LAODİKYAí DA ëM‹ ZİKLİ BİR
HİKAYEí

GE« MİŞTEN GELEN
KARELER

Muş’un Varto İlçesi’nde bir köy okulunun öğrencisi olan çocukların oluşturduğu 40 kişilik orkestranın hikayesi ‘Müzikli
Bir Hikaye’ adlı belgesele konu oldu. Yönetmenliğini Jale İncekol’un yaptığı belgeselin ilk gösterimi Laodikya’da izleyicisi ile buluştu. Tahta, leğen ve bidonlarla ritim grubu oluşturan ve şu an Türkiye çapında ses getiren başarılı grubun
hikayesi büyük alkış topladı.

Geçmişten günümüze karelerle DENSABİD’den
DESİAD’a yolculuk. Kutlamalar, ziyaretler, toplantılar…
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Fotoğrafların diliyle bakın bir de tarihe, zamanın eskitemediği dostluklar, ekonominin seyrine yön veren sohbetlerin havasını soluyun. Yılların getirdiği ve götüremediği
değerlerle bırakın kendinizi geçmişe…
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DENİZLİíDE SOSYAL
SORUMLULUK VE

ABALIOĞLU HOLDİNG
Kurduğu 2 vakıf, yaptırdığı 5 okul, hayata geçirdiği sayısız
proje ile adından söz ettiren; sosyal sorumluluk alanında
örnek olmuş bir firma: Abalıoğlu Holding.

T

oplumda sosyal sorumluluğun önemini fark ettirmek adına kurduğu Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim
ve Kültür Vakfı ile birçok öğrenciye başarı bursu
sağladı, kültür ve sanat alanında 7’den 70’e hitap eden
etkinlikler düzenledi, bilimi
çocuklara sevdirmek için düzenlediği belgesel gösterimleri öğretmenler tarafından
takdirle karşılandı.
CSA Eğitim ve Kültür Vakfı;
kültür, sanat ve bilimi tüm Denizli’ye arz eden bir kurum.
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ÜCRETSİZ DAĞITILMAKTADIR.

DEĞERLERLE Y÷N ETMEK

Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, Ahmet Şerif İzgören’in konuşmacı olarak yer aldığı Değerlerle Yönetmek adlı
seminere katıldı.

Denizli Sanayiciler ve İş
Adamları Derneği Yönetim
Kurulu ve üyeleri 23 Eylül
Cumartesi günü Çeşme
Boyalık Beach Otel’deydi.
Ahmet Şerif İzgören’in konuşmacı olarak katıldığı
‘’Değerlerle Yönetmek’’
isimli konferans üyeler tarafından büyük ilgi gördü.
Faaliyetlerin çoğunu Denizli’de
gerçekleştiren
dernek, keyifli hale getirmesi ve katılımın fazla olması amacıyla etkinliği il
dışında düzenledi.
Cumartesi sabah erken saatlerde yola çıkan dernek

yönetimi ve üyeler öğleden önce otele vardı.
Öğleden sonra konuşmacı
Ahmet Şerif İzgören; yönetmek ve yöneticilik, liderlik, verimlilik, sahip olduğumuz değerler ve
farkındalıklar ile ilgili keyifli bir sunum gerçekleştirdi.
Ahmet Şerif İzgören, motivasyon yaratmanın ve güven oluşturmanın önemine
değinerek,
‘’motivasyon
yaratabilme becerisini gaz
verme ile karıştırmamak
gerekir. Sistemin ana sonucu motivasyon olmalıdır. ‘‘ dedi.
&'()'*.
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DENİZLİ SANAYİ
ODASIí NDAN KAYITLI
İSTİHDAMA DESTEK

ëíBA ŞARININ SIRRI: KALİTELİ
‹ R‹ N, KALİTELİ SERVİSí í

D

enizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi’nin
işbirliği ile yürütülen ‘’Kayıtlı İstihdamın Teşviki
İçin Güçlü Diyalog ve Yenilikçi Yaklaşım’’ projesinde sona gelindi.
Yaklaşık 8 ay süren proje kapsamında, istihdam teşvikleriyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla kurulan, işvereni ve işçiyi buluşturan! """#$%&$'()*)&+%,$-#./* sitesi
faaliyete geçirildi.
&'()'*"/

D

enizli’de yan sanayi alanında kauçuk dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şirket HD Kauçuk. Ürettiği
ürünün kalitesi ile, sektörde yıllardan beri var oluşunun getirdiği deneyim ve geliştirdiği Ar-Ge çalışmaları
ile uluslararası alanda hatırı sayılır bir firma.
Tüm dünyada 15 milyon ton üretimi yapılan ve hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir ürünün yan sanayi
alanında üretimini yapan ve dünya çapında markalarla
çalışan HD Kauçuk nasıl bu kadar başarılı bir firma oldu?
Şirket’in CEO’su Ekrem Ateş HD Kaçuk’u DESİAD Gündem için anlattı.
&'()'*#$%

DENİZLİíN İN
YENİ YAŞAM ALANI

EVORA

Teknik Yapı tarafından yapılan Evora Denizli Projesi Anadolu illerine açılmayı hedefliyor.
Denizli’nin yaşam kalitesini artıracak projeyi hayata geçiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Umut Durbakayım başarılı projenin detaylarını ve Denizli’ye özel
yatırımlarını DESİAD Gündem’e anlattı.

İ.OKAN
KONYALIOĞLU
&'()'*0
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enizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’nin geleneksel üye iş yeri yemekleri hız kesmeden devam
ediyor. Temmuz ayının başından bu yana düzenlenen 4 iş yeri yemeği sayesinde üyeler hem birbiri ile kaynaşıyor hem ticari sohbetler gerçekleştiriyorlar.

MÜJDAT
KEÇECİ
&'()'*"/
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İŞ D‹ NYASI≠‹ NİVERSİTE
İŞBİRLİĞİ VE MESLEKİ
EĞİTİM
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DESİAD ‹ ye İş Yeri Ziyaretleri

AHMET
YAVUZÇEHRE

İBRAHİM
ŞENEL

HAKAN
AYGÖREN
&'()'*"%
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DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

DO« . DR .BURAK « AMURDAN
&'()'*""
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DESİADíDAN BAŞKAN SUBAŞIOĞLUí NA ZİYARET
DESİAD
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İ.OKAN KONYALIOĞLU

DEĞERLİ DOSTLAR,

Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, Merkezefendi Belediye Başkanı
Muhammet Subaşıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Z

iyarete, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ.Okan
Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
İbrahim Şenel ve İlker Başkaya, Dernek Saymanı
Şule Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Erikoğlu, Süreyye Çalışkan ve Bekir Serdar Mutlubaş katıldı.
18 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen ziyarette, DESİAD
Yönetim Kurulu dernek çalışmaları, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da belediye çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaştı.

DESİAD
H‹ SEYİN G‹ RLESİNí İ
ZİYARET ETTİ

Uzun süren sohbetin ardından Başkan Subaşıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Denizli
Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın İ.Okan
Konyalıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

DEGİAD’DAN DOST
ZİYARETİ
Denizli Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu
üyleri, 20 Haziran Salı günü Denizli Sanayiciler ve
İş Adamları Derneği’ni ziyaret etti.
Ziyarete DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melek
Sözkesen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orçun Alptekin, Dernek Genel Sekreteri Esra Kasapoğlu Ünlü, Yönetim Kurulu Üyeleri Çağlar Kolbaşı, Süleyman Şahan, Serkan Başbuğ ve Sinan Soylu
katıldı.
İki derneğin projelerini anlattığı ziyaret DESİAD
Yönetim Kurulu Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, Dernek Saymanı Şule Yılmaz, Dernek Genel Sekreteri
Ferruh Dalkılınç, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa
Aydınlı, Süreyya Çalışkan ve Levent Çaputçu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin
Gürlesin Denizli Sanayiciler ve İş Adamları
Derneği’ni makamında ağırladı.

D

enizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’i ziyaret
etti. Ziyarete, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Şenel, İlker Başkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri
Sedat Erikoğlu, Levent Çaputçu, Dernek Saymanı Şule
Yılmaz ve Dernek Genel Sekreteri Ferruh Dalkılınç katıldı.
Pamukkale Belediyesi’nin ilçede yaptığı yatırımlar, hayata geçirdiği ve hazırlık aşamasında olan projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Gürlesin, DESİAD’ın faaiyetleri
ile ilgili bilgi almak için sözü İ.Okan Konyalıoğlu’na bıraktı. Derneğin çalışmalarından ve faaliyetlerinden bahseden Konyalıoğlu, Pamukkale Belediyesi’nin sınırları içerisinde kalan, başta Laodekiea olmak üzere, tüm sosyal
sorumluluk içeren tüm konularda, dernek olarak yardım
ve dayanışmaya hazır olduklarının altını çizdi.
Başkan Gürlesin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, DESİAD’ı bu konulardaki duyarlılığından dolayı tebrik etti.

DEGİAD, TED Koleji işbirliği ile düzenlediği ‘’Dostluğa Üçlük At’’ isimli basketbol turnuvasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun imzasını attığı formayı DESİAD’a hediye
etti. DEGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Özer Başoğlan’ın ‘’DEGİAD ile 25 Yıl Bitmeyen Öykü’’ kitabının da tanıtıldığı ziyarette, derneklerin birlikte yer alabileceği projeler hakkında
da istişareler yapıldı.

Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği
(DESİAD) olarak Temmuz ayında yayın hayatına başladığımız Gündem Gazetemizin ilk sayısına
gösterdiğiniz ilginin mutluluğu ve bizlere ilettiğiniz
değerli yorumlarınızın sorumluluğu ile ikinci sayımızda yine sizlerle birlikteyiz.
Bu sayımızda da, iş dünyası ve ekonomik konularımıza ilave olarak; Denizli’mizi birçok alanda marka
haline getirmek niyet ve amacıyla, içinde yaşarken
bazen farkına varamadığımız şehrimize has sosyal
ve kültürel değerlerimizi ve bölgemizde yapılan etkinlikleri sizlerle paylaşacağız.
Dünyada birçok ülkenin ve kentin kendisine tarih
yazmak için çabaladığı bir dönemde, tarihe bizzat
ev sahipliği yapmış Denizli’miz, antik dönemden
itibaren birçok medeniyete kucak açmış ve Anadolu’nun önemli ve kesintisiz yerleşim yerlerinden
biri olma özelliğini muhafaza edebilmiştir. Tarihten
günümüze Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri
arasında önemli bir ticaret kavşağı ve haberleşme
merkezi olan ilimiz tarih boyunca bu özelliğini koruyan nadir illerden birisi olabilmiştir.
Şehrin sadece 6 km kuzeyinde yer alan Antik Laodikya Kenti, bu büyülü tarihi ve kültürel dokunun
en güzel hissedileceği yerlerden birisidir. Nitekim,
MÖ I. yüzyılda Anadolu’nun en önemli ve ünlü
kentlerinden birisi olan Laodikya’ya Romalılar da
özel bir önem vermiş ve bu bölgeyi Kıbyra (Gölhisar-Horzum) Conventus’unun merkezi yapmışlardır. Küçük Asya’nın 7 ünlü kilisesinden birinin de bu
kentte bulunması, Hıristiyanlığın burada ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir. Günümüzde de
Laodikya Antik Kenti, Vatikan’ın önerisi ile Hıristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilmiştir.
Tekstil, mermer, makine, enerji, kablo gibi sanayi
ve tarım sektörlerindeki hamlelerin yanında son
yıllarda özellikle doğa harikası Pamukkale ve Laodikya ile turizm sektöründe de farklı alternatifleri
bir araya getirebilme becerisini gösterebilmiş kentimiz, ülkemizin önde gelen turizm merkezleri arasında yer almaktadır.
Dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin
başında yer almakta olan turizm sektörü, bugün
dünya gayri safı hasılasında önemli bir orana ulaşmıştır. Bu cazibesiyle doğal olarak içinde global
rekabeti de getiren turizm sektörü, tüm dünyadaki
ekonomik duraklamaya karşın büyümesini devam
ettirmekte ve diğer sektörlerin de motor gücü olarak işlev görmektedir. Ancak; ülkemizin değil, dünyanın parmakla göstereceği bir marka kent olma
potansiyeline sahip şehrimizde turizm potansiyelinin henüz bu ölçüde değerlendirilebildiğini söylemek mümkün değildir. İş turizmi, sağlık ve termal
turizmi, inanç turizmi, kültürel turizm, doğa turizmi, kış turizmi ve sosyal turizm alanlarında katetmemiz gereken uzun bir yol bulunmaktadır.
Çok boyutlu ve entegre turizm kalkınması daha
geniş ve ileri görüşlü politikalarla, kısa-orta-uzun
vadede ortak gayret gösterilerek ele alınmalıdır.
Tarihi ve kültürel öneme sahip yerler; ekonomik
kalkınmanın lokomotifi olmasının yanında, insanların hayatlarını zenginleştirir, toplum ve tarih ile
kurulacak aidiyet duygusunun geliştirilmesine yardımcı olur, toplumun çeşitliliğini ve zenginliğini
yansıtır.
İşte tam da bu noktada; doğal, tarihi ve kültürel
dokusuyla Pamukkale ve Laodikya gibi değerlerimizi korumak, gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızdan, ailelerimizden başlayarak global ölçekte tanıtmak bizler için sadece bir sorumluluk değil
aynı zamanda ciddi bir zorunluluktur.
Emin olun ki; bir hafta sonu ailelerimizle veya ziyaretimize gelen misafirlerimizle Laodikya ziyareti
yapmak hem güzel vakit geçirmemize vesile olacak, hem de görev aldığımız kamu kurumlarımızda,
okullarımızda, üniversitemizde, teknoloji merkezimizde, sivil toplum örgütlerimizde ve özel sektör
kuruluşlarımızda anlamlı bir farkındalık yaratacaktır.
Gönüllü Kültür-Turizm Elçileri olarak gelin hep birlikte bu değişimin bir parçası olalım…
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SEKT÷R DOSYASI

DENİZLİíN İN YENİ

DESİAD
YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.
İBRAHİM ŞENEL

YAŞAM ALANI

Emlak Konut GYO güvencesiyle Teknik Yapı tarafından yapılan Evora Denizli Projesi Anadolu illerine açılmayı
hedefliyor. Denizli’nin yaşam kalitesini artıracak projeyi hayata geçiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan
Yrd. Umut Durbakayım başarılı projenin detaylarını ve Denizli’ye özel yatırımlarını DESİAD Gündem’e anlattı.
Denizli’de yatırım yapmanız konusunda sizi etkileyen
sebepler nelerdi?

D

enizli’yi incelerken çok önemli bir paydada buluştuğumuzu gördük. Turizm, tarım ve sanayi açısından önemli şehirlerimizden biri olan Denizli’deki
çalışkan bir nüfus ile Teknik Yapı’nın ortak paydasının
‘çalışmak ve üretmek’ olması start düğmesine basmak
için yeterli oldu. Zira Denizli’deki çalışan oranının Türkiye’deki çalışan oranından fazla olması ve kaliteli konut
alma talebinin yüksek olması bizi daha da teşvik etti.
Diğer taraftan son 10 yılda inşa ettiğimiz konutların satış dağılımında İstanbul ve Ankara’dan sonra Denizli’nin
üçüncü sırada yer alması da Anadolu’ya açılmak için
“Neden Denizli?” sorusuna verilebilecek bir diğer cevap
oldu.
Denizli pazarında özellikle dikkatinizi çeken farklılıklar neler oldu?
Denizli’deki gayrimenkul sektörü İstanbul’dan oldukça
farklı. Kalite ve güven talebinde bulunanların aradığı ilk
özelliklerden biri de büyük yaşam alanları ve balkonlu
daireler. Bu nedenle modern şehir yaşamı ve insanının
ihtiyaç duyacağı hemen hemen tüm özellikleri Evora Denizli Projesi’nde kullandık. İnsanı esas alan mimari kurgu
ekseninde oluşturulan projede, büyük ve geniş balkon
konseptiyle açık ve ferah yaşam alanlarına açılan dairelerin büyüklükleri brüt 84,37 m² ile 201,06 m² arasında
olacak.
Yatırımınız sırasında karşılaştığınız ve Denizli’ye özel
olarak niteleyeceğiniz sorunlarınız oldu mu?
Gerek yerel yönetim gerekse merkezi yönetim başta olmak üzere tüm Denizli halkı, yapmak istediğimiz projeye
bizim kadar inandı ve güvendi. Bu kapsamda tüm kurum
ve kişiler projemize destek verdi.
Denizli pazarı satış anlamında sizi tatmin etti mi?
Satış pazarlama ve stratejimizi Denizli’ye özgü planladık. Dairelerin kısa bir sürede satılmayacağını, seçiciliğin maksimum oranda olacağını tahmin ediyorduk. Bu
nedenle fiyat politikasını rekabetçi ve uygun seviyede
olacak şekilde belirledik. Bunun sonucunda da, istisnai
ekonomik ve siyasi gelişmeler dışındaki aylık satış ortalamasını hep yakaladık.

de devam ettirmek için bu şehre özel rekabetçi ve uygun
fiyat politikası uygulanıyor. Usta bir terzinin yaptığı gibi
bölgeden bölgeye değişen müşteri isteklerine uygun projeler gerçekleştirdiğimiz için bugüne kadar her projemiz
yüksek getiri sağladı. Denizli’de de bu başarıyı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Denizli’de yaşayan insanların
yaşam tarzına uygun olarak geliştirdiğimiz Evora Denizli
Projesi’ndeki mimari ve satış sonrası hizmet kalitesine güveniyoruz.
Evora Denizli projesi 2 eğitim, 2 ticaret ve 6 konut olmak
üzere toplam 10 ayrı parselden oluşuyor. Toplam büyüklüğü 115,291 bin metrekare olan arsa üzerine yükselecek
Evora Denizli projesinde yaklaşık 1.500 lüks konut, özel
eğitim kurumu, bir devlet okulu, temel ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı ticari üniteler yer alacak. Yoğun yeşil
doku kullanımı, dinginlik ve huzur hissini insanın iliklerine
kadar hissettirecek şekilde tasarlanan yapay organik gölet şeklinde kullanılan su öğesi ile doğal yaşam, projenin
ana omurgasını oluşturdu.
Evora Denizli’nin sunacağı insana ve çevreye duyarlı
fonksiyonlar, sürdürülebilir bir mimari temel kriter olarak
belirlendi. Barınma, güvenlik, mahremiyet gibi insan için
en temel gereksinimler karşılanırken de fonksiyonel, konforlu ve kaliteli yaşam alanlarından ödün verilmedi.
Proje genelinde yoğun, geniş ve ferah açık yaşam alanları
elde etmek amacıyla, düşey ve yatay kütleler birbirini tamamlayacak şekilde bir arada kullanıldı. Binaların proje
alanına dağılımında görsel bir ahenk gözetilirken, farklı
özelliklerin aynı mimari dil eşliğinde birbirini tamamlamasına dikkat edildi.
Geri dönüşüme önem veren bir mimari yaklaşımın benimsendiği ve enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılacağı Evora Denizli Projesi’ndeki binalar, aydınlatmada
güneş enerjisinden faydalanan, yağmur suyunu biriktiren, pis suyu geri dönüştüren, çöplerini ayrıştıran sistemlerle donatıldı.
İhtiyaç duyulan otoparklar büyük bölümü toprak altında
inşa edilen kapalı otopark ile giderilerek yüzeyde daha
fazla yeşil alan yaratıldı.

Denizli çevresinde yer alan yirmiyi aşkın antik kent
ve bu alanlarda yürütülen kazılarla Anadolu coğrafyasının en zengin arkeolojik alanlarından birisine
hatta en zenginine sahip bir kent. Yıllardır devam
eden Hierapolis kazıları ve son yıllarda Denizli Belediyesi’nin katkıları ile daha da güçlenen, ancak
bir süredir bu desteği kaybeden Laodikya kazıları
ile önemli bir ‘’buluntu’’ zenginliğine sahibiz. Pamukkale gibi önemli bir değer barındıran kentimiz
her yıl üç milyona yakın yabancı turist çekmektedir.
Ancak bu turist potansiyeli maalesef kent merkezine bir katkı sağlamamakta, daha çok günü birlik
turizm potansiyeli oluşturmakta.
Önemli termal kaynaklara sahip olan bölgemizde
bu anlamda yatırımların artmaya başlaması kent
için yeni bir yerli ve yabancı turist potansiyeli oluşturmaya gebe durumdadır. Ancak bu hizmetten
yararlanacak kişilerin, eğer bir tedbir alınmaz ise
kent merkezine ne oranda katkı koyacağı tartışmalı
olacaktır.
Bu açıdan bakıldığında Pamukkale’ye her yıl artan
sayıda gelen turist sayısına, Termal tedavi amacıyla
gelen turistlerinde ekleneceğini varsayar isek, önümüzdeki on yıllık periyotta yaklaşık beş milyonluk
bir turist potansiyelini hayalci bulmamak gerekir.
Özetle; Denizli, Türkiye’nin turist sayısı bakımından
ilk üçte yer alan bir kenti olmaya aday durumdadır.
Pamukkale’yi ziyaret eden ve termal turizm amacıyla kentimize gelen turistlerin kent ekonomisine
katkı sağlaması, bu amaçla hazırlık yapılması kaçınılmazdır. Ancak, bir kente yapılacak kültür yatırımlarının öncelikle kent insanı için yapılmasını
doğru hedef olarak görmek gerek. Kent merkezine
turist çekmek önemli bir yaklaşımdır ama bu kent
insanın kültürel yaşantısına katkı koyabilecek bir
tarzda ele alınmalıdır. Bunun yollarından biri ise Arkeoloji Müzesi yanında önemli bir Kent Müzesi’nin
Denizli’ye kazandırılması olmalıdır. Tüm arkeolojik zenginliğinin yanında Denizli’nin öncelikle kent
insanı ile paylaşması gereken tarihsel ve kültürel
bir hazinesi mevcuttur. Tekstil, cam, el sanatları vb. daha pek çok alanda sergileme yapabilecek
bir üretim geçmişine sahip olan kentimizin, bunları
sergileyememesi, bu geçmişten Denizlili insanımızın haberdar olamaması düşünülemez.
Hükümet Konağı bölgesinde yapılan düzenlemeler
ve 2009 yılında açılan Hükümet Konağı yarışmasında yer alan planlamaya göre müze yeri olarak,
Taş binalar, yeni ve eski Hükümet Konağı ve yıkılan
Kız Meslek Lisesi’nin bulunduğu alan daha önceden
belirlenmişti.

Denizli’de oldukça fazla yerel müteahhitler olmasına rağmen bu büyüklükte projeler sizler gibi ulusal
formattaki müteahhitler eli ile hayata geçiyor. Sizce
sebepleri ne olabilir?

Denizli’nin hasretle beklediği müzesine kavuşma
heyecanını yetkililer ve tüm kamuoyu olarak doğru bir enerjiye çevirmek gerekiyor. Bu sebeple yapılacak müzenin büyüklüğü (alan olarak), müze
ve çevresinin ulaşım kararları (ziyaretçi sayılarının
tur otobüslerine bölünmesi durumunda kent merkezinde oluşabilecek trafik yoğunluğu da hesaba
katılmalıdır) vb. gibi teknik konular uzmanlar tarafında irdelenmelidir.

Büyük çaplı proje deneyiminin öneminin altını çizmek
istiyorum. Bir apartman veya birkaç bloktan oluşan projelerdeki yaşam alanları, altyapı, otopark, sosyal donatı
gibi çözümler büyük çaplı projelerde daha farklı olmaktadır. Yapılacak bir hata veya eksik kalan bir nokta milyonlarca liralık projenin satılmamasına neden olabilir.
Diğer taraftan finansal açıdan da böyle bir projeyi yüklenmek çok kolay bir durum değildir.

Müze kavramını bir kompleks olarak ele almakta da
yarar olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün, Denizli Kent Merkezi nitelikli bir sergi salonuna henüz
sahip değildir. Yapılacak müze kompleksi içinde
kent, arkeoloji müzeleri, sergi salonları, geleneksel
damak tatları sunan mekânlar, çeşitli toplantı salonları barındıran bir bütün olarak düşünülebilir. Bu
sebeple, müze ve çevresinde başka bir takım tamamlayıcı fonksiyonlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu
bölgede yer alacak bir kütüphaneden tutun da
ziyaretçilerin çeşitli konfor taleplerine kadar pek
çok konuda hazırlıklar yapılmalıdır. Çeşitli yöresel
yeme içme mekânları, alışveriş imkânlarının turistlere sunulması da bu kapsamda ele alınabilir.

Denizli’de yeni bir proje düşünür müsünüz?
Anadolu’ya Emlak Konut GYO ile açılmaya karar verdik.
Emlak Konut’un Denizli’de yapacağı bir projede yine yer
almayı düşünürüz.
EVORA’nın detaylarını ve Denizli‘ye özel planlanan
farklılıklarını bizimle paylaşabilir misiniz?
Denizli projesi Teknik Yapı için önemli bir adım. Anadolu’ya açılımın ilk adımının bu şehirde başlaması tesadüfi değil. Emlak Konut GYO ile bugüne kadar çok iyi bir
sinerji yakaladık. Hayata geçirdiğimiz her projede müşterilerimize en az 1’e 2 kazanım sağlayacakları güvenini vermek bizim için çok önemli. Bu güveni Denizlili’de

DENİZLİ’YE BİR MÜZE LAZIM!

TEKNİK YAPI YÖNETİM
KURULU BAŞKAN YRD.
UMUT DURBAKAYIM

Kültür-Turizm odaklı bir değişimin planlanması yerel yönetimlerin hedef projesi olmalıdır.
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BAŞARININ SIRRI : KALİTELİ
‹ R‹ N, KALİTELİ SERVİS
Yüzyıllar öncesine uzanan bir yolculuk, bugünkü endüstrinin vazgeçilmez maddelerinden birisi. Motorlu - motorsuz taşıtlardan
yağmurluklara, ayakkabılardan verniklere, düğmelerden kalemlere… Hayatımızın bir çok alanında karşılaştığımız bir malzeme: Kauçuk.

T

üm dünyada 15 milyon ton üretimi yapılan bu
madde ilk keşfedildiğinde altın kadar değerliydi.
Kauçuk, bir ağacın kabuğundaki sütten elde ediliyor ve çeşitli işlemlerden geçirilip kullanıma uygun hale
getiriliyor. Başta yalnızca Güney Amerika’dan ve özellikle
de Brezilya’dan sağlanabilen madde teknolojik- ekonomik gelişmelerle birlikte kauçi ağacının yetiştirilmesinin
tarımsal faaliyet halini alması ile birçok ülkede kolaylıkla
üretilebiliyor.

HD Kauçuk’un önümüzdeki dönemlerde hedefleri nelerdir?
Biz daha önce Orta Doğu ağırlıklı çalışıyorduk. Suudi
Arabistan, Yemen ve Mısır’da şirketlerimiz vardı ancak,
çeşitli sosyal-siyasi sebeplerden dolayı şirketlerimizi
kapatıp çekilme kararı aldık. 2015 yılında Ukrayna’da
bir şirket kurduk ve orayı büyütmek için çalışmalar başlattık. Aynı zamanda Bursa fabrikamızı da büyütüyoruz.
Denizli’de otomotiv sektörüne çok ağırlık verilmediği için
yurtiçinde planlanan tüm büyüme hedeflerimizi Bursa’daki fabrikamızdan yana kullanıyoruz. Bunların yanısıra, 2018 yılında Dubai’de bir yapılanma planlıyoruz.
Dubai’yi Orta Doğu’dan ayrı tutuyoruz çünkü, Dubai dünyanın sayılı serbest bölgelerinden bir tanesi.

Denizli’de yan sanayi alanında kauçuk dediğimiz zaman
ise aklımıza gelen ilk şirket HD Kauçuk. Ürettiği ürünün
kalitesi ile, sektörde yıllardan beri var oluşunun getirdiği deneyim ve geliştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile uluslararası alanda hatırı sayılır bir firma. HD Kauçuk nasıl bu
kadar başarılı bir firma oldu gelin şirketin CEO’su Ekrem
Ateş’ten dinleyelim.

2020 yılında da lokal depolar oluşturarak ayağa hizmet
anlayışı ile Amerika pazarında yer edinmeyi düşünüyoruz.
Sektör artık nerede tüketim var ise o bölgede depolar kurarak hizmet verme yolu ile icraatını gerçekleştiriyor. Biz
de bu amaç ile Amerika pazarına gireceğiz.

Bize HD Kauçuk’u anlatır mısınız?
Otomotiv pazarında 50 yılı aşkındır faaliyet gösteriyoruz.
1959 yılında İzmir’de kurulduk ve 2011 yılından itibaren
de tüm üretim tesislerimizi Denizli’ye taşıdık. İşimiz, otomotiv sektörüne kauçuktan yapılmış süspansiyon yedek
parçaları üretmek.
Otomotiv sektörü ikiye ayrılır; ağır vasıta sekmenti ve hafif ticari/binek sekment olarak. Bizim de portföyümüzü
Avrupa’daki tüm ağır vasıta grubu oluşturuyor.
Birisi Denizli’de diğeri Bursa’da olmak üzere, otomotiv ile
ilgili iki fabrikamız var. Denizli fabrikamızda toplam 110,
Bursa’da 250 personel görev almaktadır. Her iki firmamızda da 45’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’de adından söz ettiren, başarılı bir firmasınız.
Nedir bunun sırrı?
Firma olarak iki temel ilkemiz var: kaliteli bir ürün sunmak
ve satış sonrası hizmette de servis şartlarını yerine getirmek. Bu iki ilkeyi yerine getirmek bize, Türkiye çapında,
yan sanayi sektöründe 5. firma olabilme ayrıcalığını sundu.
Son dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik
çalkantılar HD Kauçuk’u etkiledi mi?
Ülkedeki ekonomik sıkıntı döneminden yan sanayi sektörü pek etkilenmez. Ancak kendi içerisinde bir kriz olması
gerekiyor sıkıntının oluşabilmesi için. Bunun sebebi de şu;
global ya da ülke çapında kriz oluştuğu zaman otomotiv
sektöründe yenileme pazarı hareketleniyor. Çünkü, araç
ömürleri normal durumda 15 yıl ise bu süreyi 20 yıla taşımaya çalışıyorlar. Bu da nasıl oluyor? Yenileme ve bakım
ile. Bu süreçte de bizim sanayimiz devreye giriyor.
Ekonomi zirve yaptığı zaman yenileme pazarı yavaşlar,
ekonomide kriz meydana geldiğinde yenileme pazarı hareketlenir.
Ekonomik olarak olumsuz etkilendiğiniz durumlar nelerdir peki?
Örneğin, bizim yedek parça ürettiğimiz inşaat ve hafriyat
sekmentinde çalışan araçlar var. Ülkede kriz olduğunda
turizm yavaşlıyor, inşaat da yavaşlıyor bu silsile doğrultusunda bizim işler de yavaşlıyor. Ama bir taraftan da araçlardaki yenilemeler hızlanıyor. Yani, bir dönem bocalıyoruz sonra durum yine bizim faydamıza dönmüş oluyor.
Açıkçası, ekonominin normal seyrinde gittiği zaman bizim
işimize gelmiyor aslında. Çünkü, şirketler araçlarını 7 ya
da 8 yıl gibi kullanıp Afrika ya da Azerbaycan gibi Türki
Cumhuriyetlere satıyorlar ve yeni araçlar alıyorlar. Yeni
araçlar da servise girmek zorunda kalıyor ve bu araçlarda
bizim parçalarımız değil ana sanayinin parçaları kullanılıyor. Kriz döneminde ise araçların kullanım süreleri 10 ile

20 yıl arasında değişebiliyor. İşte bu noktada, ana sanayinin değil yan sanayinin parçalarına ihtiyaç duyuluyor.
HD Kauçuk imzasını taşıyan bir parçamız var mı?
Otomotiv yedek parça sektöründe böyle bir durum söz
konusu olamıyor malesef. Yan sanayi sektörü tersine
mühendislik yapıyor. Yani, aracı üreten üretici kesim yedek parça tasarlıyor, biz de onu üretiyoruz. Burada yaratacağımız tek farkımız kalitemiz.
Kauçuk sektöründe istihdam olanakları nasıl?
Bizim sektörde çalışanların %90’ı ara eleman olduğu için
ara eleman ihtiyacı çok fazla oluyor.
Hangi bölümden mezun olmak gerekiyor bu sektörde
ara eleman olabilmek için?
Bizim için temel koşul meslek lisesi mezunu olması.
İnşaat bölümü hariç hangi bölümden mezun olunursa
olunsun bizim sektörde iş bulunabilir.
Staj olanağınız var mı?
Önceki dönemlerde vardı ancak, şimdiki düzenleme ile
staj dönemi son sınıfa bırakıldı. Öğrenciler üniversite
sınavlarına hazırlanırken çok da verimli bir staj dönemi
geçiremiyorlar. Bu sebeple biz de genelde mezun olmuş,
üniversiteyi tercih etmemiş arkadaşlarla yolumuza devam etmeyi tercih ediyoruz.
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KAU« UĞUN TARİH« ESİ
Bir ağaç nasıl altın değeri kazanır? Nasıl tüm büyük
devletleri peşinden sürükler? Nedir bu endüstrinin
vazgeçilmez unsuru olan kaçuk? Gelin birlikte bakalım
neymiş bu kadar önemli olan kauçukun tarihçesi:

H

alk arasında ‘’lastik’’ diye bahsedilen, ham maddesi tropikal ağaçlardan elde edilelen bitkisel
bir ürün kauçuk. Bundan yüzyıllar önce, Güney
Amerika’da, Brezilya’nın şimdi bulunduğu kesimde, Amazon Bölgesi’nde yaşayan yerliler, kabuğu baltayla kesilen bir ağacın içinden beyaz, yapışkan, süt gibi bir sıvının
damla damla aktığını görmüşler. Bunu gözyaşına benzeten kızılderililer, bu ağaca kızılderili dilinde “Ağlayan
ağaç” anlamına gelen “kauçi” adını vermişler. Sonradan
bu sıvıyı toplayıp kurutmayı, çocuklarına şimdiki toplar
gibi zıplayan oyuncaklar yapmayı öğrenmişler.

1493 yılında Amerika’ya yaptığı ikinci seyahat esnasında
Kristof Kolomb, kızılderili çocukların ellerinde gördüğü
bu oyuncaklarla çok ilgilenmiş.
Aradan 300 yıl geçtikten sonra, Charles de la Condamine adında bir Fransız, hiçbir Avrupa’lının karşılaşmadığı bu acayip bitkilerin esrarını çözmek üzere Amazon
Ormanları’na doğru yola çıkmış. Serüvenle dolu bir yolculuktan sonra de La Condamine, kauçi ağacını bulmuş.
Kabuğunu keserek çıkardığı sütü kurutup bazı modeller
yapmış ve Fransa’ya yollamış. Yerlilerin kauçuktan nasıl ayakkabı, savaş kalkanı ve şişe yaptıklarını, ayrıca bu
maddeden su sızdırmaz malzeme olarak nasıl yararlandıklarını bildirmiş. O çağın bilim adamları da bu acayip
cevheri inceleyip çözümlemeye koyulmuşlar.
Günümüze yaklaşıp 1793 yılına gelindiğinde ise İngiliz
asıllı Peal, kauçuğu trebentin içinde eriterek su geçirmez
bir madde yapma patentini almış.

Amazon Bölgesi Ormanları’na has bir bitki olan bu ağaç,
sonraları İngiltere, Brezilya ve Uzak Doğu’ya da götürüldü. İklim şartları aynı olan bu bölgelerde de kolaylıkla
üretildi. 1800’lü yıllarda 350 ton olan kauçuğun üretim
miktarı bugün, sentetik yollarla 1 milyon ton, doğal yollarla yılda 3 milyon tona kadar çıkmaktadır. Yüzyıla yakın
bir süreden beri kauçuk üretimi, teknik ve endüstri alanındaki gelişmelerle birlikte yürümüş, bunların ilerlemesine
yeni bir hamle vermiştir.
Esnekliği, aşınmaya dayanıklılığı, su geçirmezliği kauçuğu, modern endüstrinin özellikle mekanik ulaştırma
tekniğinin en gözde maddelerinden biri durumuna getirmiştir. Motorlu kara araçlarının hızla gelişmesi piyasayı
iyice canlandırmış, kauçuk üretimi başlı başına bir tarım
durumunu almıştır.

Tam 30 yıl sonra Charles Macintosh adında İskoçyalı bir
kimyacı da, su ge-çirmez maddelerin yapım metodunu
geliştirdi ve lastik eşya yapmak üzere ilk fabrikayı kurdu.
Ancak ilk lastik eşyanın bazı kusurları vardı: sıcak havaya
dayanamayıp eriyor ve çabuk eskiyordu. Soğuk havalarda ise sertleşip esnekliğini kaybediyordu.
1839 yılında Charles Goodyear adındaki Amerikalı’nın
bir raslantı sonucu bulduğu sistem, lastik sanayiinde
devrim yarattı. Goodyear, lastiği ısıtıp kükürtle işleyerek
daha elastiki ve dayanıklı bir duruma getirdi. Böylece kauçuğa hava şartlarından etkilenmez bir nitelik kazandırdı.
Kükürtleme işlemi, kauçuğun kullanılış alanlarını genişlettiği gibi fiyatlarını da artırdı. Yıllık üretim 30 tondan
birdenbire 350 tona yükseldi.

DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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DENİZLİí DE SOSYAL SORUMLULUK VE

ABALIOĞLU HOLDİNG
Birey, şirket, vakıf, dernek; kamu ya da özel sektör… Hayatın neresine bakarsak bakalım günümüzün gerektirdiği temel görevlerden
biri: ‘’Sosyal Sorumluluk.’’ Bugüne kadar başlatılan başarılı ya da başarısız olmuş sayısız proje… Tek bir amaç var: insanoğlunda
farkındalık yaratabilmek.

D

yöndeki duyarlılığını artırmak, daha temiz ve sağlıklı bir
çevrede yaşamak.

oğanın yok olmasına göz yumduğumuz, gelişen
teknolojinin yanlış kullanımı ile birlikte birbirimizden koptuğumuz ve yalnızca sanal ortamda var
olduğumuz, bilim-teknoloji-sanat-kültür dallarından bi
haber yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz. Hatta eline kitaptan önce tablet alan bir nesille karşı karşıyayız.
Böyle bir ortamda sosyal sorumluluk projeleri ile adından
söz ettiren Abalıoğlu Holding gibi kurumlar iyi ki varlar.
Şu ana kadar kurduğu 2 vakıf, yaptırdığı 5 okul ile sosyal
alanda örnek gösterilen bir şirket.

Toplumda doğa sevgisini ve çevre bilincini yükseltmeyi amaçlayan ve gönüllü katılımcılarla oluşan DOÇEV
Eğitim Komitesi ile özellikle çocuklar ve gençlere yönelik olarak okullarda eğitim hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda görsel ve işitsel yöntemlerle teorik bilgiler aktarılırken, doğa ve çevre gezileri ile uygulamalı eğitimler
düzenlenmekte, afiş, broşür gibi materyalle toplumun
değişik kesimlerine ulaşmaktayız. Bunlar şu an devam
eden projelerimizden bazıları.

Toplumda yaratmaya çalıştığı farkındalık adına ilk adımını çevre için attı Abalıoğlu. “Yaşanabilir bir doğa, gelecek
nesillere bırakılacak en güzel mirastır” ilkesine dayanarak, bundan tam 21 yıl önce ‘’Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV)’nın kurulmasına öncülük etti ve hala çalışmalarına
hızla devam ediyor.

Denizlililer hatırlayacaktır, biz DOÇEV olarak 1999’dan
itibaren 10 yıl boyunca ev ve işyerlerinden atık kağıtları
toplayarak ekonomiye kazandırdık. Bu projemiz kapsamında 5 bin 500 ton atık kağıt toplamıştık. Bu nedenle
Denizli’de atık kağıt toplama bilincinin yerleşmesinde
DOÇEV’in büyük katkıları olduğunu düşünüyoruz. Faaliyetten elde edilen ekonomik kazanımla da 2010 yılında
15.000 fidanlık “DOÇEV-Atık Kağıt” Ormanı’nı kurduk.
Yasa gereği bıraktığımız bu çalışma, yerel yönetimler tarafından, bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yaptırılmaktadır.

Çevre için çalışmalarını yürüten köklü firmanın ikinci adımı ‘’sosyal-kültürel hayat’’ için oldu. “Önce İnsan” ve
“Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla Paylaşma” ilkeleri ışığında 1999 yılında kurulan Cafer Sadık Abalıoğlu
Eğitim ve Kültür Vakfı, kurulduğu günden bu yana birçok
projeye imza attı. Vakıf bilim, sanat, eğitim ve kültür alanında çocuklardan anne ve babalara kadar birçok katılımcı için etkinlik düzenliyor. Eğitime destek amacıyla başarılı öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Vakıf olarak yaptığımız projelerimiz, çeşitli ulusal ve uluslararası çevre fonları tarafından da desteklenmektedir.
“Naylon poşet yerine bez torba kullanımı”, yaşam kaynağımız olan su için “her damlası değerli”, “Ekmek israfı”,
“Orman yangınları”, “Atık yağlar”, “Büyük Menderes havzasının kirliği”, “Anız yangınları”, “Dalaman Çayı”, Işıklı
Gölü” gibi birçok konuda toplum bilincinin attırılması konusunda yayınlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kuruluşu ve faaliyetleri ilgili detaylı bilgi almak için, Abalıoğlu
Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeler Müdürü M.
Ercüment Erdem ve Vakıf Yöneticisi Sema Yılmaztürk ile
vakıf binasında uzun ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
İşte merak edilen detaylar…

“Çevre” demenin yalnızca yeşil demek, toprak demek
olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle yaban hayatın korunmasına yönelik olarak, ekosistemin vazgeçilmez unsurları
olan kuşlar için ağaçlıklı alanlara kuş yuvaları astık.
Sayıları ve yaşam alanları hızla azalan yaban hayvanların
zorlu kış koşullarında beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla kışın belirli bölgelere yiyecekler bırakıyoruz.

Abalıoğlu gibi köklü bir firmanın sosyal sorumluluk
adına yaptıklarını hepimiz biliyoruz ancak, Holding’in
Sosyal Sorumluluk Projeler Müdürü olarak bu konuya
bakışınızı, DOÇEV ile Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve
Kültür Vakfı’nı bir de sizden dinleyebilir miyiz?
M. Ercüment Erdem: Dünyada ve ülkemizde yaşam
kalitesinin arzu ettiğimiz düzeye gelebilmesi için kişisel
ve kurumsal olarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Devir artık öyle değişti ki, herkesin
kendi evinin önünü süpürmesi yetmiyor. Komşunun evinin önünü de süpürmekten sorumlu olduğumuz zamanlardayız.
Küresel rekabet sonucu şirketler kaliteli üretim, marka
bilinirliği, kurumsal yönetim ve etik değerler gibi hususların yanı sıra, son yıllarda sosyal sorumluluk projelerine
de önem vermeye başladılar. Artık dünyada birçok fon,
bir şirkete yatırım yapmadan önce o şirketin toplumsal
sosyal sorumluluk performansını da değerlendirmeye
başladı.
“Önce İnsan” ve “Toplumdan aldığını büyüterek toplumla
paylaşma” ilkeleri doğrultusunda 1941 yılında temelleri
atılan grubumuz, 77 yıldır faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Biz; bir işletmenin doğayı, çevreyi koruyacak
önlemler alarak üretimde bulunması diye de ifade edilebilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışına ilaveten,
kurumların paydaşlarına karşı da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz. Bu anlayışımızın gereği olarak da, Birleşmiş Milletler kuruluşlarını ve sivil toplumu bir araya
getiren, Uluslararası kurumsal vatandaşlık ağı olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 12 Kasım 2007’de imzaladık.
Abalıoğlu Holding olarak, onlarca yıldır ”hayırseverlik”
anlamında devam ettirmekte olduğumuz sosyal sorumluluğumuzu, şirketlerimizdeki uygulamalarımıza ilaveten, iki vakfımız ile yerine getirmekteyiz. Bunlardan ilki,
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmet Abalıoğlu’nun 18 arkadaşı ile birlikte 1996 yılında kurdukları DOÇEV’dir.
DOÇEV; doğal dengenin ve çevresel değerlerin korunması, iyileştirilmesi, toplumda çevre bilincinin yükseltilmesi
konularında çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Kısaca DOÇEV, Denizli’de yeşili, doğayı, çevreyi korumak
adına projelerine devam ediyor ve bu konuda yeni projeler üretmeye de devam edecek.
DOÇEV’in faaliyetleri nelerdir?
Ağaçlandırma, atık yönetimi ve çevre eğitimi alanlarında
faaliyetler yapmakta, uygulama projeleri geliştirmektedir.
Vakfımızın devam eden ve bir kısmı sona eren faaliyetlerini kısaca şöyle özetleyebilirim:
Gelişigüzel atılmaları halinde çevreyi ve tarım alanlarını
zehirleyen kullanılmış pillerin Türkiye’nin her tarafından
toplanması ile ilgili projeyi 1999 yılından bu yana uygulamaktayız. Ülkemizin çeşitli yörelerinden birçok kişi,
özellikle de öğrenciler çabalarımıza destek oluyorlar ve
bu destekleri ile bugüne kadar 35 ton atık pil toplayıp
bertaraf edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşa gönderdik.
Dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte tüketim alışkanlıklarımız da değişti ve değişen bu alışkanlıklar doğayı bir nevi elektronik çöplüğüne dönüştürdü. Elektronik
atıkların olası çevre zararlarını engellemek ve geri dönüşüm yoluyla ülkemiz ekonomisine kazandırmak amacıyla
bugüne kadar 69 ton elektronik atık toplayarak yetkili
geri kazanım şirketlerine gönderdik.
3 bin 400 dekar alanda yaklaşık 448 bin fidanı toprakla
buluşturduk. Bu konuya gönül vermiş kişiler ve kurumlar
adına hatıra ormanları yapıyoruz. Buradaki temel amacımız erozyonun olası zararlarını engellemek, halkın bu

DOÇEV, Abalıoğlu’nun çevre ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirildiği vakıf. Cafer Sadık
Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ise daha çok birey
temelli. Peki Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür
Vakfı nasıl ve hangi amaçla kuruldu?
Vakfımız; 1999 yılında Abalıoğlu ailesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde yükseldiği ilkelere sahip
çıkan, kişisel ve mesleki gelişimi maddi imkansızlıklar
nedeniyle sürdüremeyen gençlerin eğitim ve öğretim yoluyla topluma yararlı birer birey, örnek vatandaş olarak
kazandırılmasını sağlamak amacına yönelik olarak kurulmuştur. Ulusal kalkınmaya, yöresel gelişmeye ve kültürel zenginliklerin yaşatılmasına katkıda bulunacak eğitim
ve kültür faaliyetleri gerçekleştirmek için çalışmaktadır.
Hedeflerimiz arasında genç nüfusumuzun kültür ve sanat
gelişimine destek olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine
yönelik eğitimler vermek, gelecek vadeden ve sanatsal
yönü güçlü olan gençleri desteklemek de bulunmaktadır.
Vakfımızın faaliyette bulunduğu bu bina; uzun yıllar un
fabrikası olarak faaliyetine devam etmiş, daha sonraki yıllarda ise pamuk çırçır fabrikası olarak kullanılmıştır.2008
yılında bu sektörden çıkma kararı alındığında, fabrika
kapatıldı. Binanın kültür ve sanat merkezi olarak kullanılması fikrinin ortaya çıkmasıyla birlikte de restorasyon
çalışmalarına başlanıldı. Bir fabrika binasından, içerisinde
zengin bir kütüphane, sergi salonları, konferans salonu,
Bilim ve sanat atölyeleri olarak kullanılabilecek salonları
olan bir merkeze, “Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi”ne dönüştü.
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Gelişen ülkemizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak bilim sanat merkezimizin etkinlik alanlarını genişlettik, çeşitli
projeler ile geleceğin bilim insanı olmaya aday öğrencilerimizde farkındalık oluşturma çalışmalarına başladık.
Amacımız; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bilimi, sanatı ve kültürü sevdirmek, onların ufuklarını açabilmek.
Bu arada şunu da ifade etmeliyim ki; Vakfımızın tüm faaliyetlerinde Pamukkale Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri, öğretim görevlileri, üniversite öğrencileri ve
Milli Eğitim camiamızın değerli öğretmenlerinden oluşan
gönüllülerimiz destek veriyorlar. Kendilerine bu vesileyle
tekrar teşekkür ediyoruz.
Sema Hanım, yöneticisi olduğunuz Abalıoğlu Vakfı’nın etkinlikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sema Yılmaztürk: Vakfımız kurulduğu günden bu yana
birçok projeye imza attı. Başarılı birçok öğrenciye burs
desteği sağladı. Bir yandan eğitim faaliyetlerini sürdürüyor, diğer yandan da kültür ve sanata katkıda bulunmak
için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin; 2003 yılından beri hiç ara vermeden çıkardığımız, çoğu PAÜ akademisyenlerinden oluşan yayın kurulumuzun özverili çalışmalarıyla 4 ayda bir yayınlanan “Geçmişten Günümüze
DENİZLİ” Dergimiz var. Geçmişten günümüze Denizli’yi
anlatan yerel ve tarih kültür dergisi. Her yönden Denizli’yi ele alan ve okuyucu ile ücretsiz olarak buluşan bir
yayın. Basılı olmasının yanı sıra dergimiz dergi.csavakfi.
org.tr adresinden de okunabiliyor. Bu sene dergimiz ile
Denizli Kitap Fuarı’na da katıldık.
Vakfın burs desteğinden bahsettiniz. Kimler başvurabiliyor, şartlar nelerdir?
Denizlili veya Denizli ile bir bağı olan; endüstri meslek
lisesinde okuyan 10 ve 11. sınıf öğrencileri, Türkiye çapında bazı branşlar için ilk bine bazı branşlar için ilk 5
bine giren üniversite öğrencileri burs için başvurabilirler.
Bursu almaya hak kazanan öğrencilerimize 9 ay boyunca
karşılıksız olarak burs veriyoruz.
Çocuklarla birlikte gerçekleştirdiğiniz etkinliklerden
kısaca bahsedebilir misiniz?
Bursiyerlerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘’Nitelikli
Teknik, Güçlü Türkiye’’ adında bir projemiz var. Meslek
liselerine dikkat çekmek, ekonomimize nitelikli işgücü
kazandırmak amacıyla başladık bu projeye. Meslek liseli
bursiyerlerimiz, burs kazanmanın yanında bu projede de
yer almaya hak kazanmış oluyor aslında. Bu proje kapsamında hem kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz hem de
grup şirketlerimizde staj olanağı tanıyoruz. Eğer karşılıklı
memnuniyet varsa ve devam etmek istiyorsa öğrencimiz,
çalışanımız olarak da kalabiliyor.
Yine meslek liselerine yönelik ‘’Mesleki ve Teknik Liseler Kariyer Günleri’’ düzenliyoruz. Bu etkinliği düzenlememizdeki asıl amaç öğrencileri motive etmek. Çünkü,
meslek lisesi öğrencilerinde ‘’hiçbir yeri kazanamadım,
hiçbir yerde kendime yer bulamadım o yüzden meslek
lisesine geldim’’ düşüncesi var. Biz onlara, sanayinin onların yanında olduğunu ve nitelikli ara elemanın ne kadar
önemli olduğunu anlatıyoruz. 2013 yılında Leonardo Da
Vinci Projesi kapsamında 10 meslek lisesi öğrencisini 2
hafta süresince teorik ve uygulamalı eğitim için İtalya’ya
gönderdik. Ziyaret öncesi İngilizce eğitimi aldırdık.
Vakfın sanat alanındaki etkinliklerinden de bahsedebilir misiniz?
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, 2012
yılında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı kapsamında
Avrupa Birliği Projesi aldık ve bu proje ile birlikte kültürlerarası resim kampı faaliyeti yaptık. Bu kampa katılan
Avrupa’nın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen ressamlar, vakıf atölyesinde 15 gün boyunca çalışmalarını
sürdürdüler.
2015 yılında ikinci kez Avrupa Birliği Projesi aldık, yine
Avrupa’nın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden plastik sanatlar alanında uzman sanatçıları 10 günlük atölye çalışması için vakfımızda ağırladık.
İlk projemizde üretilen eserleri Roma’da ve Denizli’de,
ikinci projemizin eserlerini ise İstanbul ve Denizli’de sergiledik. Değerli sanatçılarımız, her iki proje sonunda da
meydana getirdikleri eserlerini vakfımıza bağışladılar, biz
de onları vakfımızın salonlarında sanatseverlerle buluşturuyoruz.
Bu sene Vakfımızın sergi salonlarında şu ana kadar 2
karma sergi yaptık. Biri Şubat ayında, diğeri de 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile yaptığımız bir sergiydi.
Şubat ayında gerçekleştirilen sergiye 75 eser, 8 Mart’takine 56 eser katıldı. Eserler sahiplerinin çoğu Türkiye çapındaki üniversite hocaları idi.
2016 yılında da Kadınlar Günü vesilesiyle PAÜ Şiir Topluluğunun katkılarıyla “Kadın” konulu şiir dinletisi düzenledik.

Düzenlediğimiz sergilerimizi halkımızın yanı sıra toplam
615 öğrencimiz de ziyaret etti. Bu ziyaretleri öncesinde
öğrencilerimize, “Sergi Gezme” kültürünü de anlatmak
için “Sergi nasıl gezilir” isminde kısa bir eğitim de verdik.

AÇEV işbirliği ile baba-destek programını uyguladık.
Programa, grubumuzda çalışan ve 3-11 yaş arası çocukları olan babalar katıldılar. Program sonunda da kendilerine sertifikalarını takdim ettik.

Yine çocuklarla birlikte 23 Nisan’da çocuk şenliği düzenledik. Bu şenliğe 60 çocuk katıldı ve parmak boyası ile
Atatürk silueti yaptılar; palyaço ile eğlendiler, oyunlar
oynadılar. Geçtiğimiz sene de 23 Nisan’ı il çapında duyurduğumuz “Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu, ödüllü bir
resim yarışması ile kutlamıştık.

Kütüphanemize gelen çocukların annelerinin katıldığı ve
anneleri kitap okumaya teşvik eden ‘’Haydi Anne Sen de
Oku’’ isimli bir proje yapmıştık geçtiğimiz yıllarda. Çocuklar ve anneler birlikte buraya gelip kitap okudular.
Belirli sürede en çok kitap okuyan anneye ödül verdik.
Bunun kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmak
için önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu projede
gördük ki annesinin kitap okuduğunu ilk kez gören çocuklar vardı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi
Orkestra ve Korosu’nun katkılarıyla “Gençlik Konseri”ni
gerçekleştirdik.
Grubumuzda çalışanların çocuklarına ve çevremizdeki çocuklara yönelik uyguladığımız “Yaz Dönemi Sanat
Etkinlikleri” nde çocukların okullarında uygulamadıkları
yöntemleri deneyimlemelerini istedik.
Merkezimiz farklı kurumların etkinliklerine de ev sahipliği
yapıyor. Mayıs ayında Denizli Otizm Derneği’nin ‘’Erişiyorsam Varım’’ adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptık.
Sergiden önce de ‘’Hayata eşit katılım mümkün’’ konulu
bir panel gerçekleştirildi. Bu panelde de İsveç Konsolosluğu’ndan Kültür Ateşesi katılım sağladı.
“Kapsayıcı Eğitim ve Öğretmenler: Disiplinler arası Öğrenme İmkanları ve Alternatif Materyaller” konulu panel
ve atölye çalışmasını SEÇBİR ve Öğretmen Ağı işbirliği
ile gerçekleştirdik.
Kültür ve sanat kadar bilime de çok önem veren bir
vakıf, bu alanda nasıl projeler gerçekleştiriyorsunuz?
Bilim-toplum projelerimiz var. Örneğin, “Film Günleri”
adıyla düzenlediğimiz bir etkinliğimiz var. TRT Okul programında da yayınlanmakta olan; İnsanlığa katkısı olan
buluşlar, icatlar ve nice kuramların nasıl ve kim tarafından ortaya atıldığını anlatan filmler bunlar. Civar okullardaki öğrenciler buraya gelerek bilim, sanat, tarih konusunda önemli kişileri tanıma fırsatı buluyorlar. Etkinliği
öğretmenlerimiz de çok faydalı buluyorlar, çünkü öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmiş oluyorlar.
Ayrıca, ‘’Meraklıyım Öyleyse Varım’’ ve ‘’Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor’’ isimleri ile yürüttüğümüz projelerimiz
var. Çocuklarımız fen, matematik, sosyal bilimler, resim,
müzik ve Türkçe alanlarında Pamukkale Üniversitesi’nde
görev yapan hocalarımızdan bilgi alma şansını yakalıyor
bu projeler sayesinde.
Öğrencilerin bilgisayar vasıtasıyla geometrik şekiller
üzerinde çalışabildiği, onlara yazılım ortamında geometri
çalışma fırsatının verildiği “Dinamik Geometri” projesini
uyguladık.
Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirebilme imkânımız
olursa çocuklara kod yazılımının temelini anlatan bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz.
Yalnızca öğrenciler/ çocuklar için mi etkinlikler düzenliyorsunuz?
Hayır. Öğrencilerimizin annelerinden gelen talep üzerine
Kadın Bilgilendirme Seminerleri düzenliyoruz. Hem sağlık hem kişisel gelişim konusunda kadınlarımızın yanında
olmak istiyoruz. Alanında uzman olan kişiler gönüllü olarak bu seminerlerde kadınlarımızı bilgilendiriyor.

Vakfın içerisindeki Necla Pamukcu Kütüphanesi herkese açık mı?
Necla Pamukcu kütüphanemizden herkes yararlanabilir.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından özel kütüphaneler kapsamına alınan bir kütüphane burası. 2006 yılında merhum Turgut Özakman tarafından açılışı yapılan
kütüphanemiz yaklaşık 13.000 kitap barındırıyor. Aynı
zamanda kütüphanemizde öğrencilerin okuma alışkanlığını artıracak, kitap okuma sevgisini geliştirecek projeler
de gerçekleştiriyoruz. Örneğin, çalıştığımız okullardan
öğrencileri alıp İl Halk Kütüphanesi’ne ve Atatürk Etnografya Müzesi’ne kültürel geziye götürüyoruz. Çevredeki
okullardan öğrenciler de kitap okuma saatlerinde bizim
kütüphanemize geliyorlar.
Kütüphane dışında kitap okumaya yönelik gerçekleştirdiğiniz etkinlikleriniz var mı?
Uzun zamandır uyguladığımız Kitaplar Okulumda Projesi
var. Kütüphanemizden seçtiğimiz birkaç koli kitabı okula
götürüyoruz ve bu kitaplar dönüşümlü olarak öğrenciler
tarafından okunuyor. Sonrasında da çocuklar okudukları
kitapların özetlerini çıkarıyorlar, öğretmenlerine veriyorlar ve öğretmenler tarafından seçilen özetlerin sahibi öğrencilere kitap ödülü veriyoruz.
Sadece öğrenciler için değil, veliler için de kültür projelerimiz var. Örneğin, ‘’Annelerimiz Kitap Okuyor’’ projesi ile
Dentaş Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi’ndeki annelere
kütüphanemizden kitaplar götürdük.
21 Mart Dünya Şiir Günü’nde söyleşi gerçekleştirdik.
Konuğumuz yazar H. Meriç Doruk idi. İlk defa bir şairle
tanışan çocukların yüzündeki mutluluk ve şaşkınlığın bir
arada olduğu ifadeyi görmeniz gerekirdi.
Kurs ve eğitimlere katılım şartları var mı?
Her etkinliğin içeriğine göre yaş aralığı belirleniyor. Bu
yaş aralığına göre okullarla iletişime geçip etkinliğe katılmak isteyen öğrencilere ulaşıyoruz. Etkinliklerimizde
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinlerimizi alıyoruz.
Projenin özelliğine göre gereken şartları duyuruyoruz.
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AHMET ŞERİF İZG÷R ENíDE N:

DEĞERLERLE Y÷N ETMEK
İzgören Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şerif
İzgören DESİAD üyelerine yönelik, 23 Eylül tarihinde
“Değerlerle Yönetmek” başlıklı seminerini gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 iş adamı ve iş kadını aileleriyle
birlikte seminere katıldı. Ahmet Şerif İzgören’in etkili
anlatımı, salondaki herkesi değim yerindeyse büyüle($#!

A

hmet Şerif İzgören seminer boyunca her zaman
aşina olduğumuz başarı, hayat ve liderlik öykülerine başka bir açıdan bakılmasını sağladı. Hayatın
içerisine gizlenmiş ipuçlarının yanı sıra yakından tanıdığımız farklı alanlarda isimlerini duyuran kişiler ve kurumları
bu kadar bilindik yapan ortak özelliklerin neler olduğuna
değindi. Verilen kararların ileride nasıl değerlere dönüştüğünün paylaşıldığı seminerde; bilgi, iyilik, gelişimin ışığında, şirket içi uygulamalar aktarıldı.
Liderin ufka bakmasına değinen ve taktik, strateji ve
operasyonun farklarını aktaran İzgören, ‘’Kurumların 2
yıla kadar olan planları operasyon, 2-5 yıl arası planların
taktik, 5 yıl ve sonrası için planları da stratejidir. Başarılı
kurumlar iyi stratejilerle ilerleyenlerdir.’’dedi.
Ahmet Şerif İzgören, motivasyon yaratmanın ve güven
oluşturmanın önemine değinerek, ‘’motivasyon yaratabilme becerisini gaz verme ile karıştırmamak gerekir.
Sistemin ana sonucu motivasyon olmalıdır. Kurum, adil
bir performans değerlendirme sistemini, güveni, gelecek
korkusu yaşatmamayı, kendini ispatlayabilmeyi ve yeteneklerini kullanabilme gibi temel gereksinimleri sistem
halinde sunmuyorsa, yapılan motivasyon değil, dolduruşa getirmektir. Bir liderin en önemli özelliklerinden biri
güven vermesidir. Güven duyulan bir liderin aldığı kararların arkasında tüm ekip duracaktır.’’ İfadelerini kullandı.
Kendi hikayesinden örnekler vererek kurumsal bilgi düzeyinin önemine değinen İzgören, bilgi üreten şirketlerin karlılık oranlarını paylaştı ve şöyle devam etti: ‘’3 yıl
önce 2 arkadaşım ile birlikte Manisa’nın Demirci İlçesi’nde Kara Oklar Ekolojik Hayat Çiftliği’ni kurduk. Çiftliğe
kurduğumuz ilk yapı dershaneydi. İşe eğitimle başladık.
Bilgiye yaptığımız yatırım sayesinde 2015 yılında Almanya ve Türkiye’nin en iyi organik tarım çiftliklerinin seçildiği yarışmada, en genç çiftlik olmamıza rağmen Türkiye
Ekolojik Tarım Derneği tarafından “Türkiye’nin En İyi Organik Tarım Çiftliği” olarak seçildik.’’
Kurum kültürü açısından liderin adil olmasının ne kadar
önemli olduğunu vurgulayan İzgören, kendi tarihimizden
ve Avrupa tarihinden, iki değirmen hikayesini anlattı.
İzgören, liderin kişilik gücüne; olumlu düşünmesinin, yaratıcılığının ve mücadele ruhunun önemli olduğunu, bu
unsurlara dikkat edildiği takdirde şans, çevre, rastlantı
gibi dış faktörlerin etkisinin azalacağını vurguladı.
İzgören son olarak, “Bilginin de zekatı vardır.” diyerek
2004 yılında başladıkları Türkiye Uğur Böcekleri Projesi
ile bilgiye kaynak ayıramayan devlet okulları, cezaevleri, gibi yerlerde gönüllü eğitimler verdiklerini ve bugüne
kadar bu kapsamda 370.000’en fazla kişiye ulaştıklarını
paylaştı.
Program, seminer sonrasında Ahmet Şerif İzgören’in kitaplarını imzalaması ile sona erdi.

Motivasyon yaratabilme becerisini gaz
verme ile karıştırmamak gerekir. Sistemin
ana sonucu motivasyon olmalıdır.
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LAODİKYAí DA M‹ ZİKLİ BİR HİKAYE
Muş’un Varto İlçesi’nde bir köy okulunun öğrencisi olan çocukların oluşturduğu 40 kişilik orkestranın hikayesi ‘Müzikli Bir Hikaye’ adlı
belgesele konu oldu. Yönetmenliğini Jale İncekol’un yaptığı belgeselin ilk gösterimi Laodikya’da izleyicisi ile buluştu.

M

uş’un Varto İlçesi’ne bağlı Yurttutan Köyü
Toklu Mezrası’nda taşımalı eğitim verilen köy
okulundaki müziğe yetenekli öğrencilerden
‘11 Köyün Orkestrası’ isimli grup kuran öğretmen Aslı
Tanrıkulu ile orkestranın kuruluş hikayesi ‘Müzikli Bir Hikaye’ adlı belgesele konu oldu. Muş’un Varto ilçesindeki
Hamurpet Ortaokulu’nda, yetenekli çocuklardan oluşturulan 40 kişilik orkestranın kuruluş hikayesini yönetmen Jale İncekol “Müzikli Bir Hikaye” adlı belgeselinde
ele aldı. Denizli’deki antik kent Laodikya’da düzenlenen
galayla yapılan belgeselin ilgi gösterimi, izleyenlerden
alkış aldı.
İzmirli müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu, görevli olduğu
Varto’daki Hamurpet Ortaokulu’nda tahta, leğen ve
bidonlarla müzik yapmaya çalışan öğrencileri eğiterek
önce ritim grubu oluşturdu. Ardından çeşitli müzik aletleriyle öğrencilerden 11 Köyün Orkestrası isimli grup
kurdu. Tanrıkulu’nun bu mücadelesinden etkilenen yönetmen Jale İncekol da Varto’ya giderek öğretmenin ve
öğrencilerin belgeselini çekti. Yönetmen İncekol, ‘Müzikli Bir Hikaye’ adını verdiği belgeselinde öğretmenle
öğrencilerin orkestraya giden mücadelesini anlattı.
Denizli’de Soroptimist Kulübü Derneği tarafından desteklenen belgeselin ilk gösterimi, Denizli’deki antik kent
Laodikya’da yapıldı. Soroptimistik Kulübü Derneği’nin
organize ettiği belgeselin gösterim galasına müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu ile öğrencisi Rojin Taş ve çok sayıda davetli katıldı.
Galaya katılan davetliler önce antik kenti gezerek kazı
heyeti başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’ten bilgi aldı. Öğretmeninin eşliğinde kenti gezen Rojin Taş, daha sonra
antik kentte kısa bir keman dinletisi sundu. Ardından
belgesel gösterildi.
11 Köyün Orkestrası grubunu kuran müzik öğretmeni
Aslı Tanrıkulu, “Orkestramız 3 yıllık bir çalışmanın ürü-

nü. Bu koroyu kurma fikri kafamızda oluştuğunda hiçbir
enstrümanımız yoktu. Çocuklarımız, kendi kendilerine
çeşitli müzik materyalleri oluşturarak çalışmaya başladılar. Evden annelerinin yemek kaplarını, kaşıklarını ve
bidonlarını getirdiler. Hatta bidonların arkasını keserek
hayvan derileri gerdiler ve evdeki eleklere deri gererek
davul ve bendir yaptılar. Daha sonra Varto Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz onlardaki bu ışığı
görünce bizlere, büyük bir piyano ve değişik müzik aletleri hediye etti. Bizler de çalışmalarımıza hız vererek bugünlere geldik” diye konuştu.
Belgeselinin antik kentte ilk gösteriminin yapılmasından
dolayı mutlu olduğunu belirten Yönetmen Jale İncekol,
“Burası büyüleyici bir atmosfer. Filmin amacına da çok
uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Müzikli hikayemiz aynı zamanda umutlu bir hikayeye dönüştü. Aynı
zamanda umutların her zaman var olduğunu anlatan bir
hikaye. İzmirli bir öğretmenin Muş’un bir köyünde köy
çocuklarından oluşan 40 kişilik orkestrayı anlatan bir
hikaye. Ben belgeseli aslında bir kişinin istediğinde çok
güzel şeyleri yapılabileceğini göstermek için çektim”
dedi.
Orkestranın üyesi olan Rojin Taş ise, öğretmeniyle tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini belirterek, “Aslı
öğretmen benim hayatımı değiştirdi. İlk tanıştığımda
müzik aletlerini görünce çok mutlu olmuştum. Buralara kadar gelebileceğimi düşünmemiştim. Aslı hocamın
emeğini asla unutamam. Ömrüm boyunca öğretmenimi
tanıdığım için şükredeceğim. Kendisini çok seviyorum.
Müzik hayatımın olmazsa olmazlarından oldu. Daha
önce köyde ev işlerine yardımcı oluyor ve hayvanlara
bakardım. Hayatım onlarla geçiyordu. Müzikle hayatım
değişti” dedi.
Davetlilerin antik kenti gezmesinin ardından gala öncesi
arp sanatçısı Meriç Dönük, kısa bir konser verdi. Ardından belgeselin gösterimi yapıldı.

ARP SANATÇISI MERİÇ DÖNÜK

DENİZLİ SANAYİCİLER ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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DESİAD ‹ YE İŞ YERİ ZİYARETLERİ
Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’nin geleneksel üye iş yeri
yemekleri hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayının başından bu yana
düzenlenen 4 iş yeri yemeği sayesinde üyeler hem birbiri ile kaynaşıyor
hem ticari sohbetler gerçekleştiriyorlar.

T

emmuz ayının açılış yemeği M. Turgut Dalaman
tarafından sahibi olduğu Yonga Mobilya’da düzenlendi.

11 Temmuz tarihindeki yemeğe, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, Dernek Saymanı Şule
Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Erikoğlu, Ender
Yörükoğlu, DESİAD eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Yavuzçehre, Dernek üyeleri Mehmet Cillov, Ayhan Caner,
Tahir Dinç, Bilhan Sivri, Özlem Yılmaz, Ödül Türkmen ve
Dernek Sekreteri Kadriye Yurdunkulu katıldı.
M. Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu ve dernek üyelerine
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi gezdirerek çeşitli
bilgiler vermesinin ardından yemeğe geçildi.
Temmuz ayının kapanış yemeği ise Selin Tekstil’in sahibi Mehmet Sedat Küçüker tarafından organize edildi. 25
Temmuz Salı günü Bolu Lokantası’nda düzenlenen yemeğe, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu,
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel, Dernek Saymanı
Şule Yılmaz, Genel Sekreter Ferruh Dalkılınç, Yönetim
Kurulu Üyeleri Süreyya Çalışkan, Levent Çaputçu, Dernek Üyeleri Zorhan Sancar, Nizamettin Kolbaşı, Onur
Aysu, Nuri Turgut, Murat Tekeli, Muammer Duman ve
Dernek Sekreteri Kadriye Yurdunkulu katıldı.

DESİAD Yönetim Kurulu Eski Bşk. Ahmet YAVUZÇEHRE

DENİZLİLİ OLMAK...
Merhabalar,
!
Denizlili iş adamı olmak çok önemli bir olgudur. Gurur
duyulmalıdır. Kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen demektir her şeyden önce. Devlet yardımları bölgesinde en az alan, kimsenin denemediği şeyleri deneme
cesareti gösteren, yolu olmayan dağ köylerinde sanayiciliği geliştirip Türkiye nin kim gider oralara dediği yerlerine gidebilen demektir Denizlili olmak.
Yeniliğe açık demektir ikinci olarak. İmalatında kullandığı
makineyi bulamayınca yılmayıp onu yapan ve bu sayede iş
makinesini üreten sanayici demektir.
Maliyetini hesaplayıp korkacağına ben bu işi yaparım diyebilen olabilmektir. İpliğin kıt olduğu ekonomilerde ipliği en verimli kullanabilecek üretim yöntemini bulabilendir Denizlili.
Elektroniğin üretilemeyeceği söylendiği yıllarda Televizyon
üretme inovatif vizyonuna sahip olmaktır Denizlili olmak.

Davetlilere firması hakkında bilgiler veren Mehmet Sedat Küçüker, tekstil alanında gerçekleştirdikleri Ar-Ge
çalışmalarından bahsederek üretim alanlarında dünyanın
önemli ve modaya yön veren markalarına sahip olduklarının altını çizdi. Dernek faaliyetlerinin de konuşulduğu
yemek hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Öğretmen olabilmektir Denizlili olmak. İşi bilmeyene özve-

Geleneksel üye iş yeri yemeğin Ağustos ayı başlangıcını
Hasan Aracı yaptı.

Ortak olabilme kültürünü bilmektir Denizlili olmak. Serma-

Kömürcü Kardeşler’in sahibi ve DESİAD üyesi Hasan Aracı’nın, 2 Ağustos Çarşamba günü Kömürcü Kardeşler’de
düzenlediği yemeğe, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Okan Konyalıoğlu,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İlker Başkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Ender Yörükoğlu
ve Bekir Serdar Mutlubaş, Dernek Üyeleri Mehmet Çınar,
Yalçın Ekmekçi, Remzi Sulayıcı, Şükrü Çarkıt ve Dernek
Sekreteri Kadriye Yurdunkulu katıldı.
Sadık Şirketler Grubu sahipleri Oktay Mersin ve Turgay
Mersin DESİAD üyelerini 15 Ağustos Salı günü düzenlediği iş yeri yemeğinde buluşturdu.
Sadık Şirket Grubu bünyesinde düzenlenen yemeğe,
DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu,
Dernek Saymanı Şule Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu, Dernek Üyeleri Mehmet Cillov, Turan Köseoğlu, Adnan Kaçar, M.Erhan Sabanoğlu, Nihat Hünkar,
Tahsin Cem, İrfan Cihan Mersin, Kamil Saranlı, Kazım
Karakurt ve Dernek Sekreteri Kadriye Yurdunkulu katıldı.

riyle öğreten ahinin torunu olabilmektir. İşine saygıyı, özeni, adaleti şevkle verebilmektir. Öğrenci olabilmektir ayrıca.
Kimsenin dil bilmediği yıllarda dil öğrenip ürününü satabilmek için Almanya sokaklarında gezebilme cesaretidir.

yem veya bilgim yok diyeceğine ortak olup, kardeş olabilmektir. Sanayisini geliştirip işsizlik sıkıntısı çeken komşu
şehirlerden vatandaşlarını sanayici olmanın modernliği ile
tanıştıran olmaktır.
İşte bu noktada büyük bir tarihin parçası olabilmenin sorumluluğunun da yükünü taşıyabilen olabilmektir Denizlili
olmak.
Şehrine açılan üniversitenin yarattığı ekonominin sadece
rant ayağına konsantre olmaktansa, elde ettiği bu kaynak ile
sanayici olmak inadını gösterebilen olabilmektir. Etrafında
kolay zenginleşen rant zengini dostlarının dolduruşuna gelmeden, imalatın olmadığı bir şehirde fakirliğin bir gün kapısını çalacağını bilendir bu güzel kentin parçası sanayici.
Son yıllarda kendimizi belki bir miktar sorgulamanın zamanı
da gelmiştir. Yokluk varken söylenmeyen sözler hayatımızın
amacı mı olmaya başladı diye gözden geçirmeliyiz felsefemizi. Sormalıyız kendimize biz ne kadar babalarımızın bize
öğrettikleri iş yapma kültürünü çocuklarımıza aktarabiliyoruz diye.
Armut piş ağzıma düş diye bekleyen iş adamı mı oluyoruz
yoksa 10 yıl, 20 yıl sonrasını planlayan mı oluyoruz diye dışarıdan bakabilmeye çalışmalıyız kendi sıfatımıza. Gül gibi
derneğimizin şanlı geçmişine ne kadar sahip çıktığımıza bakmalıyız belki de. Birçok ortaklığın bu çatının altında yapılan
faaliyetlerden kaynaklandığına dikkatlerimizi vermeliyiz ve
her yatırım yapmadığımız senenin sonunda sonraki seneye
daha az, daha eksik olarak girdiğimizin bilincinde olmalıyız.
Kolay değil yani bir tarihin parçası olmak. Sorumluluk, şevk,
cesaret ve umut ister. Olmaz bu işler diyeni dışlama ve birlik
olduğumuz bu ulu çatıya sahip çıkmayı gerektirir.
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NİVERSİTE İŞBİRLİĞİ VE MESLEKİ EĞİTİM

Özellikle küresel pazarlara ürün tedarik eden firmaların, rekabet koşullarından en az etkilenerek ürünlerini
hem daha uygun fiyatlara satmaları hem de beklenilen kaliteleri ve aranan ürünleri ortaya çıkarabilmek için
sektörlere uygun, yeterli donanıma sahip kalifiye işgücüne erişmeleri kaçınılmazdır.

B

u perspektiften yola çıkıldığında iş dünyası ihtiyaç
duyduğu nitelikli işgücüne erişmek için sadece eğitim kurumlarından medet ummamalı, kendi kaynaklarını da seferber ederek eğitim kurumlarıyla işbirliği
içerisine girmelidirler. Beceri kazandırarak nitelikli işgücünün yetişmesi için meslek içi eğitimlerden ziyade her kademedeki eğitim-öğretim dönemlerinde, yani bireylerin iş
gören olarak istihdam edilmeleri öncesinde, iş dünyasının
etkin rol alması her bakımdan önem arz etmektedir.
Teorik bilgileri eğitim kurumlarından alan bireyler bu bilgileri işletmelerde uygulayarak deneyim kazanmadıkları
sürece bir şeyler hep eksik kalacaktır. Her yaş gurubunda
kademe kademe elde edilen kazanımlar damlaya damlaya
göl olur özlü sözü ile değerlendirildiğinde beşeri sermayenin sinerjisi kendisini daha iyi gösterecek ve katma değeri
olabildiğince artacaktır. İş dünyası meslek guruplarından
müteşekkil zengin ve çok küçük parçalı büyük bir tabloyu
oluşturur.
Bu tabloda yer alan herhangi bir parçacığın bulunmayışı
giderilmesi gerekli büyük bir eksiklik olarak önem kazanır.
Bu parçacıkların var edilmesi ancak o tabloda bir fonksiyon arz eden meslek erbabının aksiyonuyla daha ziyade
mümkündür. Yani, teoriyi kullanıma en uygun şekilde dönüştürecek olanlar mesleki kuruluşlar olmaktadır. Bu dönüşüm, birikimli teorinin uygulamayla taçlanmış deneyim
kazanmalarının çokluğu ve gücünün yüksekliğine bağlıdır.
Bu güce erişmek için eğitim kurumları işyeri uygulamalarına gereksinim duymaktadırlar. Bu gereksinimin bir sonucu olarak, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde
de teoriyi işyeri uygulamalarıyla geliştirip pekiştiren işbaşı
eğitimlerine yer verilmeye başlanmıştır. Bu uygulamalarla
önemli faydalar elde edilmektedir. İşletmelerce talep edilen nitelikli işgücünü karşılanabilmekte ve niteliksiz işgücünün ortaya çıkardığı ek maliyet ve kayıplar ortadan kalkabilmektedir. Bu alandaki araştırmalar işbaşı eğitiminin iş
gören adayları tarafından katma değer oluşturan bir uygu-

lama olarak algılandığı, mesleki bilgi birikimine katkı sağladığını vurgulamaktadır. Ayrıca, işletmelerde çalışmakta
olanlar için mesleki eğitim, geniş anlamda yetiştirme ve
geliştirmeyi de kapsayan bir çatı kavrama işaret etmekte,
bu sayede çalışanlara yapabilecekleri çeşitli işler için genel bilgi, beceri kazandırılmakta ve davranışlarının geliştirilmesi sağlanmaktadır. Eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle
çalışanların işyerine adaptasyonu artmakta, özgüvenleri
yükselmekte, hata oranları azalmakta ve aynı zamanda
örgütsel bağlılıklarında da artış olduğu pek çok çalışmada ortaya konmuştur. Bu açıdan bakıldığında işbaşı eğitimi öğrencilere yüksekokul ortamında kazandırılan teorik
bilgilerin “mutfak” ya da “laboratuvar” ortamında pratiğe
döküldüğü, buna uygun yeteneklerin kazandırıldığı ve motor becerilerin geliştirildiği bir ortam olarak ifade edilebilir.
Bu bilinçle Denizli’ nin tek ve güzide üniversitesi olan Pamukkale Üniversitesi de 2013 yılından bu yana teori ve
işyeri uygulamalarını birleştiren sistemlere yönelerek iş
dünyasıyla entegre bir modele geçiş yapmıştır. İlk başlarda sosyal branşlarda yapılan bu mesleki eğitim çalışmaları
şimdilerde teknik alanlara da kaydırılmış olup cesaretle ve
güçlüklere göğüs gererek eğitim sistem değişikliği ve pilot
uygulamalarla aranan eleman yetiştirme misyonu üstlenmiştir.

bir sonucu olarak ortaya çıkmış modellerdendir. Model,
fiili olarak bir “staj” biçiminde uygulanmakta ancak süre,
denetleme ve değerlendirme yönleriyle bilinen staj uygulamalarından ayrışmaktadır.
3+1 İşbaşı eğitimi modelinde öğrenciler bir yarıyıl boyunca staj yapabilmektedir. Bu dönem ortalama 16 hafta sürmektedir. Staj süresince öğrencilerin üniversite ile organik
bağı devam etse bile, çalışma ilişkisi açısından doğrudan
işvereninin otoritesi altında faaliyette bulunmaktadır. İşyeri düzenine ve kurallarına diğer çalışanlar gibi bağlı olmak zorundadırlar.
Bu zorunluluğa karşı da belli bir düzeyde ücret hakkı elde
etmektedirler. Her ne perspektiften bakarsak bakalım “İşbaşı eğitimi” sadece iş göreni değil aynı zamanda işvereni
de doğrudan ilgilendiren, hedefleyen bir modeldir. İşbaşı
eğitimi mesleki ve teknik yükseköğretimin önemli sorunlarından birisi olarak mesleki okullarda öğrenim gören
öğrencilerin okul ile sanayi arasında bağ kuramamaları
ve işgücü piyasalarının talebi olan ara eleman ihtiyacını
karşılayacak niteliğe kavuşamamaları sorununu giderecek
önemli, etkin ve yeni yöntemlerden birisidir. Bu bağlamda,
tüm iş dünyasının, Denizli’ de faaliyette olan iş insanının
sahiplenmesi, faydalanması ve faydalandırması tüm taraflara katkı yapacaktır.

Aslında bu kabil işyeri uygulamasıyla mesleki beceri kazandırmaya yönelik çalışmalar “staj” olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulamalar özellikle yaz dönemlerinde 15 - 30
gün aralığında yapılan uygulamayı ifade etmektedir. Bu
uygulamaların kısa süreli olması ve denetiminin zorluğu
meslek yüksekokulu öğrencilerinin uygulama becerilerine
yeterli katkı sağlamaması nedeniyle eleştirilmektedir. Staj
uygulamasının kısa süreli olması, öğrencilerinin mesleki
atılganlık düzeylerini de negatif olarak etkilemektedir. Bu
durum stajlarının etkinliğinin arttırılması, mezunların kalifikasyonunun yükseltilmesi için çeşitli arayışları gündeme
getirdiğinden “İşbaşı eğitimi” ya da “3 + 1 eğitim modeli”
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GESİFED B‹ Y‹ MEYE DEVAM EDİYOR

GESİFED ve TÜRKONFED ailesine katılan DİGİAD‘ın üyelik töreni Didim’de düzenlenen ‘’İç
İletişim Toplantısı’’ ile birlikte gerçekleştirildi.

D

idim Genç İşadamları Derneği (DİGİAD), Türk Girişim ve
İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu ve TÜRKONFED
üyelerini Didim’de kahvaltılı
toplantıda ağırladı.
Toplantıya TÜKONFED Başkanı Kadooğlu’nun yanı sıra
TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Üyeleri Ali Eroğlu, Süleyman Sönmez, Faruk Ekinci, Mehmet Salih Özen ve TÜRKONFED Genel sekreteri Arda Batu’dan oluşan heyet katıldı.
Didim’den ise toplantıya DİGİAD Başkanı Özgür Deniz
ve yönetim kurulu üyeleri, Didim Ticaret Odası Başkanı
Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu,
Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, AK Parti Didim İlçe
Başkanı Cenk Ünlü, Güney Ege Sanayiciler ve İş Adamları
Federasyonu (GESİFED) Başkanı Gültekin Okay Salgar ile
Denizli, Bodrum, Söke ve Aydın Dernek başkanları katıldı.
DİGİAD, GESİFED ve TÜRKONFED başkanlarının açılış
konuşmaları ile başlayan toplantı DİGİAD’ın GESİFED’e

üye olması sebebi ile düzenlenen rozet takma töreni ile
devam etti.
DİGİAD Başkanı Özgür Deniz de kendilerini ağırlayan
TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu’na teşekkür plaketi verdi. Törenin ardından dernek temsilcilerinin birbirini yakından tanıma fırsatı bulduğu İç İletişim Toplantısı’na geçildi.

sı Konfederasyonu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise “Bugün
204. derneğimize rozet takmak için buradayız. 22 bölgesel 3 tane sektörel olmak üzere 25 federasyonumuz var.
40 bin şirketi temsil ediyoruz. Türkiye’deki bölgelerden
aldığı güçle üyeler dernekleri, dernekler federasyonu federasyonlarda konfederasyona verdiği güçle kurumlar
vergisinin yüzde 86’sını üyelerimiz ödüyor.

Didim Genç İşadamları Derneği Başkanı Özgür Deniz
toplantıda yaptığı konuşmasında, 2007 yılında Didim’e
geldiğinde 27 bin olan nüfusun şu an 80 bin civarında
olduğunu fakat yatırım anlamında yeterince destek almadığını belirterek, “Bize bu konuda destek olacak olan
iş dünyasıdır. Bu tür toplantıların büyük ve organizasyon
yapılmasının bizler için önemlidir” dedi.

İhracatın yüzde 55’ini, Ülkedeki 7 milyon istihdam sağlayan yapı federasyon üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu Başkanı Gültekin Okay Salgar ise birlikten güç doğar sözünün en iyi anlatıldığı yerin TÜRKONFED olduğunu ifade
ederek “Bizlerde Türkiye’nin birçok yerine yayılmış dernekler ve federasyonlarla gücümüzü bu birlikte alıyoruz.
TÜRKONFED bize bu konuda bize güç oldu. Ekonomiye
yön verme adına bilgi birikimiyle federasyonumuz ufkumuzu açtı. Bu konuda aramıza katılacak DİGİAD’ın cesur
kararı içinde kutluyorum” diye konuştu.
Toplantının sonunda söz alan Türk Girişim ve İş Dünya-
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SANAYİ ODASIíNDAN KAYITLI İSTİHDAMA DESTEK
Denizli Sanayi Odası ve PAÜ’nün işbirliği ile yürütülen projede sona gelindi.

DSO Yönetim Kur. Bşk. Müjdat KEÇECİ

DENİZLİ İHRACATI ÜZERİNE
Denizli ihracatı, uzun zamandır değişmeyen parametreler
üzerinde ilerliyor. Dış ticaret pazarımız (müşterilerimiz),
ihracat yöntemimiz, lojistiğimiz ve tüm bunların sonucu
olarak karşımıza çıkan ihracat rakamlarımız uzun zamandır, küçük değişiklikler dışında, anlamlı diyebileceğimiz
bir değişiklik sergilemiyor. Denizli, sanayici olduğu kadar
ihracatçı bir şehrimizdir. 1990’lı yılların başında başlayan
ihracat maceramız sayesinde yerleşen ihracat kültürüne
bağlı olarak bugün hemen hemen tüm sanayicilerimiz
kendi ürettiği ürünü yurtdışına satma becerisine sahiptir.
Bu nedenle Denizli’nin ihracat rakamlarını yukarıya çekecek olanın Denizli ihracatına yeni bir parametre eklemektense parametrelerde değişiklik olduğuna inanıyorum.

D

enizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ), Denizli’de kayıtlı istihdamı teşvik etmek,
kayıtdışı istihdamın da ekonomiye verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla Aralık ayında önemli bir AB
projesi başlatmıştı.
AB’nin de desteklediği “Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin
Güçlü Diyalog ve Yenilikçi Yaklaşım” projesinin açılış
toplantısı Anemon Otel’de düzenlenmişti. Açılış toplantısında konuşan DSO Başkan Yardımcısı Gültekin Okay
Salgar, başlattıkları projeyle Denizli’de kayıtlı istihdamı
teşvik etmek istediklerini, proje kapsamında kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için web tabanlı bir site oluşturacaklarını açıklamıştı.

Limanı olmayan bir kentin ihracattaki bu başarısı her fırsatta takdir ediliyor ancak artık uluslararası arenadaki
rekabetin yıkıcılığı, limana doğrudan bağlantı kuramadığımız takdirde bizi de olumsuz etkileyecek seviyeye
ulaştı. Biz Denizli Sanayi Odası olarak lojistikte yapılacak
demiryoluna bağlı iyileştirmelerin Denizli ihracatında ciddi bir verimlilik artışına sebep olacağına inanıyoruz. Diğer
taraftan ürün yelpazemizin biraz daha katma değeri yüksek ürünlere doğru kayması gerekliliği, altını çizdiğimiz
noktalardan biri.
Devlet desteğiyle açılan tasarım merkezlerinde ilk sıralarda oluşumuz ve bunu sağlayanın büyük oranla tekstil
sektörü olması bu kapsamda heyecan verici bir gelişme
ancak tekstil yatırımlarında hala teknoloji üreten yatırımlara değil istihdama bağımlılığı azaltıcı yatırımlara ağırlık
verilmesi yakın zamanda da istediğimiz noktaya gelemeyeceğimizin göstergesi. Devletin teknoloji üreten teknoloji yatırımlarında vereceği finansman desteğinin sadece
bizim değil Türkiye’nin ihracat parametrelerini değiştirici
bir etki yapacağına inanıyorum.
Denizli ihracatının son 10 yıllık macerasını rakamlar üzerinden incelediğimizde, müşterilerimizde zaman zaman
değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Grafikten de kolayca anlaşılabileceği üzere 2004 – 2014 arasında bizim
Denizli Sanayi Odası olarak “Yükselen Pazarlar” olarak
adlandırdığımız ülkelere ciddi bir kayış yaşandığını görüyoruz. Özellikle alım gücü yüksek Ortadoğu ülkelerine
yapılan karlı satışlar bu dönemde Denizli sanayicisinin bu
pazara doğru kaymasına sebep oldu. Ancak 2014 sonrasında yaşanan politik olaylar ve bunlara bağlı olarak çıkan
lojistik sorunlar, Denizli’nin yeniden kürkçü dükkanı olan
Avrupa pazarına dönmesine sebep oldu.
Avrupa pazarı için “kürkçü dükkanı” ifadesinin, özellikle Denizli ihracatı söz konusu olduğunda çok doğru bir
seçim olduğuna inanıyorum. Çünkü Denizlili sanayiciler
ihracata Avrupa pazarı ile başladılar, ilk ihracat deneyimlerini onlarla yaşadılar ve Avrupalıların ticaret kültürüne
göre ticaret yapmayı öğrendiler. Bu sebepledir ki her ne
kadar kazancı daha yüksek pazarlar zaman zaman ortaya çıksa da hem bilinen kültür hem de lojistik kolaylıklar
nedeniyle Denizlili sanayiciler Avrupa pazarından hiç vazgeçmediler. Grafikte de net bir şekilde görülebileceği gibi,
Denizlililerin Avrupa Birliği ülkeleri ile ticareti hiç %50’nin
altına düşmedi.
Tüm bu sebeplerle Gümrük Birliği revizyonu ve Avrupa
Birliği’ne üyelik müzakereleri, Denizli açısından Türkiye’nin diğer illerine nazaran çok daha önemli bir yere sahiptir ve çok daha dikkatli izlenmektedir. Son zamanlarda
bu konularda Avrupa Birliği’ndeki bürokratlarla aramızın
çok iyi olduğu söylenemese de, özellikle 24 Eylül’de Almanya’da gerçekleşen genel seçimlerin ardından ben bu
havanın olumlu yönde değişeceğine inanıyorum. Eğer Avrupa Birliği ile diyaloglarımızı yumuşatıp tekrar iş yapmak
için masaya oturursak, Türkiye ihracatına paralel olarak
Denizli’nin ihracat rakamlarının da ivmeli bir şekilde artacağına inanıyorum.
Girişimci ruha sahip Denizlili sanayiciler olarak yeni dükkanlar aramayı bırakmamalıyız ama tilki olduğumuzu da
aklımızdan hiç çıkarmamalıyız.

Yaklaşık 8 ay süren proje ile işverenlerin kayıtlı işgücü
aldıklarında hangi teşviklerden faydalanabileceklerini
anlatan bir internet sitesi oluşturuldu. İstihdam teşvikleriyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla kurulan ve şu
an faaliyette olan www.istihdamatesvik.com ‘un içeriği şu
şekilde: İşverenler siteye girip istihdam etmek istedikleri kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu gibi 20’den fazla
parametreyi girerek hangi kurumlardan hangi teşviklerden faydalandığını görebiliyor. Çalışanlar ise eksik gün
ve prim bildirimi gibi olumsuzluklarda ileride ne tür hak
mahrumiyetleriyle karşılaşabileceklerini öğrenebiliyor.
Kapanış toplantısı Ağustos’ta yapıldı
Yerelde başlayıp ulusal bir boyuta ulaşan projenin kapanış toplantısı ile Ağustos ayında Anemon Otel’de gerçekleştirildi.
Pamukkale Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Hakan Sarıtaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Yüksek İstişare Kurulu ve Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Danışmanı Ahmet
Açıkgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta
Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, Pamukkale Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz gibi ülke
çapında konusunda en yetkin isimler konuşmacı olarak
yer aldı.
‘’Denizli kadın istihdamı konusunda ilk 3’te’’
Proje kamu spotunun gösterimi ile başlayan toplantının,
açılış konuşmasını DESİAD Yönetim Kurulu eski Başkanı
ve Denizli Sanayi Odası Projeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yavuzçehre yaptı.

mek istedik. İstihdam teşviklerini, kayıtlı istihdam sağlayarak hem işçisinin geleceğini hem de ülkesinin refahını
düşünen dürüst sanayicilerle diğerleri arasındaki farkı
kapatmaya yönelik bir silah olarak gördük. Bu düşünceden de yola çıkarak projemizi 2 eksen üzerine oturttuk:
bunlardan birincisi ‘Güçlü diyalog’ ikincisi ‘ Yenilikçi yaklaşım’. Bize bu projenin yürütülmesinde destek veren ve
kurumlar arasında güçlü bir diyalog kurulmasına öncülük
eden paydaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Proje sayesinde geliştirilen takım ruhu umuyoruz ki hiç bozulmaz ve
kurumlar arası işbirliği her geçen gün daha da güçlenerek
devam eder.” diye konuştu.
Önemli isimler katılımcıları bilgilendirdi
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Yüksek İstişare Kurulu ve
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, kayıtlı istihdamın teşviki kapsamında, işverenlere yönelik
teşvikler konusunda katılımcılara bilgiler verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Danışmanı
Ahmet Açıkgöz, kayıt dışı istihdamla mücadelede prim
teşviklerinin rolü ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Primleri
Genel Müdürü Savaş Alıç, istihdam teşvikleri hakkında
bilinmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı.
Programın son bölümünde ise katılımcılar #mavisemsiye
hashtag’ı üzerinden sordukları soruların cevaplarını aldılar. Kokteyl ile devam eden programda katılımcılar, belirli
bir kısmı VR VİDEO ile çekilen kamu spotunu sanal gerçeklik gözlükleri ile izleme fırsatını yakaladılar.

Denizli’nin kadın istihdamı konusunda her zaman ilk 3’te
yer aldığının altını çizen Yavuzçehre, “Denizli, lokomotif sektörü olan tekstil sayesinde bugün benzer kentlere
göre çok daha fazla çalışanı olan ve özellikle kadın istihdamı konusunda her zaman ilk 3’te yer alan bir ilimizdir.
Denizli’nin bu konumuna gelmesinde herhangi bir devlet
katkısının olmadığı her zaman biz iş adamları tarafından
dile getirilmiş ve bölgesel teşvik sistemi eleştirilmiştir.
Son zamanlarda Devlet tarafından verilen istihdam teşviklerinde ise bölgeler önemli bir kriter olmaktan çıkmış;
yeni istihdam sağlamak ktriteri ön sıralara yerleşmiştir.
Bu nedenle, biz bu proje kapsamında istihdam teşviklerini
ön plana çıkararak kayıtlı istihdamı bu yönüyle destekle-
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PROF. DR. HAKAN AYGÖREN

AİLE ŞİRKETLERİNİN GENEL
SORUNLARI ‹ ZERİNE KISA
BİR TARTIŞMA
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aile şirketleri
ekonominin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve öngörülebilir bir gelecekte de önemini kaybetmeyecek gibi
görünüyor.
Ancak, “aile şirketleri” özellikle gelişmekte olan ülkelere
de yönetim, büyüme, yok olma vb. sorunlar ile karşı karşıya
kalabiliyor. Özellikle, aile şirketlerinin çoğunun kısa dönemde yok olmaları ekonomi açısından olumsuzluklar içeriyor.
Kaynakların etkin kullanılmaması en genel sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka ifadeyle, her bir aile şirketi için kullanılan fonlar ve dolayısıyla yapılan yatırımların uzun süreli
büyüyen gelişen başarılı işletmelere dönüşmesi beklenirken
çok kısa süre de ekonomik hayatlarını tamamladıklarını görüyoruz. Peki, bu durum neden böyle? Bunun üzerine oldukça uzun tartışma yapılabilir, ancak kısaca sorunlar aşağıda
anlatıldığı gibi sıralanabilir.
Yönetsel problemler: Aile şirketlerinde yönetim ve icra
kurullarının yapısı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Genel
olarak, aile bireylerinden oluşan bir karar verme mekanizmasının çalıştırılması profesyonellik seviyesinin zedelenmesi sonucunu doğuruyor. Tüzel kişilik ve gerçek kişilik kavramları arasındaki farkın bilinmemesi, yönetsel problemlerin
işletmenin tüm faaliyet alanlarında daha sonra düzeltilemeyecek hataların oluşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, dışarıdan bir gözün yönetim ve icra kurullarında (tabi ki,
vizyoner ve bilgi birikimi olan) yerini alması fayda sağlayan
bir strateji olarak değerlendirilmeli. Öyleyse, işletme faaliyetlerine zarar verdiği görülen yakın aile bireylerinin maaşını
ödeyerek işletme yönetimi dışında tutulması önem arz eder.
Aksi takdirde yönetsel hatalar kaçınılmazdır.
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Nesiller arası farklılıklar: Genel olarak, aile şirketlerini babalar kurar ve geliştirir çocuklar ise şirketin yok olmasına
neden olur. Tabi ki, bu tüm aile şirketleri için geçerli değildir. Ancak çoğunluğu bu son ile karşı karşıya kalmaktadır.
Kurucu neslin şirket üzerindeki hâkim güç olma ısrarı yeni
neslin tecrübe eksikliği ile umursamazlığı, sorumluluğu
alma isteksizliği, farklı bakış açıları kuralların oluşturulamadığı profesyonel bakış açısından yoksun olan aile şirketleri
çerçevesinde tüzel kişiliğin yok oluşunun en büyük nedeni
olarak değerlendirilebilir.
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Aile Bireylerinin İçinde Olduğu Karmaşık Yönetsel Yapı:
Çoğu aile şirketlerinde yönetim organizasyon şemasının olmadığını biliriz. Bu durum aile şirketlerinde ortaklık, yöneticilik kavramlarının karışması sonucu oluştuğunu görüyoruz. Görev tanımlarının belirlenmesi, sorumluluk alanlarının
oluşturulması gibi başlıkların hiç göze alınmamasının bu sonuçları doğurduğu düşünülmektedir. Liyakat kavramının ön
plana çıkartılması ve buna göre yönetim kültürünün oluşturulması hayati önem arz eder.
Stratejik Karar Alma Süreçlerinde Yetersizlik: Ortakların
önemli stratejik karar süreçlerinde duygusal davranışları,
bilgi yetersizlikleri vb. nedenlerden dolayı stratejik karar süreçlerini iyi yönetememeleri aile şirketlerinin yok olmalarına
neden olabilir. “Biz bu işi bugüne kadar hep böyle yaptık, bu
sektördeki şirket bizim ilk evladımız, bu sektörden çıkarsak
bütün itibarımızı kaybederiz” gibi önyargılar ve düşüncelerden korunmalıdır.
Sonuç olarak, aile şirketleri aşağıdaki başlıklar üzerinde dikkatlice düşünmesi şirketlerin sağlıklı büyümeleri için önem
arz eder;
Hissedarların hak ve sorumlulukları, Şirketin gitmek istediği
nokta ve stratejileri, şirketin yönetim mekanizmaları, yönetim ve icra kurullarının seçilme prosedürleri, kurul üyelerinin
nitelikleri, CEO atanması süreci, CEO’dan beklentiler ve yetkinlikler, aile üyelerinin ve hissedarların ücretlendirilmesi,
kâr payı dağıtımı politikaları, gibi hususları netleştirmesi bu
çerçevede dikkate alınmalıdır.
Kısacası, şirket anayasasının oluşturulması ve yazılması
şarttır. Böylece, aile şirketleri gelişip büyüyerek uluslararası
ya da çok uluslu şirketlere dönüşebilirler.
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