başkanı İ.Okan Konyalıoğlu’
na devir etti.
Genel Kurul’da görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerine hatıra plaketlerinin takdim edilmesinin ardından,
yemek programına geçildi.

DESIAD YENI YÖNETIMINI TANITTI

Denizli Sanayiciler İş Adamları Derneği(DESİAD)’nin yönetim kurulunu belirlemesinin ardından yeni yönetim, 28 Şubat Salı
günü Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basınla bir araya geldi.

T

anışma toplantısına İ. Okan Konyalıoğlu, Ferruh
Dalkılınç, Şule Yılmaz, Sedat Erikoğlu, İbrahim
Şenel, Mustafa Korkut Aydınlı, Ender Yörükoğlu,
Süreyya Çalışkan, İlker Başkaya, Bekir Serdar Mutlubaş,
Levent Çaputçu’dan oluşan yönetim kurulu ve üyeler katıldı.
DESİAD’ın bundan sonraki süreçte neler yapacağı ve
projelerini anlatan başkan İ. Okan Konyalıoğlu, “Birçok
yönetim kurulu üyemiz yurt dışında, yurt içinde fuarlarda
veya müşteri ziyaretlerindedir. Malumunuz olduğu üzere
gönüllülük esasına göre yapılan bu işte öncelik işimizdedir. Diğer taraftan, ‘’yetiştiğimiz, ekmek yediğimiz bölgemizde çevremize faydalı ne yapabiliriz?’’ sorgulaması da
bizim güncelimizdir” diye konuştu.

‘‘İş Hayatında Belli Mücadeleler Verdik’’

D

ESİAD’ın üye profilinden bahseden Başkan Konyalıoğlu, “Üye profili bazında baktığımızda, ticari
ve sınai anlamda iş hayatında belli mücadeleleri
vermiş, ailelerinin çalışanlarının iaşelerini çıkarmak için
bir yandan çalışırken, diğer yandan da bölge sorunlarına
kafa yoran, olumlu ne yapabilirim diye mütalaalar yapan
üyelerini bu yolda motive eden bir dernektir. Bu süreçte
önce rutinde yürüyen sonra da daha uzun vadeli projelerimizi sizlerle paylaşmak isterim. Kısa vadede üyelerimizle muhtelif toplantılarla (ki bu bizim ritüelimizdir)
iç ilişkilerimizi geliştirmek, bölgemiz için ne yapabiliriz
tartışmak istiyoruz. Bu uğurda ayda iki defa üyelerimizin
işyerlerinde öğle yemekleri düzenlemekte, onlara misafir olmaktayız. Bu yemeklerde üyelerimizin birbirleriyle
olan ilişkilerini geliştirdiğimiz gibi, derneğimiz üyeleri
arasında bir ortak dil yaratmayı amaçlamaktayız” dedi.

İlk sayımız olması itibarıyla önce dernek olarak
kim olduğumuzu kısaca ifade etmek ve bu gazeteyi
çıkarma amacımıza değinmek istiyorum.
DESİAD, ulu önderimiz Atatürk’ün çizdiği çağdaşlık
ilkelerine sadık, toplumsal yapının gelişmesine ve
laik hukuk devlet anlayışının yerleşmesine katkıda
bulunmak, ülkemizin ve ilimizin refahı için kamuoyu oluşturulmasına ve yönlendirilmesine katkı
sağlamak amacıyla 05.Mayıs 2005 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
Bugün, 159 üyesiyle derneğimiz; sanayiciler, finans sektörü ve diğer her alanda faal iş insanları arasında bir köprü görevi üstlenerek genel bir
dayanışmanın, sosyal, ekonomik ve kültürel konularda etkin ve güncel kalabilmenin sağlanması için
faaliyetlerini yürütmektedir.
Yeni Yönetim Kurulu olarak; kısmen zor bir dönemde bu görevi devraldığımızın ve sorumluluğumuzun
ağırlığının farkındayız. Dünya genelinde ekonomik
büyümenin yavaşladığı, küresel güç merkezlerinin oyunun kuralını değiştirmeye çalıştığı yakın
coğrafyamızdaki jeopolitik risklerin arttığı, terörün
nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve özellikle 2016
yılında ülkemizde yaşadıklarımızdan sonra Türkiye’nin içinden geçtiği bu zor süreçte; tüm iş STK’ları
gibi biz de DESİAD olarak ülkemize ve bölgemize
yön verecek ekonomik, sosyal ve yapısal stratejiler
üretmek ve kamuoyu farkındalığını artırmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Çünkü, yarınımızın
bugünden daha iyi olması için dünden tedbir almamız gerektiğini biliyoruz.
Bu bilinç ve anlayış içerisinde, DESİAD Yönetimi’nde geçmişte görev almış büyüklerimiz ve arkadaşlarımızın ortaya koyduğu inisiyatifi daha da
geliştirme azim ve iradesiyle, özellikle, Denizli’nin
sorunlarını tartışma, çözüm yolları arama ve bulma, düşünce ve hareket birliğini oluşturarak Türkiye gündemine taşıma misyonu ajandamızın en
yoğun gündemini oluşturmaktadır.
İşte tam da bu noktadan hareketle, iş dünyası
ve ekonomik konularımıza ilave olarak sosyal ve
kültürel alanlarda da derneğimiz bünyesinde veya
iş birliğiyle yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında bilgi paylaşmak ve tüm paydaşlarımızla amaç ve
iş birliğimizi pekiştirmek gayemizle DESİAD Gündem Gazetesi’ni çıkarmaya karar verdik.
Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi gazetemizde
de ortak çıkış noktamız; iyileşme ve gelişim hedeflerimiz doğrultusunda kollektif zekayı, bireysel ve
kurumsal birikimleri, tecrübeyi ve kurumlar arası iş
birliğini öne çıkarma arzumuzdur.
DESİAD Gündem Gazetemiz vasıtasıyla; spordan
sosyal sorumluluk paylaşımına, sektörel değerlendirmelerden bölgemizi ve ülkemizi ilgilendiren
genel ekonomik analizlere, DESİAD’ın faaliyetlerinden köşe yazarlarımızın değerli yorumlarına,
Denizlimizin kendine has dinamiklerinden ülkemiz
geneline örnek olacak AR-GE, Tasarım gibi katma
değer yaratma iştah ve becerisine kadar birçok
konuda ve geniş bir yelpazede sizlerle buluşmayı
hedefliyoruz.
Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Denizli ve
DESİAD’ı marka haline getirecek çalışmalarımızda
bir mihenk taşı olacağına inandığım gazetemizin
başarılı bir yayın hayatı olmasını temenni ediyor,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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SEKTÖR DOSYASI

MARBLE’DA DENIZLI RÜZGARI
Mermer ve Doğaltaş Fuarı MARBLE 23’üncü kez kapılarını açtı.

Toplam 1200’e yakın firmanın katılımlarıyla
gerçekleşen fuarda 25 bin ton mermer ve doğal taş
sergilendi. 22- 25 Mart tarihinde, uluslararası
olarak düzenlenen fuar ilgileri üzerine topladı ve
kendi rekorunu kırdı.
Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 44 bir artışla yabancı ziyaretçi sayısını 8 bin 965’e çıkaran 23. MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ayrıca katılımcıların yoğun iş görüşmeleri yapmasını sağladı. 900’ün üzerinde
firmanın stant açtığı fuarda, Denizlili 73 firmanın standı
gözleri üzerine çekmeyi başardı. MARBLE’da yer alan
stantlar özellikle tasarım yönleriyle dikkatleri üzerine
topladı. Ev dekorasyon eşyalarından duvar kaplamalarına kadar birçok farklı tasarım beğeniye sunuldu.
Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makine Üreticileri Derneği Genel Başkanı Raif Türk Tümmer, ‘’Başta yabancılar olmak üzere
katılımcı ve ziyaretçilerimizden çok olumlu geri dönüşler
aldık. Milli katılım olarak fuara gelmek isteyen ülkeler
var. Bunlardan biri Mısır. İtalya, Çin ve Hindistan’dan
yine çok sayıda firma var. Bizim hedefimiz fuarlarımızı
koruyup geliştirmekti. Bunun gerçekleştiğini görmek bizi
çok mutlu ediyor’’ dedi.

ÇÖZÜMLER

Keçeci: ‘’Fuar gelecek adına umut verici’’
Fuarın Denizli firmaları açısından olumlu geçtiğini belir-

ten Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “2017
MARBLE, bu yıl bizlere gelecek adına büyük umutlar
verdi. Özellikle yurt dışından gelenlerin çokluğu ve mermercilerimize ilgisi görülmeye değerdi. Bu yıl en çok dikkatimi çeken unsur blok mermercilerimizin katma değeri
yüksek üretimlerle yerlerini almalarıydı. Makine yapıcıların inanılmaz derecede üretimlerini geliştirdiklerini ve
İtalya’dan ithalin önüne geçmeleri bizleri gururlandırdı.
Katma değeri olan üretim ve makine konusunda kendi işimizi görür haline gelmek önümüzdeki yıllarda sektörde
daha iddialı konuma geleceğimizin bir göstergesi. Şimdi
yapmamız gereken bu sektöre biraz daha fazla önem vermek ve kalifiye elemanlar yetiştirilmesine destek vermek
olacaktır” ifadelerini kullandı.
Çelikkol: “Sektörde büyük ilerleme var”
Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanı Mehmet Hikmet Çelikkol, geçtiğimiz yıla oranla sektörün
büyük ilerleme gösterdiğinin altını çizerek, “2017 MARBLE’da tüm makineci ve mermer üreticilerimizi dolaştık.
Bize yaptıkları değerlendirmelerde, fuara katılım ve satışlardan oldukça memnun olduklarını gördük. Stokların
azalmış olması sevindirici. Katma değeri olan ürünlerin
üretilmesi, pazarlanması konusunda 2016’dan daha fazla
umutluyuz.’’ diye konuştu.

Mermer sektörünün daha iyi yerlere gelmesi, sektör temsilcileri olarak öncelikle bizim sorumluluğumuzdadır. Çünkü sektör için sıkıntı yaratan durum, dış
pazarda ürün prestijini sarsacak tutarsız pazarlama politikaları izlenmesidir.
Türk taşlarını fiyat avantajı ile satmaya çalışarak ucuzda yarışmak yerine, ürün
kalitesini arttırmak ve ürün ile pazar çeşitliğini arttırma yoluna gidilmelidir.
Türk mermerinin markalaşması, güven kazanması ve müşteri memnuniyeti
sağlaması açısından biz sektör temsilcilerinin daha bütünleyici, profesyonel
yaklaşım içerisinde pazarlama faaliyetleri yürütmemiz gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, sektör önündeki bürokratik engeller sektörün hız kazanmasına imkan vermemektedir. 2012 yılında yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile
getirilen bürokratik bir takım kısıtlamalar dolayısıyla sektörde hammadde sıkıntıları ortaya çıkmaktadır.
Gerek yerel sanayinin desteklenmesi gerekse sektörün ekonomiye katkısını
verimli kılabilmek için, hükümetimiz bu sektörün önündeki bürokratik engelleri kaldırmanın yollarını aramalıdır.

DENIZLI’NIN NABZI:
MERMER SEKTÖRÜ

Mermer sektörü hakkında değerlendirme aldığımız
Başaranlar Mermer Pazarlama Müdürü Mehmet
Serter, Denizli’de mermer sektörü, ekonomiye katkısı
ve sektörün sıkıntılarıyla ilgili düşüncelerini bizimle
paylaştı.
Mermer sektörünün Denizli ekonomisine katkıları
nelerdir ve ekonomik alanın ne kadarını
kapsamaktadır?
Türkiye’nin traverten rezervleri incelendiğinde işletilebilir olan rezervlerin yarısından çoğunu barındıran Denizli
dikkat çekmektedir. Rezerv bakımından zengin olması
itibariyle Denizli’de özellikle son yıllarda mermer sektörüne yatırımlar artış göstermiştir. Tekstil, demir-çelik ve
kablo sektöründen sonra, Denizli ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin başında mermer sektörü gelmektedir.
Rakamlarla ifade edecek olursak, 2015-2016 yıllarında il
bazında toplam ihracatın %7’sinin mermer sektörüne ait
olduğu görülmektedir. İl ekonomisine kayda değer oranda katkı sağlayan mermer sektörü her geçen gün ivme
kazanarak ilerlemektedir.
Gerek yurt içi gerek yurt dışı ticaret hayatında
mermer hak ettiği değeri görüyor mu?
Ülkemizde 1970’li yıllara kadar yavaş bir tempoda ilerleyen mermer sektörü, 1970-1980 döneminde inşaat sektörünün canlanması, 1980’de devletin değişen
maden politikası ve 1980’lerden sonra dışa açılma, iç
talebin artması ve yatırım teşviklerinin uygulamaya konulmasıyla birlikte hızlı bir ivmeyle tırmanışa geçmiştir.
Mermer ihracatında dünya geneline bakıldığında Türkiye’nin 1980-1990 yılları arasına göre 2000- 2010 yılları
arasında beklendiği üzere büyük bir ilerleme kaydettiği,
dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Türkiye de bu artıştan hak ettiği payı almıştır.
250’nin üzerinde renk, doku ve desende mermer çeşidi
barındıran ülkemizden üretilen mermerler Beyaz Saray’dan Kabe’ye ve birçok ünlü otel projesine kadar sayısız prestijli eser ve projede kullanılmış ve kullanılmaya
devam etmektedir. Bu anlamda mermerin dış ticarette
hak ettiği yeri almaya başladığını söyleyebiliriz. Fakat
Tür taşının prestiji ve daha değerli pazarlanması konusunda kat etmemiz gereken mesafeler vardır.
Yurt içinde ise son yıllarda birçok projede mermer kullanımında artış gözlemlenmektedir. Mimarlarımız ve tasarımcılarımız mermeri daha yakından tanıyarak, sahiplenerek ve yaptıkları eserlerinde farklı ve özgün formlarda
kullanarak mermerin hak ettiği yeri bulması hususunda
destek sağlayacaklardır.
Mart ayında düzenlenen MARBLE Fuarı hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?
MARBLE, yeni fuar alanına geçtiğimizden bu güne dek
gerçekleşen en iyi fuardı. Fakat eski ihtişamından hala
uzak olduğunu da belirtmek isterim. Bunun birçok sebebi var; en önemlisi dünya pazarının büyüyen bir ekonomiye sahip olmaması.
Ayrıca seramik, porselen, quartz gibi yapay taşlara olan
yöneliş ile doğal taşa olan talepteki azalmalar, fuar organizasyonlarının artması ile rakip fuarların tarihlerinin
birbirine yakın olması ve gelişen internet - sanal ortamların sayesinde bilgiye ulaşım kolaylığından dolayı fuarların giderek önemini yitirmesi diyebilirim. Fuar idaresinin;
organizasyon, üst yapı ve bağlantı yolları ile hizmetini
başarı ile tamamladığını düşünüyorum.
Geçen yıllarda fuara katılmak isteyen ancak, Türkiye’nin
dünya medyasındaki potansiyel terör eylemi bölgesi
olarak gösterilmesinden kaynaklı ülkemize gelemeyen
ziyaretçiler, yurt içi ve yurt dışında yapılan olumlu tanıtım çalışmaları sayesinde, bu yılki fuara katılabildiler.
Bu sebeple fuar, ziyaretçi sayısı açısından son 3 yılın en
iyisiydi. Ziyaretçilerin bu nicelik olarak artışının yanında,
nitelik olarak da gerek blok gerekse işlenmiş ürünlerdeki
talepler fena sayılmazdı. Yapılan görüşmeler genellikle
bir proje talebinden veya ihtiyaçtan kaynaklı taleplerdi.
Genel gezmeye gelmiş kişi sayısı çok değildi. Umarım
hali hazırda devam eden görüşmeler siparişle neticelenir
ve bu kadar emeğin ve çabanın karşılığı alınmış olur.

BAŞARANLAR MERMER
PAZARLAMA MÜDÜRü MEHMET SERTER
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CELAL ŞİMŞEK:‘’LAODiKEİA
YERELDE KALMALI’’
Laodikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tüm Denizlililere ‘’ antik kent için el ele verelim’’ çağrısı yaptı.

S

on yıllarda adından söz ettiren ve arkeolojik buluntular konusunda Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden biri olan Laodikeia zor bir dönemin içerisine girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Denizli Büyükşehir
Belediyesi ile 2008 yılında imzaladığı 8 yıllık protokol 31
Aralık 2016 tarihinde sona erdi ve antik kentin gelir kaynağı kesildi. Konu ile ilgili değerlendirme yapan Arkeoloji
Enstitüsü Müdürü ve Laodikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Celal Şimşek tüm Denizlililere ‘’ antik kent için el ele
verelim’’ çağrısı yaptı.

re kapalı alana sahip), 6 tane anıtsal çeşmesi (çok büyük
çeşme yapıları cadde üzerlerinde), 5 tane agorası, ana
caddeleri, tapınakları ve Anadolu’daki en eski 7 kiliseden birisine sahip olan, ki Laodikeia yedinci kilisedir, bu
derece devasa bir kentten bahsediyoruz. Bir de Aziz Philippus, 12 havariden birisi, M.S 80 yılında Hiearapolis’te
öldürülmüştür ve mezarı oradadır. İtalyan kazı ekibi Prof.
Francesco D’Andria başkanlığındaki ekip hem mezarı buldu hem de kilisesini buldu. Bakın bunlar çok özel şeyler
bizim için. Her zaman söylediğim bir olay var; Denizli 5
milyon ve gelecekte 10 milyon turistin gezeceği bir alandır. Laodikeia dünyada tek.
Biz 2013 yılında Laodikeia’yı UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine soktuk. Ana amaçlarımızdan birisi de
gelecek 3 yılda kalıcı listeye sokmak. Ayrıca, 2015 yılında
TripAdvisor diye Uluslararası bir firma var, yani sanal ortamda kimse müdahale edemiyor, ziyaretçiler görüşlerini yazıyorlar. Laodikeia turizm alanında en iyi ağırlama
ödülünü aldı. 2016 yılında Laodikeia Kilisesi’nde yaptığımız restorasyon ve konservasyon sonucunda EuroNostra Avrupa Birliği ödülü özel jüri mansiyon ödülünü aldık.
Bbu 28 ülkenin onaylaması ile alınan bir ödül, biz aldık.
Bunlar çok önemli şeyler.

Laodikeia Antik Kenti’nin Denizli turizmi için çok önemli
bir nokta olduğunun altını çizen Şimşek, bu yıla kadar kurulan kurumsal araştırma, kazı ve restorasyon sisteminin
devam etmesi gerektiğini ve konu ile ilgili yerel yönetimler, STK’lar, dernekler ve iş adamlarına önemli görevler
düştüğünü söyledi.
Laodikeia’nın hikayesi nasıl başladı?
Bizim Laodikeia kazıları ile haşır neşir olmamız 2000 yıllarında başladı. Şu anki Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ile birlikte Ekol Dergisi’nde burayı tanıttık. İlk tanıtma öyle başladı. Sonra, Esat Sivri ve Cengiz
Bektaş ile tanıştım. Buraya dikkat çekmek için ‘’Laodikeia
sizi çağırıyor ve Laodikeia sizi bekliyor’’ sloganı ile 2001
yılında yürüyüş yapıldı. Arkasından, 2002 yılında ikinci bir
yürüyüş yapıldı. Aynı yıl, müzeyle buraya ortak kazı izni
verildi ve 2002 yılında ilk kazma vuruldu. Zamanın kültür
ve turizm bakanı geldi. Böylece Laodikeia macerası başlamış oldu.
Destekler nasıl geldi? Kazı sistemi nasıl kuruldu?
İlk etapta 2-3 ay periyotlar ile başladı kazı ve restorasyonlar. Zaman geçtikte 5-6 aya uzadı. 19 Ağustos
2008’de, şimdiki Ekonomik Bakanımız Nihat Zeybekci
Belediye Başkanı idi. Zamanın Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay ile bir protokol imzaladılar. Protokolde
buranın işletmesi, temizliği, bakımı, güvenliği ve kazı giderleri Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne yüklendi. Bu 8
yıllık bir protokoldü. Daha sonra kesintisiz olarak bu sistemi Osman Zolan devam ettirdi. Ben kazı heyeti olarak
her ikisine de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ilimiz ve
ülkemiz için büyük bir katkı hizmetidir. Biz 2008 yılından
itibaren 12 ay üzerinden kazı restorasyon, konservasyon
sistemi kurduk. Bu da 31 Aralık 2016 yılına kadar sürdü.
Protokolün bitiş tarihine kadar yani. Biz bu süreç içinde
alt yapıyı tamamladık. Kazı depoları yaptık, prefabrike
kazı evini yaptık girişe, kütüphane, mimari departman
çizim odaları ve laboratuvarları kurduk. Bunun yanında
tamamıyla bir laboratuar gibi oldu burası, özellikle de
eserlerin restorasyonunun, bakımlarının ve analizlerinin
yapılması. Yani harca göre malzeme analizi, malzemenin
dayanımı nedir? Bunlarla ilgili analizlerin yapılabilecek
sistemler kurduk. Tabi bunlar Kültür Turizm Bakanlığı
ve Pamukkale Üniversitesi’nden gelen kaynaklarla oldu.
Denizli Büyük Şehir Belediyesi de bizim işçi ücretlerimizi
karşıladı. Biz Türkiye’deki en büyük kurumsal kazıyı kurduk ve bu sistemimiz dünyada ilk 3’e girer.
2008 yılındaki protokol imzalanıncaya kadar destek
nereden geliyordu?
Lokal desteklemesiyle, bakanlığın destekleriyle, üniversitenin desteklemesiyle, sivil toplum örgütlerinin desteklemesi ile birlikte ilerledik. Çünkü Denizli’de Laodikeia kazılarının çıkışı başka bir şeydir. Ben, sen diye çıkmadık, biz
diye çıktık. İnanır mısınız, Laodikeia kazılarının en alt kesiminden en üst kesimine kadar sivil toplum örgütlerinin,
kurumların ve odaların büyük katkısı vardır. Bu özellikle
de 2008 yılına kadar sürdü. Valilikte o zamanda Köylere Hizmet Götürme Birimi vardı. İl Özel İdaresi’nin içinde
bir birimdi bu. İş adamları o birim sayesinde buraya para
aktarımı yaptılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen ödenekler ve Pamukkale Üniversitesi’nden sağlanan
desteklerle burayı ayağa kaldırdık. 2008 yılından sonra
protokol imzalanınca bakanlık ve Pamukkale Üniversitesi
desteği dışındaki diğer destekler kesildi tabi.

Hangi kesimler ayağa kaldırıldı?
Suriye Caddesi, tapınak ayağa kaldırıldı. Laodikeia Kilisesi’nin restorasyonu tamamlandı şu anda ziyarete hazır.
Kuzey Kutsal Agora diye adlandırıldığımız alanların büyük
bir bölümü ayağa kaldırıldı. Sadece 2016 yılında 33 tane
sütun dikildi, Batı Portik diye adlandırdığımız, yani sizin
anlayabileceğiniz kadarıyla sütunlu galerinin bulunduğu
üzeri çatılı kapalımekan. Batı portik te 11 metre yüksekliğinde 33 sütunu 2016 yılında diktik. Bu gezinti koridorunun arka duvarı 11 metre yüksekliğinde 100 metre
uzunluğunda traverten duvar MS 494 depreminde yıkıldı
gibi duruyor. Traverten duvarının iç bölümü tamamen resimlerle süslü. Arka duvarı kaldırıp üzerine çatı yapacağız. Dünyada böyle bir şey yok. Bu bizim 2 yıllık projemiz.
Denizli turizmine sadece bu bile büyük katkı sağlar.

2008-2016 yılı arası nerelerden destek aldınız peki?
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, Pamukkale Üniversitesi
zaten hep içinde ve belediyeden. Ama %80’lik birimi belediye sağladı.
Burada çok güçlü bir sistem kurduğunuzu söylediniz.
Nasıl bir sistem bu?
Biz bu zaman içerisinde çekirdekten ustalar yetiştirdik.
Restorasyon aşamalarında, kırık taşların birleşiminden
pantograf dediğimiz eksik bölümlerin mermerle tamamlanmasına ya da travertenle tamamlanmasından analizlerin yapılmasına varıncaya kadar tam bir sistem kurduk. Hem teknik aletle bir sistem kurduk hem de insan
gücüyle. Çünkü şöyle düşündük; bu Türk Arkeolojisi’ne
bir model olsun, lokal üniversitenin hemen yanındaki
ören yerinde dünya standartları, hatta daha üstünde bir
kazı sistemi oluşturalım dedik. Hakikaten de başardık.
Yabancı arkeologlar bize geliyorlar, bizim restorasyon
çalışması ile ayağa kaldırdığımız yapıda hangi teknikleri
kullandığımızı ve nasıl çalışma yaptığımız hakkında bilgi
alıyorlar. Bunlar çok önemli. Biz bu sayede Türkiye’de ilk
kez Pamukkale Üniversitesi olarak ülkemizdeki ilk Arkeoloji Enstitüsünü kurduk. Biz Laodikeia’ya gelinceye kadar
burası çobanların gezdiği, kaçakçıların uğradığı yerdi.
Yüzeyde pek bir şey görünmüyordu.
Laodikeia’ı önemli kılan özellikler neler?
Anadolu’nun devasal bir kenti burası. 8 kilometrekarelik
bir alandan söz ediyoruz. İki tane tiyatrosu, Anadolu’nun
en büyük stadyumu, dört tane devasa hamam yapısı (en
küçüğü 5 bin metrekare ile en büyüğü 12 bin metreka-

Kullanıma açılması söz konusu olan bir yer var mı?
Biz Batı Tiyatrosu’nu 3 yılda kullanıma açma sözü vermiştik. İlk kez 2016 yılında 2 ay çalıştım orada ve gördüm
ki tiyatro ayakta. Muazzam. Oturma basamakları, sahne
binası ayakta. Şimdi burası Denizi’nin göbeğinde bir yer.
Hierapolis bile uzak bize. Burası Denizi’nin ana merkezi.
Sosyal etkinlikler ve festivallerde Batı Tiyatrosu çok rahat
kullanabilir. Böyle durumlar var. Biz burada ekip olarak
çalışmaya devam etmek istiyoruz. Tabi fırsat verilirse, bu
konu desteklenirse. Öbür türlü devam etmemiz mümkün
değil. Kazı çalışmaları çok teknik ve hassas ancak destek
verilirse yapabilirsiniz.
Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü olarak bizim
Denizlilere verdiğimiz bir sözümüz var: Burayı gerçekten

LAODEKEIA
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bir turizm destinasyonu alanı yapmak, buranın tamamen
kazılması, ayağa kaldırılması ve dünyaya tanıtılmasını
sağlamak. Biz şu an, Çürüksu Ovası’nın içinde masanın
dördüncü bacağı için uğraşıyoruz. Yani bu nedir? Birincisi
Hierapolis, ikincisi Laodikeia, üçüncüsü Tripolis, dördüncüsü Colossae Antik Kenti. Sonuncu bacak hemen organize sanayide. Ama biz şimdi öyle bir duruma geldik ki
masanın bacaklarını kaybetmeye başladık.
Denizlililer olarak Laodikeia’daki sistemi devam ettirmemiz lazım. Bu sistemin devam etmesi geriye doğru değil
de ileriye doğru gitmemizi sağlar. Yani dördüncü ayağı
kazmaya hazırız yani Colossae antik kentini. Biz Arkeoloji
Bölümü olarak yeterli ekibimiz var, bu alanda Türkiye’de
en önemli bölümlerden biriyiz. Antik kentler için Kazılar
ve restorasyon birinci aşama, diğer aşaması tanıtım. Yani
dünyada turizm fuarlarında bu değerlerin tanıtılması gerekir.

kün değil. Şu dönemde biz yaklaşık olarak 85 kişiyi işten çıkardık. Kültür Değerlerimizi korumak herkesin görevi. Bize
fırsat verildiğinde bir şey yapmıyorsak, o zaman bizde bir problem var demektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri teşvik edecek bir çalışması var mı?
Sponsorluk yasası var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 5225, 5226 ve 5228 sayılı kanunları var. Bu maddelere göre verdiğiniz destek miktarını vergiden düşüyorsunuz. Bir Milli Eğitim’e yapılan katkılar Bir de arkeolojik kalıntılara yaptığınız
giderler vergiden düşülüyor. Şu anda Aydem süresiz olarak bizim örenyeri elektrik giderlerimizle ilgili sponsorluğu
aldılar. Bir Denizli firmasının böyle duyarlı olması bizi çok mutlu etti. Denizlililer olarak bizler, buradaki sistemin devam
etmesini sağlamalıyız. Yani 2017 yılı sonunda yapılacak olan ihalede Laodikeia’nın yerelde kalması destek açısından
önemli. Ben ümitliyim . 2018 yılında daha güzel bir ortamda daha güzel çalışmaları sürdürebiliriz. Teşekkür ederim.

Belediyenin tekrar protokol imzalama durumu yok
mu?
Şimdi biz basından takip ettiğimiz kadarıyla Belediye,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Pamukkale’yi de istedi. Yani Hem Pamukkale’yi hem de Laodikeia’yı beraber işletmek istedi. Olmayınca burası da kaldı. Şu anda
tüm Türkiye’deki ören yerlerini bir yıllığına bir firma aldı.
2017’nin Ağustos ya da Eylül tam olarak bilmiyorum
tekrar ihaleye çıkılması durumları var. O ihaleden sonra
buralar 10 yıllığına kazanan firmaya işletmesi verilecek.
Destek olmazsa sistemin devam etmesi mümkün değil? Doğru mu?
Şu anda bizim tek gelir kaynağımız Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı ödenekler ve üniversitenin verdiği
destekler. Bunun dışında yerel imkanlar olmazsa bizim
daha önce kurduğumuz bu sistemin devam etmesi müm-

KONYALIOĞLU: ‘’LAODIKEIA’YA
EL UZATMAK DENIZLI’NIN
SORUMLULUĞUDUR’’

Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği 15 Nisan Cumartesi günü Laodikeia Antik Kenti ve kazı alanını ziyaret etti.

Z

iyarete, DESİAD yönetim kurulu ile birlikte ilk gününden bu yana desteğini esirgemeyen Esat Sivri, İsmail
Yılmaz ve Hasan Ergür katıldı. Kazı başkanı Prof.Dr.
Celal Şimşek ve kazı ekibi ev sahipliğinde yapılan ziyarette
Laodikeia’nın tarihsel süreci ve kazıların mevcut durumu ele
alındı. 2008 yılında, Kültür Bakanlığı ve Denizli Belediyesi
arasında imzalanan bir protokolün sona ermesiyle önümüzdeki zamanda Laodikeia’yı bekleyen zor süreç için çözüm
yolları konuşuldu.
2017 yılına kadar bakanlığın ve belediyenin desteği eşine az
rastlanır buluntular hızla yeryüzüne çıkartılmış, Arkeoloji bilimine önemli katkılar yapılmakla birlikte Denizli’nin turizm
potansiyelinin güçlenmesi açısından da oldukça önemli kazanımlar elde edilmişti. Ancak, söz konusu protokolün 31
Aralık 2016 tarihinde sonlanması kazı çalışmalarını zor bir
sürecin içerine itti. Süreç içerisinde kurumsal bir kaynak bulunamaz ise kazıların geçmiş yıllardaki verimliliğini devam
ettirmesi zor görünüyor.
Gezi sırasında konu hakkında bilgi alan DESİAD yönetim
kurulu üyeleri, Laodikeia için Denizli’de bulunan STK‘lar eli
ile yapılabilecekleri ve yapılması gerekenleri değerlendirdi.
Kentin geleceği için yapılması gerekenleri paylaşan DESİAD
Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, Laodikeia’ya sahip çıkmanın
Denizlili olan herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, ‘’
Antik kenti kaderine terk edemeyiz. Bu konuda tüm kurum
ve kuruluşların harekete geçmesi gerekir. DESİAD gibi dernekler yalnızca iş dünyası ve ekonomik konular ile ilgili kuruluşlar değildir. Yaşadığımız kente dair sosyal ve kültürel
alanlarda da söz söylememiz de aynı sorumluluk içinde yer
alması gerekir. Bu konuda bir çalışma yürütmeliyiz. ‘’ dedi.

DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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KASAPOĞLU: BIZIM
DIYEBILECEĞIMIZ
TASARIMLARIMIZ VAR
TASARIM MERKEZI PROJESI
DENIZLI’DE HAYATA GEÇIRILDI

2016’da yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi çerçevesinde hazırlanan Tasarım Merkezi projesi Denizli’de
hayata geçirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye’de açılan 22 Tasarım Merkezinden 7
tanesi Denizli OSB’de kuruldu.

P

roje kapsamında Türkiye’nin 9’uncu, Denizli’nin ilk Tasarım
Merkezi’ni kuran Aslı Tekstil
firmasının sahipleri Selim Kasapoğlu ve Aslı Kasapoğlu
Çaputçu, DESİAD Gündem’e
verdikleri röportajda, tasarım
merkezinin firmaya kazandırdıklarını ve ‘’tescilli tasarımlar’’ adı altında yeni rekabet
döneminin başladığını söylediler.
Tasarım Merkezi’nin kuruluş süreci nasıl gelişti?
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki sayesinde oldu
aslında. Bakanlığın böyle bir teşviki olduğunu öğrendik.
‘’Acaba biz buna uygun muyuz, yapabilir miyiz?’’ dedik.
Tasarım zaten tekstilin bir parçası olduğu için haliyle bizim de kendimize ait tasarımlarımız var. O halde yapabiliriz dedik. Aslına bakarsanız, buradaki bütün firmalar
tasarımcı çalıştırıyorlar, desen çiziyorlar, ürünlerini geliştiriyorlar ama hiçbirinin adı yok. Biz de, hem tasarımlarımızı nitelikli yapıp kayıt altına almak hem de bakanlığın
böyle bir teşviki varken bunu değerlendirmek için bir adım
attık. Proje yazdık, belirli prosedürleri yerine getirdik, fiziki şartları sağladık ve tasarımcılarımız için bir merkez
kurduk. Sistemin kuruluşunun ardından, tasarım ürünleri
nasıl akıyor onu belirledik. Bu merkezin bize sağlayacağı
faydaları öğrenmek için mali müşavirlerle görüştük.

çizgisi olan firmaların belli olmasını, ayrışmasını ve Avrupa’da da yarışılmasını istiyor.
Sormak için çok erken tabi ki ama yeni projeler
düşünüyor musunuz?
Şimdi Ekonomi Bakanlığı’nın yürüttüğü yeni bir destek
var. Ona da proje yazıyoruz. İki bakanlığın da tasarımlarla ilgili teşvikinin olması çok güzel. Biri net maaşa destek
verirken diğeri brüt maaşa destek veriyor. Ekonomi Bakanlığı, aldığımız lisanslı yazılım ürünlerine destek vereceğini söyledi.

Bakanlığın sağladığı teşvikler neler? Nasıl kazanımlar
elde ediyorsunuz?
Bakanlığın, tasarımcıların maaşları ile ilgili bir teşviği var;
direkt hibe şeklinde değil, daha çok buraya yapılan masrafları gider olarak gösterme yönünde. Bu da bizim için
büyük bir kazanç ve heyecan.

Proje detayları neler?
Şimdi şöyle; Bilim ve Sanayi Bakanlığı bize bir sistem oluşturdu, bir kültürü yerleştirmeye çalıştı. Yani; bu projeyi
ve tasarımları yaptım diyorsun, gelip kontrol ediyorlar.
Ekonomi Bakanlığı da tek bir proje istiyor: Ne yapacaksın? O projeyi 3 yıl destekliyor. Dolayısıyla vadeli, farklı
çapta bir destek. İki bakanlıkla da çalışmak istiyoruz.

Bu merkez neticesinde ne oldu?
‘’Bu benim tasarımım, bu AslıTekstil’in tasarımı’’diyebilecek bir yol açıldı. Bu bir günde olacak bir şey değil. Bizler
yavaş yavaş tescili ve ürünleri kaydetmeyi öğreneceğiz,
tasarım çalışmalarının ürünlerinin nasıl yürüyeceğini tespit edeceğiz. Ayrıca, tasarımcıları teşvik etmek anlamında, satışa çıkan tasarımlar için bir ödül sistemi de getirildi.
Böylece, tasarımlar arasında bir yarışma ortamı oluyor,
yaratıcılığı artırmak adına güzel bir çalışma.

Peki gelecek aylarda, şu an üzerinde çalışılan
tasarımları sunacağınız bir fuar var mı?
Eylül’deki fuar için hazırlanıyoruz. Paris’te Texworld Fuar’ı var. Tasarımları o fuara göre hazırlıyoruz. Tasarım
Merkezi’nin kurulması ulusal ve uluslar arası anlamda
kendimizi tanıtmak ve tasarımlarımızla var olmak için büyük bir fırsat. İleriye yönelik bir çalışma. Tekstil anlamında bu kadar gelişmiş bir il olarak artık tasarımlarımızla da
adımızdan söz ettireceğimizi düşünüyoruz.

Tasarım merkezinin amacı ne peki?
Buradaki firmaların çoğu müşteriye yönelik çalışıyor. Hepimiz müşteriden gelen desenlerini çiziyoruz, müşterinin
modellerini dikip gönderiyoruz. Bu proje ile farklı olarak
anlatılmak istenen; ‘’Firmanın kendine ait bir dizaynı olsun, kendine ait bir çizgisi olsun ve bunu müşterilerine
sunsun.’’ Firmanın hem üretici hem de tasarımcı yönüyle
fark yaratması bekleniyor.
Bir nevi sanat merkezi gibi mi?
Buraya sanat merkezi demek biraz iddialı olur. Çünkü
hala müşteri bazlı çalışıyoruz. Ama bakanlığın bizi sürekli
eğitmesi ve yolları bize tarif etmesiyle, bu sistemin yavaş
yavaş oturması gereken bir kültür olduğunu biz de çalışanlarımız da çok iyi anladık.
Ödül sisteminden bahsetmiştiniz, bu sistemin ne gibi
artısı oldu?
Ödül sistemlerinin getirilmesi tasarımcıları biraz heyecanlandırdı. Burası bir işletmenin içinde küçük bir okul
gibi oldu. Daha önümüzde uzun bir dönem var. Şuan tasarım merkezinde 19 kişiyiz. Tasarım çok tatlı bir süreç.
Dediğim gibi bu zaten yapılan bir şeydi. Bunu tasarım
merkezi adı altında uyguladığın zaman yeri belli oluyor.
Yıllardır desen çiziyoruz ve onları satıyoruz ama elimizde
hiçbir kayıt yok, bize ait olduğu belli değil. Devlet biraz
da bunların tescilli olmasını istiyor. Markalaşma yolunda,
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PROF. DR. HAKAN AYGÖREN ILE

TÜRKIYE EKONOMISI ÜZERINE

T

ürkiye ekonomisinde 2003 yılı itibariyle 2008 yılına kadar büyümeyi sağlayabilen önemli gelişmelerin söz konusu olduğu bir dönemden sonra, son
yıllarda istenilen büyüme potansiyeline ulaşamadığını
görmekteyiz. Ancak, 2008 krizinden hızlı ve parlak bir çıkış yakalayan ekonominin 2011 sonrasında ciddi bir durgunluğa sürüklendiğini gözlemledik.
Bu durum büyümedeki ivmenin yavaşlaması ya da ortadan kalkması olarak hissedildi. Bunun nedeni olarak, dünya ekonomisindeki yavaşlama, jeopolitik riskler, siyasi ortamın kötüleşmesi sayılabilir. Bu riskler düşünüldüğünde
belirsizlik ortamının belirli bir süre daha devam edeceği
düşünülebilir. Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumdan sonra siyasi iklimdeki belirsizliklerin azaldığı
düşünülse de Anayasa değişikliğinin gerektirdiği değişiklikler ile ilgili gelişmelerin nasıl olacağı ve yeni yönetim
sistemine geçiş sürecinin yönetilmesindeki başarı seviyesi
ekonomi üzerindeki etkisini gösterecektir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, yatırımcıların temkinli bir kaynak kullanımına yöneleceği düşünülebilir.
Öte yandan, 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin
ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen yıllık büyüme oranın %2,9 seviyesinde gerçekleşmesi Türk ekonomisinin güçlü bir yapıya sahip olduğunun bir göstergesi
olarak değerlendirilmelidir. Ancak, özel kesim güveninin
azalması dolaysıyla da harcama isteksizliğinin oluşması
ve özel yatırım seviyelerinin asgari düzeylere ulaştığı bir
ortamın da oluştuğu görülmektedir. 2016 yılındaki bu gelişmelerin 2017 yılında ekonomik iklimi etkileyeceği düşünülmelidir.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında toparlanması, yeniden büyümede ivmeyi yakalayabilmesi, iç ve dış etkenlere bağlıdır. İçeride, ekonomi yönetiminin iktisadi dağınıklığı ve etkinlik kaybını ortadan kaldıracak politikalar
üretmesi, ekonomide güven ortamının yaratılması, döviz
kurlarındaki dalgalanmaların stabilize edilmesi gibi faktörler önem arz etmektedir. Dışarıda ise, yatırımcıların
risk algılarını bozan gelişmelerin ortaya çıkması dünya ile
bütünleşmiş Türk ekonomisi üzerinde de etkisini gösterecektir. Bu belirsizliklerden bir tanesi, Birleşik Krallık’ın
AB’den çıkış sürecinin (BREXİT) nasıl yönetileceğidir.
Türk ekonomisinin ağırlıklı olarak AB ile aktif olduğu düşünüldüğünde Brexit’in önemli etkilerinin olabileceği göz
ardı edilmemelidir. Bir başka dış unsur ise, ABD başkanı
Trump’ın seçildikten sonra uygulamaya sokacağı politikaların yönü ve şiddetidir. Örneğin; Trump’ın Suriye konusundaki tavrı ne olacaktır? Türkiye’nin güneyindeki bu
bölge hala belirsizliklerle doludur.
Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi 2017 yılında bir önceki
yıldan devredilen sorunlarla uğraşırken, dışarıdan gelebilecek belirsizliklere karşı da uyanık olmalıdır. Ayrıca,
içeride ekonominin temel taşlarını oluşturan KOBİ’lere
öncelik tanınması ise, orta ve uzun vadede ekonomik gelişmeye önemli katkılar sağlayacaktır.
Son söz olarak, yıl içinde Türkiye ekonomisinin risk endeksi olarak değerlendirilebilecek CDS’lerin seyri, yukarıda bahsi geçen konuları içeren bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.

Pamukkale Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü Muhasebe ve Finansman
ABD Başkanı
Prof. Dr. Hakan Aygören
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DENIZLILI IŞADAMLARINDAN BÜYÜK BAŞARI

İLK 500’DE 33 DENIZLI FIRMASI
Ekonomist Dergisi tarafından belirlenen Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasına Denizli’den giren firmalara
Denizli Sanayiciler ve İş Adamları (DESİAD) ve Dünya Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen törende plaket verildi.

E

konomist Dergisi ülke ekonomisine yön veren
Anadolu’nun en büyük 500 şirketini belirledi. Denizli’den ilk 500 şirket arasında 33 şirket yer aldı.
DESİAD İlk 500’e giren 33 şirkete ödül vermek için bir
tören düzenledi. Anemon Otel’de düzenlenen törene;
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DESİAD Yönetim Kurulu
Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, CHP Denizli Milletvekilleri
Melike Basmacı, Kazım Arslan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin, MHP Genel Başkan
Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, CHP İl
Başkanı Teoman Sancar, çok sayıda sivil toplum kuruluşu
temsilcisi ve iş adamları katıldı.

Ekonomist Dergisi ülke ekonomisine
yön veren Anadolu’nun en büyük 500
şirketi arasında Denizli’den 33 şirket
yer aldı.

Konuşmaların ardından İskenderun’da bir soba borusu
atölyesinden Dünya markası haline gelen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı hayatındaki
tecrübelerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun
ardından ilk 500’e giren 33 firmaya plaketleri verildi.
İLK 500’ E GIREN FIRMALAR ŞÖYLE:
Er- Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.:
1981 yılında A. Nuri ERİKOĞLU tarafından kurulmuş olan
firma, dünyadaki bakır iletken kullanan sektörlere kaliteli
ürün ve hizmetler sunmayı kendine ilke edinmiştir. Er-Bakır, çevreyi koruma bilincini her şeyin önünde tutmayı ilke
edinip uluslar arası standartlara uygun olarak üretimlerini gerçekleştirmektedir.
Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.:
Firma, Bereket Enerji Grubu’nun bir iştiraki olarak 2008
yılında Aydın, Denizli, Muğla illerinde müşterisine en
avantajlı fiyatlarla, sürekli ve kaliteli elektrik hizmetini
sunma amacıyla kurulmuştur. 2013 yılında bünyesine İzmir ve Manisa illerinde hizmet veren Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’ni katan firma, görevli olduğu
bölge ve tüm Türkiye’de serbest tüketiciler ile İkili anlaşma, serbest olmayan tüketicilerle ise Perakende Satış
Sözleşmesi yolu ile elektrik enerjisi tedarik etmektedir.
Abalıoğlu Yem – Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.:
1940’lı yılların başında sanayiciliğe un üretimi ile adım
atan firma 1969 yılında Denizli’de kurulan fabrikası ile
ülkemizin ilk özel sektör yem kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır. Sanayicilik ve girişimcilik ruhunu yıllardır
sürdüren Abalıoğlu, pazar lideri olduğu yem sektörünün
yanı sıra tarım - hayvancılık ve gıda sektörlerinde sürdürdüğü faaliyetleri büyümesini ve öncü yatırımlarını sürdürmektedir.
Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.:
Enerji, Ulaşım, Madencilik, Tünel, Gemi İnşa, Tarım ve
Yapısal Çelik sektörlerine, istenilen tüm özel kalitelerde,
farklı ebatlarda ve özel boylarda üretimlerini yapan firma, uzun çelik profil sektöründe onaylı ilk AR-GE merkezine sahiptir.
Sadık Grubu:
Geçmişi 1947 yılına kadar uzanan firma, otomotiv ve
akaryakıt alanında faaliyet gösteriyor. Toptan akaryakıt
işinde Türkiye çapında söz sahibi olan firma, bünyesinde
bulunan 5 lider markayla (Petrol Ofisi-Shell-Opet-Aygaz-Total) sektörde ciddi pazar elde etti. Gayrimenkul

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.:
Aydın, Denizli ve Muğla illerinde hizmetlerin en sağlıklı
şekilde yürütülebilmesi için proje ve yatırım planlamalarını son teknolojiye göre yapan ADM Elektrik Dağıtım,
faaliyet gösterdiği bölgede hizmet kalitesini ve müşteri
memnuniyetini yükseltmek için çalışma temposunu her
gün biraz daha arttırarak yoluna devam ediyor.
Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.:
1958 yılında Pamuklu Mensucat unvanı ile Türkiye’nin
ilk tam entegre tesisi olarak kurulan şirket,1983 yılında
AKÇA Holding grup şirketleri arasında yer almıştır. Türkiye’den ABD’ye çarşaf ihracatında liderliği elinde bulunduran firma ayrıca, dijital baskı teknolojisinin geleceği
olan single-pass dijital baskı teknolojisini Ev tekstili sektörün ile tanıştırmış ve sektörde yenilikçi yönünü de ön
plana taşımıştır.

Programın açılış konuşmasını yapan DESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, açıklanan ilk 500 firma içindeki Denizlili firmaların her geçen yıl arttığına vurgu yaptı. Bu sayının artmasının Denizli için ayrı bir gurur
kaynağı olduğunu söyleyen Konyalıoğlu, bu listeye giremeyen firmaların da listeye girmek için çaba sarf ettiğini
anlattı.
Törende söz alan Vali Altıparmak yaptığı konuşmada, sıralamaya giren 33 iş adamının 133 olması temennisinde
bulunarak, “ Denizlili işadamının bunu başaracağına ben
canı gönülden inanıyorum. Çok şehir gezdim ama buradaki girişimcilik ruhu Türkiye’de yok denecek kadar az.”
dedi.

Türkiye’nin hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, linyit
ve çöp gazı potansiyelini kullanmaktadır. Firma, kendi fizibilite raporlarını hazırlamakta ve kendi santrallerinin tasarım, inşaat, montaj ve işletimini kendisi üstlenmektedir.

YERELDEKİ
YÜZÜMÜZ

alanında da yatırımlarda bulunan şirket, içinde bulunduğu sektörlerde %50 oranında büyümeyi hedefliyor.
Aynes Gıda San. Tic. A.Ş.:
1997 yılında Denizli’ye bağlı Acıpayam İlçesi Aligöz
Mevkii’nde üretime başlayan firma, insan sağlığını tehdit
eden katkılardan uzak, doğal ve sağlıklı ürünler üretme
amacını benimseyen, ürünleriyle sağlıklı nesillerin yetişmesini ilke edinmiştir.
Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş.:
ER-BAKIR ELEKTROLITIK BAKIR MAMULLERI A.S ürünlerinin satışı için kurulmuş özel ihracat şirketidir.
Bereket Enerji Üretim A.Ş.:
Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek amacıyla 1995 yılında kurulan şirket, elektrik üretmek için

Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic.
A.Ş - Seval İhracat İthalat ve Pazarlama Tic. Ltd.
Şti.: Türkiye ve Dünya’da kablo sektöründeki kalitesiyle,
müşteri memnuniyetiyle ve yenilikçi yapısıyla önde gelen
firmalar arasında yer alan Seval Kablo, 1980 yılında Denizli’deki tesislerinde kablo üretimine başlamıştır. Kaliteli
ürün, kaliteli hizmet politikasını benimseyen Seval Kablo
kazandığı çeşitli uluslararası kalite belgeleri ile sertifikalandırmıştır. 2014 yılından beri Türkiye ve Denizli kablo
ihracat birincisidir.
Kardemir Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.:
1969 yılında Denizli’de kurulan şirketin İzmir’de de üretim tesisi bulunmaktadır. Denizli’de ihracat yapan firmalar arasında yıllardır ilk üçteki yerini koruyan kuruluş, tüm
dünyada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
Halil Pekdemir Çiftliği:
Firmanın tarihi, 1973 yılında Pekdemir ailesinin yumurta üretmek için tavuk çiftliği kurmaya karar vermesiyle
başlamıştır. Tavuk çiftliğinin kapasite artışı ile birlikte
Acıpayam ve çevresine üretimin fazla gelmesi sebebi ile
1978 yılında Denizli’de yumurta satabilecekleri bir dükkan açan Pekdemir firması, 1998 yılında ağını genişleterek akaryakıt istasyonu açtı. Zaman içerisinde büyüyen
ve bugün marketler zinciri oluşturan kuruluş, Denizli’deki
ilk ve tek modern market örneği olma sıfatını elinde bulunduruyor.
Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Kuruluşu 1978 yılına dayanan Pamukkale Kablo PVC,
XLPE ve HFFR yalıtkanlı tesisat, Enerji A.G, Enerji O.G
kabloları üretmekte olup, kablo üretiminde kullanılan
BAKIR, PVC, XLPE ve HFFR tipindeki yalıtkan malzemeleri de kendi tesislerinde üretmektedir. Üç farklı kıtada
otuzun üzerinde ülkeye ihracat yapan firma, İstanbul sanayi odasının her yıl açıkladığı 500 büyük sanayi kuruluşu
listesinde 2006 yılından bu yana sürekli yer almaktadır.
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İLK 500’DE 33 DENİZLİ FİRMASI
Eymes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2008 yılında Denizli’de kurulan firma Brillife ve Brilllant
markaları ile Perde satışı yapmaktadır. Türkiye’de açtığı
9 bölge müdürlüğü ile iç piyasada pazar payını artırma
hedeflemektedir. Ulaştığı bayii ağı ile her yıl düzenlenen
Anadolu 500 büyük firma sıralamasına girmektedir. Pazarlama şirketi olarak kurulan firma, son yıllarda yaptığı
yatırımlar ile sanayici kimliğine de haiz olmuş olup İstanbul Sanayi Odasına kayıtlıdır. Kendi markaları ile Dünyanın her yerine ihracat yapmakta, TİM İlk 1000 ihracatçı
arasında İTKİB Platin Ödül sahibidir.
Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.:
1992 yılında kurulan Atom Kablo, Türkiye’nin önde gelen kablo üreticisi ve ihracatçısı firmalar içerisinde yer almaktadır. Kalite belgesi standartlarına uygun olarak üretim yapan Atom Kablo, sürekli ve etkin olarak uyguladığı
Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ulusal ve uluslar
arası ve müşteriye özel standartlara göre kablo üretimi
yapmaktadır.
Elsan A.Ş.:
1980 yılında kurulan Elsan A.Ş.zaman içerisinde en iyisi
olabilmek için Stratejilerini,teknolojisini,verimliliğini değiştirdi. Türkiye’de ilk 500 firmanın arasına girebilmeyi
başaran firma, kalite güvencesi olan belgelerle gücünü
destekleyerek ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek
dünya markalarının arasında yerini aldı.

tusunda tasarım yapmayı ve ürünleri en ince detayına
kadar özenle hazırlayıp marka bilincini en iyi şekilde yansıtmayı ilke edinmiştir.

Gamateks Tekstil Sanayi:
Gamateks; ev tekstili, dış giyim ve pijama, gecelik üretiminde yaklaşık 30 senelik köklü bir geçmişe sahiptir.
Avrupa, İngiltere, Amerika, Kanada ve Mısır’da dünyanın
saygın markalarına ihracat yapan firma; kalite, esneklik,
hız, araştırma ve sürekli yenilik ilkeleri ile kumaştan konfeksiyona entegre servis verebilen alanında lider bir firma
unvanına sahiptir.

Eke Tekstil Konfeksiyon Sanayi:
1989 yılında üretime başlayan firma, ileri teknolojiyi en
iyi şekilde kullanmış ve sektörün liderlerinden biri olmuştur.Firma,ihracatının büyük bir bölümünü ABD’ye
gerçekleştirmektedir. Japonya Rusya ve Avrupa ile de
ihracat yapan firma, uluslar arası standartlarda üretim ilkeleri doğrultusunda üretim gerçekleştirdiği için kalitesi
ile dünya ülkelerinin güvenini kazanmıştır.

Kaynak İplik Sanayi:
1987 yılında kurulan firma, pamuk elyafından en iyi kalitede iplikleri en son teknoloji ile üretmekte ve Türkiye’nin
sayılı iplik üreticileri arasında yer almaktadır. En iyi ürünü
en iyi zamanda ve kalitede müşterisine sunmayı kendine
ilke edinen Kaynak İplik Sanayi, esnek üretim yöntemiyle, müşterilerinin gereksinimlerine göre hızlı ve etkili üretim değişiklikleri yapabilmektedir.

CMK kablo Elektrik Sanayi:
2006 yılında alçak gerilim enerji kabloları üretimine yönelik olarak kurulan kurulmuş olan firma, sektörün öncelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümektedir.
Firmanın hedefi, Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürünler üreterek ürün paletini genişletmek ve ihracatını arttırmak, yurt
içinde ve yurt dışında aranılan bir marka olmaktır.

Ozanteks Tekstil Sanayi:
Firma 1973 yılında kuruldu. Özgün trend ve tasarımlarıyla oluşturduğu markalarını dünyanın her pazarına sunmayı başardı.Tekstil sektöründe öncü ve yenilikçi bir firma
olarak çevreye karşı sorumluklarının bilincinde olan Ozan
Tekstil, sahada ve çatıda olmak üzere GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları da yapmaktadır.
Küçüker Tekstil Sanayi:
1977 yılında kurulan ve üretimini ihracat ve iç piyasa olarak gerçekleştiren firma, ayrıca iç piyasaya baskı – boya
üretimi yapmaktadır. Kaliteli üretim, hızlı servis, çevre ve
insan sağlığına duyarlılık prensipleri ile adım atan firma,
AR-GE çalışmaları ile de adından söz ettirmektedir.

PLAKET TÖRENİ

Ekonomist Dergisi ülke
ekonomisine yön veren
Anadolu’nun en büyük 500
şirketini belirledi.

Erikoğlu Emaye:
1972 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, uluslararası standartlara uygun olarak yuvarlak emayeli bakır
tel üretimi yapmaktadır. Kalitenin sürekliliğini ve müşteri
odaklı üretimi kendisine ilke edinmiş olan firma, uluslararası arenada tanınmış bir isme sahip olmuş ve ürünlerini
Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Asya ve Afrika kıtalarında
50’ye yakın ülkeye ihraç etmektedir.

Kocaer Tekstil Sanayi:
1996 yılında kurulan firma, dünyaca tanınmış markaların onay verdiği fabrikalarında üretimlerini yapmaktadır.
Teknolojiyi takip eden ve yenilikçi bir firma olmayı görev
bilen firma, kendine ait markası ile ev-banyo tekstili, kişisel bakım, kozmetik ve aksesuar ürünlerini direkt ve online olarak satışa sunmaktadır.

Başarı Tekstil Sanayi:
1994 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, İssimo
markası ile dünyaca ünlü ev tekstili markalarının arasında
yerini almayı başarmıştır. Başarı Tekstil, trendler doğrul-

Çarkıt Kablo:
Elektrik kablosu üretim sektörünün önde gelen firmalardan biri olan Çarkıt Kablo, 1992’de kuruldu. 30’dan fazla
ülkeye ihracat yapan firma, faaliyetlerinin tamamında
ulusal ve uluslar arası standartları, kuralları ve şartları
eksiksiz olarak uygulamayı başarmıştır.
Başaranlar A.Ş.:
1956 yılında temelleri atılan firma, faaliyet alanında kendisini Denizli ve civarında kanıtlamayı başarmıştır. Üretim
ve hizmette, Türkiye ve dünya pazarında güvenilir, fark
yaratan, örnek bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla
ilerleyen firma Türkiye’nin en iyi ilk 500 firması arasında
yer almayı başarmıştır.

Akça Hazır Beton Sanayi:
1984 yılında Denizli’de, yıkanmış kum üretimini ilk kez
hayata geçiren, ilde ve bölgede ilklere imza atan şirket,
güvenilir ve tescillenmiş kaliteli hizmetleri ile hafriyat,
nakliye, taş ocağı işletmesi, kum ocağı işletmesi, hazır
beton, hazır sıva, asfalt & yol yapımı, inşaat taahhüt işleri, inşaat malzemeleri, kalite kontrol - AR-GE alanında
faaliyet göstermektedir.

Uğurlular Tekstil Sanayi:
1965 yılında temelleri atılan firma, Amerika, Rusya, İngiltere, İtalya, Kanada, İsviçre, Belçika, Slovakya Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapmaktadır. 2014 yılında
8100 rotor open-end yatırımı yapan firma, yarım asırlık
tecrübesiyle sektörünün en önemli oyuncuları arasında
yerini almaktadır.

Üç Yıldız Tekstil:
1986 yılında sektöre giriş yapan firma, sektördeki eksikliklerin de bilincinde olarak zaman içerisinde, günümüzde söz sahibi ham bez üreticileri arasında kendine oldukça sağlam bir yer edindi. Firma ürettiği yüksek kaliteli
kumaşları ile ev tekstili, döşemelik, dış giyim sektörlerine
hizmet vermektedir.

PLAKET TÖRENİ

Gökhan Tekstil:
Havlu, bornoz, ev ve yatak giyimi, pamuklu dokuma kumaş üreten entegre bir kuruluş olan firma 1977 yılında
kurulmuştur. Firmanın konfeksiyon üretiminin % 95’i 4
kıtada 50’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Gökhan
Tekstil, dünyaca ünlü markalara fason üretimin yanında,
1999 yılından bu yana kendi markası “Soft Cotton” için
de üretim yapmaktadır.

DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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DESİAD OSMAN ZOLAN’I ZIYARET ETTI
DESİAD’ın Şubat ayında belirlenen Yönetim Kurulu,
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı
makamında ziyaret etti.
2 Mart tarihinde gerçekleştirilen ziyarete, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel,Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Aydınlı ve Bekir Serdar Mutlubaş ile Genel Sekretet Ferruh
Dalkılınç katıldı. Başkan Zolan, dernek tarafından kendisine yapılan nezaket ve tanışma ziyaretinden duyduğu
memnuniyetini dile getirerek yeni yönetimi tebrik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı, şu an çalışmaları devam
eden alt yapı ve en önemlisi olarak görülen Üçgen Kavşağı’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Derneğin
proje etkinliklerinden bahseden Dernek Başkanı İ. Okan
Konyalıoğlu ve üyeler de Büyükşehir ile her konuda fikir
alışverişi ve paylaşıma hazır olduklarını ifade etti.

DESİAD’DAN DENIZLILI BAŞKANA TEBRIK ZIYARETI
DESİAD Yönetim Kurulu, EGE Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
görevini devralan Fadıl Sivri’yi ziyaret etti.
9 Mayıs Salı günü gerçekleştirilen, bölgesel iş birliği ve
ortak projeler ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarete, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Şenel ve
İlker Başkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Erikoğlu ve
Genel Sekreter Ferruh Dalkılınç katıldı. DESİAD Yönetim Kurulu iş dünyasıyla ilgili sohbetin ardından Denizlili
başkana yeni görevinde başarılar dileyerek ESİAD’dan
ayrıldı.

DESİAD TICARET ODASI’NI ZIYARET ETTI
DESİAD Yönetim Kurulu Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti.
Ziyarete DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İbrahim Şenel ve Yönetim Kurulu
Üyesi Bekir Serdar Mutlubaş katıldı. Dernek
yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DESİAD’ın
planladığı etkinlikler hakkında bilgiler aldı.
Uğur Erdoğan, Türkiye ve Denizli ekonomisindeki son gelişmelerin değerlendirildiği
ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Denizli için planlanan tüm projelerin arkasında olacaklarını belirtti. Keyifli bir sohbetin ardından
DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ.Okan
Konyalıoğlu, DTO başkanına desteklerinden
dolayı teşekkür ederek ziyareti sonlandırdı.

DESİAD, VALİ DR.AHMET
ALTIPARMAK’IN MAKAMINDA
DESİAD Yönetim Kurulu, Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak’ı makamında ziyaret etti.

15 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyarete, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Erikoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Serdar Mutlubaş ve Sayman Şule Yılmaz katıldı.
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak DESİAD Yönetim Kurulu’nu tebrik ederek, derneğin ilerleyen dönemlerde
gerçekleştirecek olduğu faaliyetler ile ilgili bilgiler aldı. DESİAD Yönetim Kurulu, Denizli ekonomisi ve iş dünyası hakkındaki uzunca konuşmanın ardından Vali Altıparmak ile fotoğraf çektirdi ve makamdan ayrıldı.

İmtiyaz Sahibi			
Yazı İşleri Müdürü			
Genel Yayın Yönetmeni		
Yayın Kurulu			
Uygulama ve Tasarım		
Haber Editörü			
Yayın Mahiyeti			
Yayın Türü			
Yayın Periyodu			
Yönetim yeri			
Basım Yeri			
				
Basım Tarihi			

: DESİAD (Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği)
: Ender Yörükoğlu
: İbrahim Şenel
: Okan Konyalıoğlu, İbrahim Şenel, Ender Yörükoğlu, Şule Yılmaz, Levent Çaputcu
: MAC ART Creative Design | www.macartajans.com
: Gülsu Hayta | MAC ART Creative Design
: Kurumsal Bülten
: Yerel Süreli Yayın
: 3 ayda bir
: Çamlaraltı Mah.Ulus Cad.Yürekten Apt.No:125/1 Pamukkale / DENİZLİ
: Ata Matbaacılık ve Tuh.San.Tic.Ltd.Şti Buca OSB Mah.3/19 Sk. Begos Sit.
No:11 Buca İzmir Tel : 0850 221 02 00
:

Bültende bulunan yazılar ve fotoğraflar aksi belirtilmedikçe Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’nin resmi görüşünü yansıtmaz.
Köşe yazılarındaki ve röportajlardaki yazılar, yazarlarına aittir.

DESİAD Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. İbrahim ŞENEL

HAYDI GELIN
HELVAYI BIRLIKTE KARALIM
Merhabalar,
DESİAD’ın çıkarmış olduğu DESİAD Gündem
gazetesinde bundan böyle bu köşede sizlerle buluşmaya
çalışacağım. Dilim döndüğü, kalemim yettiğince…
Aslında yazılıp söylenecek çok şey var. Gerek ülke gündemine, gerek kent gündemine gerekse DESİAD’a dair. Bu ilk yazıda Denizli Kent gündeminden uzak kalmamak daha doğru
geldi. Gerçi Denizli kent gündemi dediğimiz şey bile o kadar
yoğun ve dolu ki, içinden hangisini seçip konu edeceğime
karar vermek bile zor oldu.
Ama biraz turizmden söz etmek sanırım en iyisi. Zira DESİAD
Gündem’in bu sayısında dikkate değer bir Laodikeia vurgusu var. Bu vurgu üzerinden Denizli’nin turizm potansiyeli ve
turizmi ile ilgili harekete geçmekte yarar olacağını düşünüyorum.
Denizli, özellikle 80’lerden sonra ülkenin en önemli sanayi
kentlerinden bir oldu. Tekstilin başını çektiği pek çok sektörde önemli firmalar ve markaların doğduğu bir sanayi ve
ticaret kenti olma özelliğini halen de korumakta. Ama bütün
bunlar olurken biraz da hızlı sanayileşme ve bunun doğurduğu hızlı ve plansız kentleşme ile birlikte turizm konusu,
daha pek çok kent ve çevre değeri ile birlikte uzun yıllar göz
ardı edildi. Aslında Denizli uzun yıllar boyunca bir turizm
beldesi olan Pamukkale gibi bir değere çok aşina idi. Hangimiz Pamukkale’ye gerek piknik yapmak gerekse özel idare
havuzlarında serinlemek için gitmedik. Her Denizlili için bu
ve benzer pek çok anı vardır eminim. Ama buradan ‘’en son
ne zaman Travertenlere gittiniz?’’ diye bir soru sorsam… Ya
da ‘’Bahar aylarında pek çok hafta sonu Goncalı’ya giderken
önünden geçtiğiniz ‘’Laodikeia’’ ören yerine uğradınız mı?’’
desem… Cevaplarınızı tahmin edebiliyorum. Ancak bunları
sorma nedenim bütün bu ve buna benzer konular ile ilgili genel bir ‘’dikkate almama’’ durumunun varlığına dikkat
çekmek. Peki, Denizli gibi Collosea –Laodikeia-Afrodisias
gibi yirmiyi aşkın ören yeri ve antik kente komşuluk eden,
Pamukkale gibi bir doğa harikasına sahip, etrafında yayla
turizmine kucak açmayı bekleyen pek çok coğrafi avantajı
bulunan, bütün bunların yanında gıda ve hayvancılık alanlarında da orijinal pek çok ürün yelpazesi bulunan, tekstil ve
traverten sayesinde müthiş bir AR-GE ve Uluslar arası ağlara ulaşabilme becerisini edinmiş bir kentte bütün bu potansiyeller neden harekete geçemez de, bizler burnumuzun
dibindeki değerlerden bi haberken buralara turist gelmesini
bekleyebiliriz. Buradaki temel meselenin bütün bu avantajların ve değerlerin doğru bir koordinasyon ile bir araya getirilememiş olmasıdır. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önce Denizli
Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı’nın yürüttüğü, kentin pek çok
STK’sı ve meslek odası ile destek verdiği ‘’Denizli Geleceğini
Arıyor’’ adlı çalışma, kentin bundan sonraki rotasının turizm
odaklı büyüme olması gerektiğini tespit etmiş, yeni yatırımların bu merkezde olmasını tavsiye etmişti. Ama sanırım geçerliliğini korumakla birlikte hala tozlu raflarda duruyor.
Denizli’nin sahip olduğu pek çok değerin hepimiz farkındayız, bu kentin üreten, istihdam sağlayan, katma değer oluşturan bireyleri olarak, bu değerlerin çoğaltılması ve verimli
kullanılması hem kentin hem bizlerin ortak menfaatidir. Peki
o zaman, turizm özelinde ne yapılabilir? Turizm çok aktörlü ve parametreleri geniş bir sektör. Yerli-yabancı konuklar,
pek çok turizm firması, otel vb. tesisler, gezi ve tur güzergahları gibi farklı pek çok detaya sahip. Sizin güzel bir turizm
tesisi yapmanız yetmiyor. Oraya gelecek turist için gezi rotalarından tutun da orijinallik sunacak pek çok şey vaat etmeniz gerekli. Demek ki, turizm dediğimiz şey bütün bunların
birlikte değerlendirildiği ortak bir koordinasyon gerektiriyor.
Buna kısaca, ‘’Denizli’nin Turizm Politikası’’ demek istiyorum. Valiliğin , Büyükşehirin, Kent Platformu’nun ,turizm
kuruluşlarının, STK ve ilgili meslek odalarının yer aldığı bir
birliktelik ile bu kent için bir turizm anayasası yazılmalı. Ancak bu sayede Pamukkale ören yerinin gelirlerinin Denizli’de
kalması sağlanabilir, Laodikeia gibi çok önemli bir kazı alanına verilen destek sürekli hale gelebilir. Bütün bunlar bu kentin ortak kazanımı olacaktır. Umuyorum turizm ortak paydasında en kısa sürede bir araya gelinir ve harekete geçilebilir.
Bu şehirde un var, şeker var, yağ var… Hadi gelin Helvayı birlikte karalım.
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İŞ ADAMLARINDAN SEKTÖR ANALIZI
Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği ve Denizli
Sanayi Odası’nın iş birliği ile GEKA projeleri kapsamında
hazırlanan “Yeni ve Stratejik Sektör Analizi” konulu
sunum Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.

D

ESİAD ve DSO, iki adet proje hazırlamış ve 20 Ocak
2017 tarihinde Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın onayına sunmuştu. Onaydan geçen ve sözleşmesi imzalanan projeler, GEKA tarafından uygulanan doğrudan faaliyet
desteği programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştı.
İmzalanan projeler kapsamında ilk adım 3 Mayıs Çarşamba
günü atıldı. Dedeman Otel’de gerçekleştirilen ‘’Yeni ve Stratejik Sektör Analizi’’ konulu sunuma, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu DSO Başkanı Müjdat Keçeci,
Pamukkale Üniversitesi‘nde görevli akademisyenler ve çok
sayıda DSO ve DESİAD üyeleri katıldı. İş adamları ve akademisyenler, Denizli özelinde gelişime açık yeni sektörler ve bu
sektörlere yönelik fırsatlar hakkında değerlendirmede yaparak bilgi alışverişinde bulundu.

DENİZLİLİ IKI İŞ ADAMINDAN BÜYÜK BAŞARI
Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl altıncısı yapılan
“Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırması
sonuçları açıklandı.
Anadolu Kaplanları’nın son yıllardaki yükselişiyle birlikte
Anadolu’daki iş insanlarının ekonomik kamuoyundaki etkinliği de arttı.
Ekonomist Dergisi de bu iş insanları içinde en etkin olanlarını ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ araştırmasıyla ortaya koydu. Bu araştırmanın temel kriterini, seçilmiş
olan isimlerin, bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal
gelişimine katkıda bulunmuş olmaları oluşturuyor. Son altı
yılda üç kez düzenlenen söz konusu araştırma bu yıl bir kez
daha yapıldı. Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl altıncısı
yapılan “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırması
sonuçları geçtiğimiz aylarda açıklandı. Açıklanan listeye
göre, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat
Keçeci dördüncü sıradaki yerini korurken Denizli’den ikinci
bir isim olarak listeye giren Bereket Enerji Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı da otuzuncu sırada listede
yerini aldı.

DENİZLİ
SANAYİ ODASI BAŞKANI
MÜJDAT KEÇECİ

BEREKET ENERJİ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CEYHAN SALDANLI
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İŞ YEMEKLERİ

DESİAD YEMEKTE BULUŞTU

DESİAD üye buluşmaları kapsamında düzenlediği iş yeri yemeklerine hız kesmeden devam ediyor. Eski yönetimlerden
devralınan, yıllardır devam eden ve gelenek haline gelen yemeklerin amacı, üyelerin birbiri ile tanışması ve
kaynaşmasının sağlanması.

A

hmet Yavuzçehre’den Şubat ayında görevi devir
alan İ.Okan Konyalıoğlu, uzun zamandır düzenlenen dernek geleneğini bozmadı. Genel Kurul
Toplantısı’nın ardından dernek üyesi iş adamları tarafından, üyelerin arasındaki ilişkileri geliştirmek ve pekiştirmek için Nisan sonundan Mayıs ayının ortasına kadar dört
yemek düzenledi.
Dernek faaliyetlerinin ve projelerinin, iş adamlarının sıkıntılarının ve tavsiyelerinin konuşulduğu yemeklerin birincisi 1 Mart tarihinde Kazım Karakurt tarafından verildi.
Yemeğe, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Sayman Şule Yılmaz, Genel Sekreter Ferruh
Dalkılınç, Yönetim Kurulu üyesi Ender Yörükoğlu, Dernek üyeleri Hakkı Gerelioğlu, Ali Şahin, Yalçın Emekçi,
Zorhan Sancar, Tamer Gençoğlu, Mehmet Cillov, Tahsin
Cem, Mustafa Kaygın, Haluk Yazıcı, Mehmet Karakurt ve
Dernek sekreteri Kadriye Yurdunkulu katıldı.

N

isan ayının ilk yemeği ise 5 Nisan Çarşamba günü
Abalıoğlu Holding tarafından düzenlendi. Yemeğe,DESİAD Yöneyim Kurulu Başkanı İ. Okan
Konyalıoğlu, Başkan Yardımcıları İbrahim Şenel ve İlker
Başkaya, Sayman Şule Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Çaputçu, Dernek üyeleri Mehmet Salih Başöz, Feyzi Uslu, Mehmet Özyurt, Beyza Çaputçu, Kamil
Saranlı, Kemal Caner, Ümit İlhan Mehmet Altuntaş, M.
Ercüment Erdem, Dernek Sekreteri Kadriye Yurdunkulu,
Abalıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Abalıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M.Ali Abalıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Oğuz Abalıoğlu, Ahmet Abalıoğlu ve Cafer Sadık Abalıoğlu katıldı.

M

ayıs ayının ilk yemeği ise dernek üyesi Adnan
Kaçar tarafından verildi.

11 Mayıs Perşembe günü düzenlenen yemek öncesi Adnan Kaçar’ın iş yeri Hidrobarsan ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.
Üye tarafından düzenlenen öğle yemeği etkinliğine,
DESİAD Yöneyim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu,
dernek üyeleri Erhan Sabanoglu, Sedat Erikoglu, Erman
Besli, Serkan Eryilmaz ve dernek Sekreteri Kadriye Yurdunkulu katıldı.

M

ayıs ayının son yemeği Abdullah Boztepe tarafından düzenlendi. Mega Madeni Ev gereçleri
Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin bahçesine kurulan
yemek masası adeta piknik havası tadındaydı.
Yemeğe, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, Başkan Yardımcısı İlker Başkaya, Sayman Şule
Yılmaz, Genel Sekreter Ferruh Dalkılınç, Yönetim Kurulu
Üyelesi Ender Yörükoğlu, DESİAD eski Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Yavuzçehre, Dernek Sekreteri Kadriye
Yurdunkulu ve dernek üyeleri Gültekin Okay Salgar, Adnan İnceoğlu, Kemal Şakir Bermant, Taştan Kardaşlar,
Hasan Kasapoğlu, Salih Katrancı, Şeref Hazer, Esat Sivri,
İzzet Özer, Mehmet Salih Başöz, Uğur Yaşar İlhan, Mehmet Rabuş, Süleyman Cansev, Recai Doğaç, Musa Eskili,
Cengiz Akhisar, İsmail Yılmaz, Remzi Sulayıcı, Mehmet
Cillov, İsmail Gün, Bekir Urganlıoğlu, Yusuf Şenel ve Serdar Cansev katıldı.

D

ernek üyesi iş adamlarının düzenlediği
yemekler, üye iş adamlarının birbiri ile
sohbet etme fırsatı bularak yeni ticari
ilişkilerin başlamasına öncülük ediyor. 30 Mart
tarihinde düzenlenen ikinci yemek ise İsmail
Hakkı Gerelioğlu ev sahipliğinde Yelken Retaurant’ta gerçekleşti.
Yemeğe, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı İ.
Okan Konyalıoğlu, Başkan Yardımcısı İlker Başkaya, Sayman Şule Yılmaz, Genel Sekreter Ferruh Dalkılınç, Yönetim Kurulu üyesi Ender Yörükoğlu, Dernek üyeleri Kazım Karakurt, Mehmet
Rabuş, Şeref Hazer, Metin Okan, Abdullah Boztepe, Esat Bozbıyık, Gürol Contay, Öcal Gerelioğlu, Zeren Gerelioğlu, Umut Gerelioğlu, Emrah
Gerelioğlu ve Dernek Sekreteri Kadriye Yurdunkulu katıldı.
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BORNOZ FESTİVALİ
DESİAD Eski Yönetim Kur. Bşk. Ahmet YAVUZÇEHRE

NEDEN DESİAD?
Birçoklarınızın bildiği gibi 4 sene boyunca şehrin gururu olduğuna inandığım bu derneğin başkanlığını yürüttüm. Bugün
baktığımda başta bizi yalnız bırakmayan siz dostlarımızın,
sonrasında da benimle çalışan yönetim kurulu üyesi dostlarımın bana kattıklarının ne kadar büyük olduğunu öncelikle
belirtmek isterim.
Bu dünyalar güzeli maceranın başlangıç dönemlerinde bir
ağabeyim bana şöyle demişti: ‘’Ne işe yarar ki dernekler. Zaten çok var. Bence birçokları kapanmalı ve bir büyük dernek
olmalı. O sayede biz katılımcıların da bu işlere ayıracağı zaman kısıtlı olur.’’
O zamanlar bilgi birikimim ve bu işlere olan tecrübem sınırlı
olduğu için açıklayamamıştım sözlerinin ne kadar saçma olduğunu.
Açıklamaya çalışayım derneklerin ne kadar önemli organlar
olduğunu:
İlk olarak, demokrasinin en önemli hücrelerindendir dernekler. Belli bir ortak payda içerisinde toplanan insanlar, tek
seslilikten doğabilecek olan karanlıktan çıkabilmek için birlik
olup sorunlarını paylaşırlar. Örneğin, çok partili siyasi hayatımızın başladığı yıllarda DP’nin istediği şeylerin başında
dernekleşme faaliyetlerinin kolaylaştırılması talebi yatıyordu. Yani demokratik hak ve özgürlüklerimize kavuştuğumuz
dönemlerde ilk akla gelenlerin başında dernekleşip, sorunlarımızı tartışıp bunları daha üst platformlarda duyurma çabası
geliyordu. Dernekler ana araçlardan olarak görülüyordu.
İkinci olarak, iş hayatının hay huyunda tanışamayacağın veya
görüşme ihtimalin olmayan insanlar ile tanışırsın. Bu sayede
hep aynı rutin içerisinde tanıştığın insanlar ile zaman geçirmektense sana başka tatlar katan insanları görür ve yeni bir
insanı, aileyi veya şirketi tanıyıp feyzalma imkanına sahip
olursun.
Üçüncü olarak, sorunlarını kahve-meyhane köşelerinde tartışıp kadehlerin arasına anlamsızca kaybolmasını engellersin.
Bir milletvekili ile bu sayede yüz yüze konuşup derdini anlatabilirsin ya da bir devlet görevlisine bu tip bir demokratik örgüt
ile ulaşabilirsin. Talep edersin derneğinin yöneticisi senin anlatamadığını senin anlattıklarınla anlatabilir. Sorununu kesin
çözer mi bilemem ama sorunun en azından duyulur. Sorunun
arkadaşınla senin aranızda geçen bir sohbetin ara mezesi olmanın ötesinde adresine ulaşır.
Dördüncü olarak başkasının sorunlarını bilirsin. Senin sektöründe olmayan ama senin keşke girsem dediğin işlerin aslında
sana göründüğü gibi olmadığını anlarsın. Paran cebinde kalır,
zamanını daha yararlı işlere harcarsın. Dıştan güzel gördüğün
dünyalarda emeğini çarçur etmezsin.
Aslında sayfalar dolusu yazarım bu konu hakkında. Ama en
önemlisi nedir biliyor musunuz? Hepsinin özeti olan; tek tip
olmaktan kurtarır dernekler insanı. Tek tip derken şundan
bahsediyorum: Herkesin aynı işi yaptığı, herkesin aynı şeye
inandığı, herkesin aynı giyinip, aynı şekilde güldüğü, aynı
şekilde ağladığı birey olmaktan kurtulursun. Renk olursun
dernekler çoksa. Siyah beyazın boğuculuğu seni boğamaz o
zaman. O zaman övündüğümüz Büyük Şehirli olmaya başlarız. Eğer dernekler çeşitli olmazsa, o zaman Büyük Kasaba
oluruz. Herkesin herkesi bildiği, herkesin herkese güldüğü
ama arkasından da konuştuğu bir topluluk oluruz. Üretmek
yerine konuşan, savaşmak yerine sinen, anlatmak yerine itaat
eden oluruz. Sonunda sorunlarımızı bilmeden, sorunlarımız
için birleşmeden, dertlerimiz için çarpışmadan yok oluruz. Birey olmanın konforunu devam ettirebilmek için toplu hareket
etmenin zahmetine girişmek lazımdır. Dernekler bunu sağlar.
Yoksa sonunda ayna karşısında kendi kendine konuşanın yalnızlığıyla yok olur gideriz.
İşte bu yüzden çok derneğin olması iyi bir şeydir o şehir için.
Yarınlarına yön verecek insanların yetişebildiği tarlaların çok
olduğunu gösterir. Yarınların aydınlık olduğunu gösterir. Yarınlarına sahip çıkma konusunda hevesli insanların olduğunu
gösterir. Bu topraklarda demokrasinin yaşayacağını, yaşaması için çalışan zaman harcayan insanlar olduğunu gösterir.
İşte o gün diyemedim bunları. Diyebilsem iyiydi… İçimde kalmadı bu sayede sizlerle paylaşmış oldum.
Sahip olmanın gururunu yaşamak lazım diye düşünüyorum
DESİAD gibi geçmişi DENSABİD’lere dayanan, şehir iş insanlarının sorunlarını nesillerdir bilen bir derneğe sahip olmaktan.
Destek olmak ve her ortamda yanında olmak gerek diye düşünüyorum işini, ailesini bir gelir elde etmeden sadece yaşadığı topluma katkı sağlamak için çalışan DESİAD yönetim
kurullarına.
Talep etmek gerek diye düşünüyorum, bu insanlara doğruyu
bulmak için yaptıkları çabaların boşa gitmesini engellemek
için.
Şanslıyız diye düşünüyorum, her gelen yönetim kurulu öncekinden aldığını sahiplenip çıtayı daha yukarıya çıkartmak için
çalıştığından dolayı.
Bu yüzden dostlar bu gazetenin çıkmasına ön ayak olan Sn.
Okan Konyalıoğlu ve yönetimine destek olmak ve talep etmek zorundayız. Bu bir seçenek değil. Bu bir gerekliliktir. Yarınlarımıza olan bir borçtur. Yaşadığımız topluma olan borçtur. Kendimize olan bir borçtur.

6. DÜNYA TÜRK HAVLU VE
BORNOZ FESTIVALI
COŞKUYLA KUTLANDI
Denizli Sanayiciler ve iş Adamları Derneği 18 Mart Cumartesi günü
düzenlenen 6. Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü etkinliğine katıldı.

D

enizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği tarafından Babadağ’da gerçekleştirilen etkinlik vatandaşların akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde
başlayan etkinlikte onlarca firma stant açtı.
Etkinliğe Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Cumhuriyet
Başsavcısı Mustafa Alper, Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Zolan, Babadağ Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Babadağ Belediye Başkanı Salim Demirezen, AK
Parti İl Başkanı Necip Filiz, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu, DESİAD
Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, DENİB Başkanı Süleyman
Kocasert, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koltuksuz,
DETGİS eski Başkanı İsa Dal, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, çok sayıda iş adamı ve
vatandaş katıldı.
Festival havasında geçen etkinlikte iş adamları bornoz giyip zeybek oynadı.
Protokol ve iş adamlarının bornozlu kortej yürüyüşün ardından sahneye çıkan halk sanatçıları vatandaşların keyifli saatler geçirmesini sağladı.

MESLEK ‘’SELFİE’’Sİ

D

ESİAD, Buldan Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. 30 Mart’ta düzenlenen etkinliğe
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Sayman Şule Yılmaz ve derneğin Denetim Kurulu
Üyesi Mehmet Cillov katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte iş adamları öğrencilerle tecrübelerini aktardılar, girişimcilik üzerine konuştular.
Öğrencilerin soru yağmuruna tuttuğu DESİAD Yönetimi,
öğrencilerin ileride hedefledikleri yerlere gelebilmek için
çok çalışmaları gerektiğini belirtti. ‘’Girişimci olmak demek; cesaretli, hayal edebilme gücüne sahip, kararlı bir
birey olmaktır’’ diyen yönetim, öğrencilerle onları teşvik
edecek anılarını paylaştı. Etkinlik, DESİAD yönetimi ve
Buldan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin anı olması
adına çektiği selfie ile noktalandı.

BAŞKAN KONYALIOĞLU ÖĞRENCILERLE BULUŞTU

D

enizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle
bir araya geldi.
PAÜ Meslek Yüksek Okulu’nun düzenlediği ‘’8. Kariyer
Haftası’’ etkinliği ‘’Kariyer ve Biz’’ ana teması adı altında
gerçekleşti. Önde gelen isimlerin, çalışma yaşamından
kariyer yolculuğuna kadar anılarını anlattığı etkinlikte
DESİAD Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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REFERANDUM SONRASI

DÜNYA VE TÜRKIYE
Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (DESİAD), ‘Referandum Sonrası
Dünya ve Türkiye’ konulu konferans düzenledi. Konferansta KONDA
Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır
konuşmacı olarak yer aldı.

A

nemon Otel’de düzenlenen konferansa, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı. Bekir Ağırdır’ın konuçmacı olarak bulunduğu
konferansta, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşen anayasa
değişikliğine ilişkin referandumun sonuçlarının dünya ve
Türkiye üzerine etkileri konuşuldu.

“ARTIK ORTADA 3 PARÇALI BİR TÜRKİYE VAR”
Konferansa konuşmacı olarak katılan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir
Ağırdır, “Biz genellikle Türkiye’de olup bitenleri kendimizden ibaret sanıyoruz. Olayları 3 tane parti lideri üzerinden anlıyoruz. Halbuki bütün dünyada da ülkemizde
de hem ekonomik hem siyasal hem de sosyal pek çok
dinamik var. Referandumun sayısal sonuçlarına baktığınızda karşımızda artık 3 parçalı bir Türkiye var. Birincisi;
metropolleşmiş, sanayileşmenin belli aşamasına gelmiş,
kendi dinamikleri ve ekonomik aktörleri gelişmiş olan
Hatay’dan İstanbul’a kadar olan bir kıyı bölgesi, ikincisi
sanayileşme ve metropolleşmenin çok gerisinde kalmış,
hala kalkınmaya ihtiyacı olan, kendi aktörleri bulunmadığı için devlet hizmetlerini çok önemseyen Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi, üçüncüsü ise, Kürtlerin olduğu
coğrafya. Bundan hoşnut olalım ya da olmayalım artık
ortada 3 parçalı bir Türkiye var. Bu 3 parçanın her birinin
kendi dinamikleri, aktörleri, ihtiyaçları, umutları, talepleri, beklentileri ve korkuları da farklı. Türkiye duygusal
anlamda bir parçalanma sürecinden geçiyor. Mesele bu
parçaları yeniden tek parçalı fotoğrafa nasıl çevireceğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Salih BAŞÖZ

KARASABANDAN
CEP TELEFONUNA
DOĞRU
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk yıllar.
Büyük zorluklara rağmen Denizli’de 1930’lu yıllardan itibaren ev tipi üretimden atölye tipi üretime
doğru gidiş başlıyor.
1924 İzmir İktisat Kongresinde alınan karar sonrasında tabaklık sektöründe“Şemsi Terakki Debagat”,aynı
zamanda Türkiye’nin ilk “Anonim Şirketi” olarak kuruluyor.
1940 yılında Denizli Sümerbank İplik ve Bez Fabrikası
faaliyete geçiyor.Bu zamanlarda Denizli’de 14 adet un
fabrikası var.
1955 yılı Denizli-İzmir karayolunun açılımı sonrası gelişme başlıyor.

“ÜLKENİN GÜNDEMİ DESİAD’IN GÜNDEMİDİR”
DESİAD Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu konferansla ilgili açıklamalarda bulunarak, “DESİAD olarak ülkemizin
gündeminde ne varsa bizim gündemimizde de o vardır.
Gündemdeki konuları irdelemeye özen gösteriyoruz. Son
yaşadığımız referandumda farklı görüşler çok fazla dile
getirildi. Referandum sonucunu en yakın gören KONDA
idi. Biz de Bekir Bey’e ulaştık. Referanduma dair görüşlerini ve gelecekte bizleri neyin bekleyeceği konusunda
öngörülerinin ne olduğunu konuşacağız. DESİAD olarak
ülkemizin ve bölgemizin gündemini canlı tutmaya devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.
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“AK PARTİ’Yİ YENİDEN KURGULAYACAK’’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK
Parti Genel Başkanı olmasının siyasi sonuçlarına değinen
Ağırdır; “Aşağı yukarı 15 yıldır, her zaman 300’ün üzerinde milletvekili olan, parlamentoda her istediği yasayı
yapabilen, istediği her değişikliği yapabilen, her projeyi
gerçekleştirebilen, akıl ettiği her şeyi yapma gücü ve iradesi olan bir siyasi parti ve siyasi liderden söz ediyoruz.
Partisinin başına geçmiş olmasının ekonomik ve sosyal
bir etkisi olmaz. Ancak siyasi sonuçları olacaktır. Benim
anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı devleti ve devletin bütün bürokratik kadrolarını, buna yargı da dahil,
bir biçimde kontrol etmek istiyor. İçeride veya dışarıda
‘düşman’ diye tanımladıkları var. Onlarla mücadele konusunda en iyi fikrin kendinde olduğuna inanıyor. AK Parti’yi de elindeki en önemli mekanizma olarak, 15 Temmuz
gecesinde sokakta da en hünerli kullandığı bir mekanizma olarak AK Parti’yi daha etkin ve daha örgütlü bir hale
getirmeye çalışacak. O yüzden AK Parti açısından önemli
siyasi sonuçlar olacaktır. Şu andaki bütün belediye başkanlarını da değiştirmeye çalışsa ben şaşırmayacağım.
O kadar ciddi siyasi hamleler yapacağını sanıyorum. AK
Parti’yi mimari ve mühendislik açıdan yeniden kurgulayacak” dedi.

“TOPLUMUN GELECEK KAYGISI YÜKSELİYOR”

“YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN KARARI BAŞTAN
AŞAĞI YANLIŞTIR”

Ağırdır, “Toplumun devlete, siyasete ve hukuka olan güveni sarsılıyor” sözlerinin altını çizerek şöyle devam etti:
“ Elimizde geleceğe dair son derece kaygılı bir toplum
fotoğrafı var elimizde. Sadece duygusal olarak parçalanmaktan öte, herkes kendi işi, ailesi ve geleceği için de
kaygılı. Bir yandan da umutlu bir bekleyiş var. Son 3 yılda
4 tane seçim, 1 tane de referandum yaptık. Seçilen insanlar artık bir karar verirler ve bazı problemleri yönetebilirler diye bir yandan da umutlu bir bekleyiş var. Şu anda
Türk toplumu el freni çekik araba gibi. Ne kadar gaza basarsanız basın arzuladığını hıza ulaşamıyor.”

Referandum sonuçlarının şaibeli olduğuna dair tartışmaları da değerlendiren Ağırdır; “Yüksek Seçim Kurulu’nun
kararı baştan aşağı yanlıştır. Ancak referandumun bütün
sonucunu da bu şaibeli durum belirledi demek de doğru
değildir. Bu tartışmanın ürettiği en önemli sonuç, toplumun elinde bir tek seçim mekanizması kalmıştı. Eğer
seçimlere olan güvensizlik bu kadar keskin biçimde muhalefet partileri tarafından kullanılmaya devam ederse o
zaman bir dahaki seçimlerde kendi seçmenlerini sandığa
nasıl götürecekler?” ifadelerine yer verdi.

1963 de bir çırçır,bir gıda,bir deri işleme, 2 dokuma
boya ve 2 kiremit olmak üzere toplam toplam 7 sanayi
kuruluşu faaliyete geçmiştir.
Daha sonra Denizli’nin “Kalkınmada Öncelikli İller”kapsamına alınmasıyla 30 sanayi kuruluşu faaliyete
geçerken metal eşya sanayi gözde sektör oluyor.
1971 yılında Emsan,1974 yılında Denizli Basma ve
Boya San A.Ş devreye giriyor.
1972 yılında çok ortaklı olarak Göveçlik İplik Sanayi
ve Anonim Şirketi (GİBSAN)kurularak 1975 de faaliyete başlıyor.Kurulan pek çok şirketle Denizli” Anadolu
Kaplanı” olarak kendisine haklı bir vizyon ediniyor.
Değerli Dostlar,
Bütün bunları Denizli şehri olarak nasıl zorluklarla
sanayi kenti olduğumuzu anlatmak için yazdım. Önümüzdeki on yıllar içinde robotların koşuşturduğu,kullandığımız eşyaların birbirleriyle haberleştiği,özçekim
yapabilmek için cep telefonlarına drone’ların adapte
edildiği gelişmiş çağda kazanımlarımızı yitirmememiz
için yazdım.
Yararlanmamız gereken kurumlardan belki de en
önemlisi kentimizde bulunan Pamukkale Teknokent,
2010 yılından itibaren Ege Bölgesinin en büyük silikon
vadisi olma yolunda ilerlemektedir. Son etkinlikte yatırımcılara sunum yapan Teknokent firmaları ve projeleri şunlardır:
Objektif Bilişim, Artırılmış Gerçeklik (AG) Teknolojisi ile uygulama çözümleri üretmektedir.%100 Türk
mühendislerle Loopar Artırılmış Gerçeklik Platformu
ve Loopar Color&Play 3D Canlanan Boyama Kitabı
mobil uygulamalarını geliştirmiştir. Boyanan sayfalar
Color&Play uygulaması ile taratıldığında sayfalar tam
olarak boyandığı renklerle AG teknolojisi ile 3 boyutlu
canlanır ve etkileşime geçilir. Objektif Bilişim ticari uygulamalar ve çözümler de üretmektedir.
Bulutfon A.Ş; Bulutfon SaaS ve Enterprise Projesi ile
iletişim servisleri fiziki santralden buluta taşınmıştır.
Bu ürün özellikle KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik
olup, bir işletmenin neredeyse tüm iletişim ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Lab2023 Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi; Qudea
(www.qudea.com), CRM-Satış otomasyonu projesi
SaaS hizmet olarak müşterilere sunulmak üzere geliştirilmektedir.
Geomin Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Olivin Bazlı Aşındırıcılar projesi ile yüzey işleme
sürecinde aşındırıcı olarak kullanılmak üzere sertliği
yüksek bir hammadde kullanılarak alternatif ürünler
geliştirilmektedir. Bu proje atık olan bir hammaddenin
alternatif olarak kullanılması ile geliştirilmiştir.
Netakıl Bilişim Eğitim Ve Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.
Şti: Lojistik Planlama ve Geliştirme Sistemi ismiyle
araç filolarının optimum planlanmasını, izlenmesini ve
yönetilmesini sağlayan web tabanlı SaaS bulut yazılım
sistemini geliştirmiştir ve ihraç etmektedir.
Giderek yok olan değil,katma değeri yüksek ,gelişen
şirketlere sahip olmak istiyorsak Üniversite ile birlikte
ilerlemeli; hocaların bilgisi, desiadgençlerin enerjisi ve
bizlerin tecrübesiyle yol almalıyız.

www.desiad.org.tr
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DENIZLI EKONOMISINDE AZİMUT DÖNEMI
Dünya portföy yönetimi lideri AZİMUT, DESİAD
üyeleri ile bir araya geldi.
Son dönemde Türkiye faaliyetlerine hız veren ve Denizli’de de şube açılışını yapan AZİMUT Portföy Yönetimi
Dedeman Otel’de ekonomik öngörüleri içeren bir sunum
gerçekleştirdi.
İş adamlarını yakından ilgilendiren konuların yer aldığı
sunuma AZİMUT Portföy Türkiye Genel Müdürü Murat
Salar, Genel Müdür Yrd. Dr. Abdullah Kunt ve Portföy
Yöneticisi Engin Ertam, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Okan Konyalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile DESİAD
üyesi sanayici ve iş adamları katıldı.
Denizli ekonomisi ile yakından ilgilenen AZİMUT Türkiye departmanı sunuma katılanlara, özellikle referandum
sonrası kısa-orta ve uzun vadede dünya ve Türkiye özelindeki ekonomi ve piyasa öngörülerini aktardı.
İş dünyası adına çok yararlı olduğu belirtilen sunumda,
yeni yatırım alanları, döviz ile ilgili beklentiler, enflasyon,
getirisi yüksek yatırım araçlarına kadar pek çok konuda
bilgi alışverişinde bulunuldu.

POTADAN
BİRLİK
MESAJI
DEGİAD ve TED Denizli Koleji ve işbirliği
ile düzenlenen basketbol turnuvasının
ikincisi 19 Şubat Pazar günü başlamıştı.
Dernek katılımlarının yüksek ve eğlence
dolu dakikaların yaşandığı turnuvalarda
DESİAD basketbol takımı da yer aldı.

N

isan ayının başında sona eren turnuva maçları,
hafta içi akşam saatlerinde TED Koleji’nin spor
salonunda oynandı. Sıralamada biraz geri planda kaldıklarını fakat keyifli bir spor sezonu geçirdiklerini
aktaran DESİAD basketbol takımı ortak amacın; ‘’Spor
yapmak, birlik ve beraberlik örneği göstermek ‘’ olduğunu belirtti.
Turnuvalara katılan takımlar bir sonraki sezonun gelmesini iple çektiklerini söyleyerek, bu tür etkinliklerin dernekler ve üyelerinin kaynaşmasını sağladığını ve birlik
beraberlik adına kaliteli ve güzel adımlar olduğunu ifade
ettiler. Sürekli birlik, beraberlik ve dostluğun ön planda
tutulduğu turnuvada dereceye giren takımlar için ayrıca
ödül töreni düzenlendi. 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen törene çok sayıda dernek yöneticileri ve
dernek üyesi iş adamları katıldı. Ödül töreninin konuk
ismi Mirkelam, başarılı olan takımlara verilen plaketlerin
ardından şarkıları ile herkese eğlenceli saatler yaşattı.

DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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