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Merhabalar...

DEGİAD 2017’Yİ DOLU DOLU YAŞADI...
 
Çok nefes aldı, çok çalıştı, çok konuk ağırladı, çok konuştu-yazdı, çok 
eğlendi, çok yardımseverlik yaptı...
Bütün eylemlerini fotoğrafladı. Fotoğraf yoksa yaşanmamış sayılır çünkü...
Denizli'yi düşündü; havasından suyuna, asfaltından Laodikya'sına kadar...
Üyelerini düşündü; basketboldan, 45’likler Gecesi’ne, Gençlik 
Kokteyli’nden 25. Yaş Günü’ne kadar...
Ülkesini düşündü; kadınından kız çocuklarına, ekonomisinden şehitlerine 
kadar...
Bütün kutlamalarını, aksiyonlarını, yasını-isyanını sosyal medyaya taşıdı. 
Çünkü moderndi ve modern dünyanın kalbinin attığı yerde olmalıydı... 
Gündemde olmalı, orada kalmalıydı... Öyle de oldu...
Çok nefes aldı, çok koşturdu, bir dolu aktivite üretti, üyelerini konuklarını 
ağırladı...
Elinizdeki dergide, bu koşuşturmalı yılın görüntülerini-haberlerini 
göreceksiniz.

DEGİAD, GELECEĞE ESERLER BIRAKMAK İÇİN DE ÇALIŞTI...
Çevreci bir mirası olsun diye “Hatıra Ormanı” kurdu.  Başını sokacak 
çatısı olsun diye DEGİAD İdare Merkezi’nin inşasına başladı. Anılarımız 
gelecekte de yaşasın diye 25. Yıl Kitabı hazırladı.
Yönetim kurulumuz toplantılarının çoğunda aktivite kovaladı; hazırlıklar, 
misafir olmalar, misafir ağırlamalarla geçti bir yıl daha.

VE YENİ BİR YILI KARŞILIYORUZ...
DEGİAD YENİ YILDA DA KOŞACAK... 
Yönetim kurulumuz, yönetim döneminin son yılında; birbirinden değerli 
konukları, güzel organizasyonlarda üyelerimizle buluşturacak.

Çünkü;
Böyle öğretti ustalar, böyle koştu önceki yönetimler... 
Duru durağanı olmayan bir yolculuk için doğdu DEGİAD... 
Ve asırlarca böyle yaşayacak DEGİAD aşkı
Hani şair Özdemir Asaf'ın dediği gibi;
"Seni bulmaktan önce aramak isterim.
Seni sevmekten önce anlamak isterim.
Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, 
Sana hep, hep yeniden başlamak isterim."
diye çalışacak yönetimler.
2018’de buluşmak üzere, mutlu yıllar...

Melek SÖZKESEN
13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı



DEGİAD SOSYAL MEDYADA

/degiad /degiad/degiadorg

DEGİAD ile ilgili tüm haberleri ve gelişmeleri
Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.
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GESİFED “Bozkırın Ortasında 
Turizm Kenti; Eskişehir” Gezisi

Nurten Öztürk ile Bir Yol Hikayesi: Opet

İlknur Güntürkün Kalıpçı ile 
Atatürk'ü Anlamak

Türkiye'den Bir Dahi Geçti: Elon Musk"Ödüllü Film Yönetmeni, Müzikli Bir Hikayenin 
Kahramanlarından Jale İncekol"

Yavru Vatandan Bir Ziyaret
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Para Dedektifi Cem Seymen ile 
Yarının Dünyasını Keşfet

Akıllı Telefonlar İçin Teknoloji Rehberi

Rekabet Yasağı Nedir?

2017 GHO & DEGİAD & TED DENİZLİ KOLEJİ
Basketbol Turnuvası

DEGİAD Gençlik Kokteyli Ocak 2018 SAYI:56

DENİZLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ ADINA 
İMTİYAZ SAHİBİ

Gültekin Okay SALGAR

AJANS
Marco Visa

Çamlaraltı Mah. 6021 Sok. No: 1/B Denizli
(258) 211 80 90

www.marcovisa.com
info@marcovisa.com

EDİTÖR
Alper ŞAHİN

GRAFİK TASARIM
Doğa TUKSAL

Ali KOL

BASIM YERİ
Çağrı Serigrafi Etiket İnşaat Organizasyon 

Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi

BASIM TARİHİ
Ocak 2018

KATKIDA BULUNANLAR
Av. Aysun NALBANT, Kaan DOBRUCA, Tolga ALPARSLAN, 
Nihal Ceren UCUZCULAR, Burcu OĞUZ, Çağrı TUNCAY, 

Gizemnur ÖZATAY, Şeyda GÜNEŞ, Özge DOĞAN, 
Ezgi KUTLU, Talha Eren ÇAPKIN,

Muzaffer AKYAYLA, Özlem KABALAR, Fatih USLU

DEGİAD İLETİŞİM
Çamlaraltı Mah. 6021 Sok. No: 61/1 Denizli

Tel: (258) 211 82 83
Faks: (258) 211 92 82

www.degiad.org.tr
degiad@degiad.org.tr
facebook.com/degiad

twitter.com/ degiad
instagram.com/degiadorg



Opet Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, 18 Ekim tarihinde DEGİAD’ın konuğu oldu; Opet’in kuruluş 
hikayesini, sosyal sorumluluk projelerini ve dünden bugüne edindiği tecrübeleri aktardı. Bu keyifli akşam, söyleşinin 
ardından Nurten Öztürk adına DOÇEV’e yapılan fidan bağışının ve Denizli ile özdeşleşmiş bornoz hediyesinin 
takdimiyle son buldu.

İşte Nurten Öztürk’ün Konuşmasından Kesitler 
Her şeyden önce ben sohbet niteliğinde konuşmamı yapmak 
istiyorum. Hepinizi birer dost birer arkadaş olarak görmek 
ve rahatlıkla sorularınızı sorabileceğiniz bir ortam yaratmayı 
diliyorum. Yıl 2000… Ankara’da yılın iş adamı ödülünü alıyorum. 
Salon hınca hınç dolu. Ödülü almaya çıktım, dedim ki ben adam 
değilim. Ben iş kadınıyım! İsterseniz bundan sonraki yıllarda 
“yılın iş kadını” ve “yılın iş adamı” olarak ödülleri ayırın.  
Aradan zaman geçti,  baktım ki daha sonraki ödülleri yılın iş 
kadını olarak değiştirdiler. Şimdi burada da genç iş adamları 
derneği deniyor ama genç hanımlar da görüyorum… Bunun 
yanında kadına bakış açınızın da çok farklı olduğunu biliyorum. 
Aslında akıllı erkek, kadını bir altın külçesi gibi avucunda, 
yanında taşımak istemez.  Akıllı erkek; kadını baş tacı yapmak 
ister. Özetleyecek olursam, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesi 
içerisinde kadınlarımıza gerekli destek verilirse, sizler gibi 
yapamayacakları ve başaramayacakları hiçbir iş yoktur.

Öztürk: “Bizim hikayemiz diğer hikayelerden farklı.”
Evet, bizimkisi bir başarı hikayesi. Bu hikaye tek başına 
yazılmadı. Bu hikayede pek çok aktör var. Fakat hiçbir zaman 
bir peri masalı olmadı. Elbette ticaretin içinde olanlar hiçbir 
şeyin kolay olmadığını ve çok güç kazanıldığını, çok güç 
dönemlerden geçildiğini çok çok iyi biliyorlar. Bizim de böyle 
anılarımız oldu. Fakat bizim hikayemiz diğer hikayelerden farklı 
olarak bir yaşam öyküsü, bir yol hikayesiydi. Yaşlarımız çok 
küçük değildi. Büyük olunca uzun bir yol hikayesi oldu bizim 
için. Bir yerlerden bir yerlere gelmek için neler gerekiyor diye 
düşünecek olursak, biz aslında fakir aile çocuklarıydık. Ben Köy 
Enstitüsü mezunu bir öğretmenin çocuğuyum. Bizim biraz daha 
yapısal ve içinde bulunduğumuz ortamlar nedeniyle önümüze 
çıkan engelleri aşmasını ve fırsatları doğru değerlendirmesini 
bilmemiz bugünlere gelmemizi sağladı diyebilirim.

NURTEN ÖZTÜRK İLE 
BİR YOL HİKAYESİ: OPET
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“Nurten Öztürk’ün bugünlere gelmesinde üç erkeğin 
çok büyük rolü oldu.”
Birincisi Köy Enstitüsü mezunu olan ve kız çocuklarının 
eğitimine önem veren, çok iyi yetişmesi gerektiğine inanan 
öğretmen babamdı. İkincisi, kadının çalışması gerektiğine 
inanan hatta “çalışmayana ekmek yok” diyen kocamdı. En 
önemlisi de, önümüzü açan, kadının toplumdaki yerini veren, 
bize yol gösteren Mustafa Kemal Atatürk’tü. Ben üç erkeğe her 
zaman minnet ve şükran duydum hayatım boyunca. 

Eşiyle tanışma hikayesini de aşağıdaki sözleriyle anlattı:
Şimdi gelelim eşime. Eşim, bir çiftçi çocuğu. Küçük bir yerden 
gelmiş, tezgahlarda kilim dokumuş ve ilkokulda yalan yanlış 
3 senede öğretmen olunabileceğini duymuş, nasıl öğretmen 
olabilirim diye müracatını yaparken tesadüfen öğretmen okuluna 
girmiş, neticede 6 yıl olduğunu görmüş birisi. Bu okullardaki 
son sınıflarda, çalışkan öğrencileri yüksek öğretmen okullarına 
seçerlerdi. Ben Sinop Kız Öğretmen Okulu'ndan eşim de 
Haruniye Erkek Öğretmen Okulu'ndan seçilerek Çapa Yüksek 
Öğretmen Okulu'na gönderildik ve orada birbirimizi tanıdık. 
Şimdi gençler tanıştıkları ilk günün ardından birlikte yaşamaya 
başlarlar veya arkadaşlık düzeyleri hızlı ilerler. Zaman değişti. 
Elbette ki değişime karşı değiliz ancak o zamanlar biri görür 
ya da konuşur diye çekindiğimiz için aramızdaki mesafe en az 
1 metre civarında olurdu. Beraber ders çalışırken çalışmamız 
gerektiğine inanarak bir an önce de evlenelim diye üniversitede 
2,5 senede kredilerimizi doldurduk. Tabii 4 seneden önce 
bitirince diploma vermediler. Biz de ne yapalım, nasıl geçineceğiz 
diye düşünürken evlenelim dedik. İlk önce eşimin memleketine 
gittik. Bir yıl boyunca eşim orada ücretli dersler verirken ben 
de köy halkıyla ve eşimin kırsal kesimde yaşayan tanıdıklarıyla 
beraber vakit geçirdim. Bunu şunun için anlatıyorum, her kesime 
girip çok yakın sohbetler edebildiğim gibi; gün geldi çok üst 
düzey yöneticilerle görüşmek, konuşmak da kısmet oldu. Tüm 
bunların olabilmesinde en önemli etken eğitim, değişim, iletişim, 
doğru iletişim, nerede ne yapması gerektiğini bilmek en büyük 
etkenlerdendi. Fakat kendine inanmak, kendine güvenmek 
asıl meseleydi. Benim ve eşimin çok büyük bir öz güvenimiz 
vardır. Yapılmasını planladığımız her işte “bunu mutlaka 
yapmalıyız” diyerek  el ele veririz, hedefler koyarız ve o hedefler 
doğrultusunda da hedefe ulaşmak için adımlar atarız.
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Bir Öğretmen Çiftin Ticarete Başlama Hikayesi
Günün birinde ne oldu biliyor musunuz? Dediler ki bize karşıt 
görüşlü olan öğretmenler Eğitim Enstitüleri’nde çalışamaz. 
Bunlar bizim gibi sosyal demokrat yapıda olan öğretmenleri 
farklı yerlere atadılar. Eşimle beni farklı yerlere atadıkları için eşim 
ayrılarak benim yanıma geldi ve ticaret hayatına başladı. İşte 
bir öğretmen çiftin ticarete başlama hikayesi bu. Eşim ticarete 
başladı, ben de öğretmenliğe devam ediyorum, haklarımız iade 
edildiğinde ise hayır dedik, biz Mersin’de çalışmak istiyoruz. 
Fakat eşim ticaretin tadını aldı. Dedi ki; "Sen öğretmen olarak 
devam et." çünkü her iş çok iyi gidecek diye bir şey yok. Belki 
ticarette yine batacağız, belki işin içinden çıkamayacağız. Sen 
öğretmen olarak devam et, ben bir ticaret denemesi daha 
yapayım burada dedi. Ataş Rafinerisi olduğu için madeni yağ 
işi vardı, madeni yağ işi yapalım dedik. Öğretmen maaşıyla ne 
olacak zaten. Dolayısıyla sağdan soldan aldığımız borçla minicik 
bir madeni yağ dükkanıyla işe başladık. 

Öğretmenliği çok severek yaptık, çok iyi öğretmenlerdik ama 
ticaret başka bir şeydi. Sizin işiniz, iyisiyle kötüsüyle sorumlusu 
sizsiniz, kararları siz veriyorsunuz, zamanı istediğiniz gibi siz 
kullanıyorsunuz… Hoşumuza gitti ve madeni yağ işinde devam 
eden eşim dedi ki bana “Nurten, gel bana yardım et.” 3 yıl madeni 
yağ işi yaptıktan sonra beni yanına çağırdı. Ben de öğretmenliği 
bırakarak madeni yağ işine girdim. Benim dönemime kadar 
akaryakıt sektöründe özellikle erkeklerin gözünde kadınlar 
sadece sekreter olabiliyordu veya alt düzey yönetici. Tamamen 
erkek dünyası olan madeni yağ işinde, patron koltuğuna oturmuş 
bir kadın görmeye alışkın değillerdi. Madeni yağcıları bilirsiniz, 
onların biraz daha bakış açıları farklıydı kadınlara karşı, haliyle 
beni yadırgadılar.
Madeni yağ işine başladığım günün ertesi gününde, ben bir 
şey daha fark ettim. Evet ticaret maddi olarak kazanmak için 
yapılan bir şeydi. Ama kime yapıyoruz ve kiminle yapıyoruz? 
Eğer biz bunu insanla, insan için yapıyorsak, insana hizmet 
etmek bizim önceliğimiz olmalı. Ticaretin T’sinden, faturanın 
F’sinden anlamıyorum ama kendime göre düşüncem bu yönde 
oldu. Dedim ki önce, burada madeni yağ işinde çalışan, kendi 
işçilerimizi yağ tenekelerinin üzerinde yemek yemekten kurtarıp 
masaların üzerine taşıyalım. İnanın bir yemek masası üzerinde 
o madeni yağ işçilerinin yemek yemesi, o zamanlarda akaryakıt 
dağıtım şirketlerinden gelen yöneticilerin çok dikkatini çekti. 
Eskiden madeni yağ almaya gelenler en son dükkana girmemiş, 
toz olmamış tenekeleri tercih ederlerdi. Tenekelerin hepsi pırıl 
pırıl olunca hepsi satılmaya başladı ve cari hesapların içerisine 
girmeye başladık. Eğer çuvalın dibinde delik olursa üstten ne 
atarsanız atın o çuval boşalır… Eşim de bana kasanın anahtarını 
verip, ben iç işleri yönetince kendisi dışarıda daha farklı pazarlar 
bulmak, müşterileri ziyaret etmek, iş kovalamak açısından zaman 
ve zemin buldu. Dolayısıyla biz Mersin’de 10 yıl içinde Türkiye’nin 
en büyük madeni yağ ve akaryakıt distribütörü olduk.
Dedim ki ticaret büyük yerde yapılır, eğer daha fazla kazanmak 
istiyorsak. İstanbul’a taşınıp daha büyük ölçekli ticaret yapmayı 
düşünelim dedik ve ilk önce İstanbul’da bir akaryakıt istasyonu 
kiralamak istedik. O zaman Türkiye’nin bütün akaryakıt dağıtım 
şirketleri yabancı şirketlerdi. Petrol Ofisi vardı o da kamunundu. 
Dolayısıyla biz yabancı bir akaryakıt şirketinden istasyon 
kiralarken dediler ki; “Bu istasyona bu kira verilir mi, hiç akıl işi 
değil!” fakat 3 ay sonra biz o kiraladığımız istasyonda kâra geçtik. 
Yine insanı ön plana alarak, insana hizmet ederek… Yaptığımız 
şey herkesin sattığıyla aynı üründü ama satış şeklimiz farklıydı. 
İnsana gösterdiğimiz ilgi, saygı ve sevgi farklıydı. İnsanlar da 
bunu görüyordu.



“Biz niye akaryakıt dağıtım şirketi kurmuyoruz?”
Bir gün eşim bir toplantıya katılıyor ve toplantıda da demiş ki 
“Siz bu kadar kazanmışsınız ama repodan kazanmışsınız, neden 
petrolden kazanmıyorsunuz? Benim bu kadar istasyonum var, 
şu kadar kazanıyorum.” Aralarından bir kişi “Vay be akaryakıt 
dağıtım şirketi gibi adam!” diyor. Geldi bana anlatıyor bunları 
bunları konuştuk diye, ben de dedim ki “Biz niye akaryakıt 
dağıtım şirketi kurmuyoruz?” Lakin sektör tamamen yabancıların 
elindeydi. Dedik bari koşulları öğrenelim yapar mıyız, yapamaz 
mıyız. Ertesi gün biz iş yerimize giderken, İsmet İş Merkezi’nin 
3. katında tek odalı bir ofisimiz vardı, dedik ki; "Biz bir akaryakıt 
dağıtım şirketi kuralım ve bu ülkeyi yabancı akaryakıt dağıtım 
şirketlerinin elinden kurtaralım! Öyle bir şirket kuralım ki yalnızca 
yabancıların değil Türklerin de çok iyi hizmet verdiğini ülkemiz 
insanına gösterelim. "

Opet İsminin Hikayesi
Peki, ismi ne olsun? Konuşuyoruz yolda giderken, soyadımız 
Öztürkler, “Öztürkler Petrol” ismini kısalttığın zaman “ÖPET” 
oldu, hoşumuza gitmedi. Yabancılar buraya geliyor çalışıyorlar, 
büyüyorlar; biz de yabancı ülkelere gitmek istiyorsak şu noktaları 
atalım dedik. Karşımıza “OPET” çıktı. Çok hoşumuza gitti, ses 
uyumu da var. Biz o gün İstanbul’da Opet’i kurmak için gerekli 
tüm müracatları yaptık, yıl 1992. Bu sene de 25. yıl. Sıfırdan 
kurulmuş bir şirketi, Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketi 
haline getirmenin gururuna taşıyoruz.   

Nasıl Oldu Da Opet Bu Kadar Sürede, Bu Duruma Geldi?
Geçmişi 100 yılı aşkın akaryakıt dağıtım şirketleri varken Opet nasıl oldu bu kadar 
büyüdü? Genellikle sorulan, merak edilen soru bu. Hayatımızda yüzümüzü kara 
çıkaracak en ufak bir amamız bile olmadı. Bir karşılıksız çekimiz yok. Bazen eşimin 
Antepli olduğunu duyunca derler ki, “Allah Allah nasıl olduğu belli işte.” Fakat 
Mersin’de ilk akaryakıt istasyonumuzu çalıştırmaya başladığımızda, o zaman 
akaryakıt sıkıntısı da vardı, başka şirket istasyonunu çalıştırdığımız halde bizim 
istasyonumuza insanlar o kadar çok güveniyordu ki… Bir gün önceden yakıt 
almaya geleceğim diye önceden sıraya girmek isteyenler oluyordu. Demek ki iyi 
çalıştırılırsa, insana değer verilirse ve gerçekten kendinize güvenirseniz bir şeyler 
olabiliyor. Opet’in tabii ki birtakım sıçrama noktaları var. Ama bu noktalarda 
diğer akaryakıt dağıtım şirketlerinin de çok büyük rolleri var. Mesela; eşimle 
Mersin’deyiz. Bir akaryakıt dağıtım şirketine gittiği zaman kapısında ve yerine 
göre de “sıraya gir” diyerek bir bardak çay bile vermeden bekletiyorlardı. Eşim 
derdi ki “Bir fırsatını bulsam da, şunlara insanın neleri beklediğini ve insan gibi 
davranılmaya ihtiyacının olduğunu anlatabilsem.”  Bir gün evde ansiklopediye 
bakıyorum ders hazırlığı yapıyorum, biyoloji öğretmeniyim; büyük bir balık ağzını 
açmış ve bir sürü küçük balık ağzının içine doğru hızla giriyor. Dedi ki “Nurten, 
lütfen bu resmi duvara asar mısın?” neden dedim, “Burada büyük balık, bir sürü 
küçük balığı yutuyor. Öyleyse işimizde de bizim büyümemiz lazım. Ezilmemek 
için, kaybolmamak için, yutulmamak için büyümemiz lazım.” dedi. Büyük 
akaryakıt dağıtım şirketlerinden hizmet almak istiyoruz fakat bize hizmet vermek 
istemiyorlar. Tabii yeri kurmuşsun, büyüyeceksin, kendilerine rakip olacaksın… 
Eşim dedi ki "Bu böyle olacak gibi değil." Bir dolum tesisi yapalım, kendi dolum 
tesisimizden ikmal verelim istasyonlarımıza. Böylece biz dolum tesisi yapmaya 
başladık. Şimdiye kadar işlerimizde kurduğumuz tüm güzel ilişkiler bize akaryakıt 
bayimiz olarak yansıdı. Yeni bir sürü bayilerimiz oldu. Daha ilk senede yeni 
kurulmuş bir şirket olduğumuz halde 180 tane akaryakıt istasyonu bayimiz oldu. 
Hızla bu sayı arttı ve dolum tesislerinden avantajlı hizmet verdikçe bayi sayımız 
daha da arttı. Bugün Türkiye’nin en büyük kapalı depolama kapasitesine sahip 
şirketiyiz ve diğer akaryakıt tesislerine dahi ikmal verir duruma geldik.

13



14

Adım Adım Büyüme
Dediğim gibi diğer akaryakıt şirketlerinin de büyümemizde rolü oldu, biraz 
ittiler aslında. Büyüdüğümüzü hissederlerse bizi ezmeye çalışırlar diye 
düşünerek yeterli büyüklüğe ve hacime erişmeden reklamlara girmeme 
ve büyüdüğümüzü, satış hacmimizi, akaryakıt istasyonu sayımızı ilk anda 
söylememe kararı aldık. Belli bir hacme gelince nasılsa göreceklerdi. 
Ama bu arada yabancı akaryakıt şirketleriyle görüşmelerimizde en büyük 
eksikliğimiz yabancı dildi. Bir sene İngiltere’ye yabancı dil öğrenmeye 
gittik. Fakat tüm gün üniversitede zaman kaybetmek bize fazla geldi. 
Dedik ki burada bir iş kuralım, sabah dil öğrenmek için üniversiteye 
gidelim, öğleden sonra da kendi şirketimizde çalışalım.  Böylece biz 
ne iş yapacağımızı bilmeden Londra’da bir şirket kurduk ve bu şirket 
sayesinde Türkiye’nin en büyük akaryakıt ithalatçısı durumuna geldik. 
Daha sonrasında kendi madeni yağlarımızı kendi fabrikalarımızda 
üretme kararı aldık ve dünyanın en büyük madeni yağ şirketi Fuchs ile 
ortaklık yaptık. Türk Hava Yolları’yla THY Opet adında ortak bir şirket 
kurduk. Sadece Türk Hava Yolları uçaklarının değil yabancı pek çok 
ülkenin hava yollarına akaryakıtlarını biz verdik. Kısacası şu an karada, 
denizde, havada Türkiye’nin her yerinde biz varız ve biz bundan gurur 
duyuyoruz. Ama en büyük gurur duyduğumuz şey ne biliyor musunuz? 
Şimdi vermekle almak arasında bir denge olmalı. Hep alırsanız bir süre 
sonra vermezler. Onun için almakla vermek arasındaki dengeyi doğru 
kurmalı diye düşündük. Bu topraklarda doğduk, büyüdük, eğitildik ve 
bu topraklara hizmet ediyoruz. Öyleyse bu topraklara bizim görevimiz 
var. Bu ülkeye, bu ülke insanına görevimiz var ve biz ülkede sorunu olan 
ne varsa bunları irdelemeye başladık. Toplumsal sorunlar konusunda 
neler yapabileceğimize dair çözüm yolları araştırdık ve bunlarla ilgili 
sosyal sorumluluk projeleri yapmaya başladık.

Öztürk, Sosyal Sorumluluk Projelerini Bu Sözlerle Anlattı:
Opet’in bugün marka bilincinin oluşmasında ve tercih edilmesinde en büyük neden sevgi dağıtması ve vermekle almak arasındaki 
dengeyi iyi oturtmasıdır. Bir yere kadar dolarsınız dolarsınız, öğrenirsiniz ondan sonra bu öğrendiklerim benimle mezara mı gidecek 
diye paylaşmak istersiniz. İşte biz bunları paylaşırken insanların ihtiyacı olan sevdiği, saydığı şeyleri yapmaya çalıştık ve çalışıyoruz. 
Türkiye’de tuvaletlerin durumunu hepiniz biliyorsunuz ve tuvaletler medeniyet göstergesidir. Bir ülkenin geri kalmışlığını 
anlayabileceğiniz sayılı şeylerdendir. Tuvalet neden en önemlisidir? Çünkü toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir ve 
mikropların %90’dan fazlası tuvaletlerden bulaşır. Kara yollarında, insanların en çok ziyaret ettiği istasyonlarda tuvaletler temiz 
olmalı ki insanlar mikrop almadan ihtiyaçlarını gidersinler.  Bir kampanya 17 yıl sürer mi? Temiz Tuvalet kampanyamız 2000 yılından 
beri sürüyor ve bizim kampanyamız yalnız Opet’te değil tüm Türkiye’de değişim yarattı. Bununla kalmadı uluslararası teklifler aldık, 
yurt dışına çıktı, altın dünya ödülleri aldık. Her şey temiz tuvalet kampanyası değil dedik, başka projelerimiz de olmalı. Ne olmalı? 
Sorunumuz küresel ısınma deniyor; Problemi doğru görmek ve doğru teşhisi koymak çok önemli biz de akaryakıt sektörü olarak 
açık olmamız gerekirse doğaya zarar veren bir sektörüz.  Öyleyse biz doğaya verdiğimiz zararı nasıl telafi edebiliriz? Bir araç yılda 
verdiği zararı telafi etmek istiyorsa 17 ağaç dikerek doğaya zarar veren gruptan kurtulabiliyor. Kaç araç kullanan kişi, her yıl ağaç 
dikiyor? Bizde dedik ki, bizden akaryakıt alan müşterilerimiz adına ağaçlar dikelim. Böylece ağaçlar dikmeye başladık. Yeşil Yol 
projesini sağlıklı götüren bayilerimize ödül olarak bulundukları yerlerde parklarını, bulvarlarını ağaçlandırdık ve ormanlar yapmaya 
başladık. Hem Yeşil Yol hem Temiz Tuvalet projelerini yaparken bir şey daha gördük. Köylerimiz çok kötü durumda. Turistik olmalarına 
rağmen çoğu boşalmış ve çok mağdur. Gerçekten kültürel, tarihi olan köyler eziliyor. Bu köyleri kalkındırırsak ekonomik anlamda 
onlara katkı sağlamış oluruz ve daha çok ziyaretçi alarak oraya ziyarete gidenlerin de daha çok şey öğrenirler diye düşündük ve 
Örnek Köy projesine başladık. Girdiğimiz köylerde eğitimle, insanların ön yargılarını, düşüncelerini değiştirmekle başladık. Değişim 
çok çok önemli. İlk Çanakkale’ye götürdü bizi bu proje. O zamana kadar batıdaki köylerimizin bu kadar unutulmuş olduğunu 
görememiştim. Aradan 1 yıl geçti ben yeni köy yapacağım, hiç bize talep gelmedi. Vali Bey’e, “Sayın Valim benim bir sözüm var 
Çanakkale’de bir örnek köy yapacağım diye. Bana öyle bir köy gösterin ki Örnek Köy çalışması yapmayı hak etsin.” dedim. O da 
dedi ki, Nurten Hanım, Gelibolu Yarımadası çok hassas biliyorsunuz ve köylerimiz için hiçbir şey yapamadık. Gelin Alçıtepe Köyü’ne, 
yılda 3 milyon insanın ziyaret ettiği köydür, burada çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Biz o gün Vali Bey’in yanından Alçıtepe Köyü’ne 
giderken ne gördük biliyor musunuz? Yalnız bir köy değil, tüm yarımada gerçekten bize muhtaçtı. 2016 yılı başında girdiğimiz 
Gelibolu Yarımadası’nı bütün milli pars sınırı içerisinde kalan köyler dahil olmak üzere rehabilite ettik...
Nurten Öztürk’ün bu cümlelerinin ardından Gelibolu Yarımadası’nı baştan aşağı yenilemelerini anlatan bir video oynatıldı ve hem 
video esnasında hem de sonrasında salondan büyük alkış aldı. Değerli tecrübelerini ve şimdiye kadar yaptığı harika işleri bize 
aktaran Nurten Öztürk, DEGİAD ailesinin unutulmazları arasında yerini aldı.
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Yavru vatanımız KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Kemal Dürüst’ü derneğimizde ağırladık. Keyifli bir sohbet 
gerçekleştirip, istişarelerde bulunduk. Kendisine DEGİAD 
rozeti takıp, onur üyeliği takdim edildi. İş dünyasını ve 
yatırımcıyı Kıbrıs'a davet eden Kemal Bey otel yatırımı ve 
yazılım konusuna özellikle teşvik verildiğine vurgu yaptı. 
Daha sonra ev sahipliğimizde resmi makamları ziyaret eden 
bakan Denizlilileri Kıbrıs'a davet ederek şehrimizden ayrıldı. 
Bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederiz.

YAVRU 
VATANDAN 
BİR ZİYARET
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DEGİAD, Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'yı ağırladı. İlk olarak Forum Çamlık’ta TED Denizli Koleji öğrencilerinin cumhuriyet 
şarkılarını seslendirmesiyle başlayan etkinlik, yine Forum Çamlık’ta Kalıpçı’nın konuşmasıyla devam etti. Ardından PAÜ Kongre 
Kültür Merkezi’nde konferansa geçildi. Konferansta bir açılış konuşması yapan DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melek Sözkesen; 
Atatürk’ün bütün önemli özelliklerinin yanı sıra, Kurtuluş Savaşı’ndan henüz çıkmış bir ulusa “iktisadi kalkınmadan” bahseden, 
cesaretli ve vizyonu geniş yanına da vurgu yaptı. Ardından sahneye davet edilen Kalıpçı, “Atatürk'ü Anlamak” başlıklı konuşmasıyla 
hem dinleyenleri büyüledi hem de sık sık yoğun alkış aldı. Kendisine gerçekleştirdiğimiz röportaj ve bu keyifli söyleşisinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız.

“Atatürk’ü Anlamak“ adlı konferansınızın ana fikri nedir?
Atatürk’ü hep asker ve devlet adamı olarak öğrendik ve tanıdık. Oysa 
ki Atatürk’ü anlamak ve sevmek onu biçimsel olarak değil, yani sözde 
değil özde tanımakla olabilir. Genç kuşaklar onu insancıl yönleriyle de 
tanıyabilmelidir. Sevdikleri, hoşlandıkları, özlemleri, tutkuları, kahkahaları 
ve gözyaşlarıyla... Ancak bu şekilde Atatürk’ü anmanın değil anlamanın 
önemini kavrayabilirler. Hala ülkemizde ve dünyada sevgi, saygı ve 
özlemle örnek alındığının altında yatan sırların şifresini bulabiliriz inancı 
ile hazırladığım bir konferanstır; Atatürk’ü Anlamak.

Türk toplumu Atatürk’ü ne kadar tanıyor? 
Atatürk; asker ve devlet adamı olarak biliniyor ama onun bir sosyal mucit, 
kültür antropoloğu vasfı, sanatçı ve şair oluşu, okurluğu, yazarlığı, çevreci 
kimliği, espri ve ironi ustası oluşu, ekonomist, hümanist ve düşünür 
oluşu, arkeoloji, tarih, dil bilimci yönü ve bunlara daha birçok eklemeler 
yapabiliriz. İşte bu yönleri hiç aktarılmadı, ortaya çıkmadı. Oysa Atatürk’ü 
Atatürk yapan asıl gizli sırları bu yönlerinde ortaya çıkmaktadır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak sizde nasıl bir duygu uyandırıyor?
İnceledikçe içimdeki bir gizi, kafamdaki bir soru işaretinin şifresini 
çözdüğümü ya da küllenmiş duygularımı açan anahtarı bulduğumu 
hissettiğim yolumu aydınlatan ve pek çok problemi çözmeme yardımcı 
olduğunu gördüğüm için bu duygularla incelemeye devam ediyorum.

Çocuklara ve gençlere verdiğiniz önemi yaptığınız projelerden 
görebiliyoruz. “Hiç Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk“ kitabınızı 
her çocuğun kendi adı ve resmiyle birleştirdiğiniz projenizden 
bahseder misiniz ? 
Yeni kitabımda “Çocukluk… Me güzel şey. Çocukluğumda ben çok 
fakirdim. Eğer çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini kitaplara 
vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım.“ 
Atatürk’ün kendi sözüdür çocuğa özel olması için Atatürk’ün imzası 
ile çocuğun kendine seslenen bir Atatürk var. Bu kitapta Atatürk’ün 
çocuklarla ilgili hiç yayınlanmamış anıları var ve çok farklı bir anlatımla 
masal tadında proje kitap. Bu kitabı özellikle yılbaşı armağanı olarak ya 
da doğum günlerinde çocuklar adına Atatürk imzalı olarak verebiliriz. 
Herhalde Atatürk’ün onlar adına imzaladığı bir kitap çok anlamlı olacaktır.
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Araştırmalarınızda Atatürk’ün sizi en çok şaşırtan özelliği hangi yönü 
olmuştur?
Ahde vefası, esprileri, çevreciliği ve sanatçı yönü...  Her yönü etkiledi 
ancak beni en çok şaşırtan ve sarsan yönleri bunlar oldu. Özellikle 
sinemada yaptıkları.

Türkiye’nin hemen hemen her şehrine gitmişsiniz. Unutamadığınız 
bir anınızı paylaşabilir misiniz?
Anıtkabir’de verdiğim konferansımı hiç unutamıyorum. Atatürk’ün 
yanında onu anlatmaya, paylaşmaya çabalamak müthiş bir duyguydu 
ve konferans sonunda Atatürk’ün imzasıyla bir plaket verildi. Şimdi bile 
inanın o muhteşem duyguyu aynen yaşıyorum.

Sizce konferanslarınızdaki coşkulu anlatımınızın kaynağı nedir?
Atatürk sadece anlatmak değil; duymak, hissetmek fiillerini de içinde 
barındırmakta. Yani bir beyin fırtınası yanında bir duygu fırtınasına 
da ihtiyaç var. Ben tüm anlattıklarımı o anda sadece anlatmıyorum 
yaşıyorum da...

Son olarak gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Atatürk diyor ki “Geçmişi ne kadar unutursanız geleceği korumanız o 
kadar zor olur.” Başka bir sözünde de “Yetişecek yeni kuşaklar geçmişi 
unutacak kadar hafızasız, geleceği tasavvur edemeyecek kadar hayalsiz 
olmayacaklardır.” İşte bu sözlerden hareketle geçmişin gururu, geleceğin 
umudu, bugünün onuru gençliğe; Atatürk’ü sevgiyle okuyarak, 
onurla üreterek, çalışarak, bilinçle anlayarak, öğrenerek, coşkuyla 
ilerleyerek, barışla övünerek, sanatla gelişerek, alkışlarla besteleyerek, 
yazarak, saygıyla kavrayarak, anarak değil anlayarak, özleyerek değil 
özümseyerek, önerilerini ve çözüm fikirlerini uygulayarak 2018’de yurtta 
barış ilk hedefleri cihanda sulh paroları olmasını diliyorum.

Ayrıca beni Denizlililerle buluşturan Genç İş Adamları Derneği’nin 
sevgili başkanı ve değerli üyelerine gösterdikleri yakınlık, ilgi ve sevgi 
için sonsuz teşekkürler.

Bana bu düşüncelerimi dile getirme fırsatını sunduğunuz için ayrıca 
sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum.
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DEGİAD; Gökhan Tekstil, Arel Sigorta, NN Group ve Denizli Ticaret Odası ile ortaklaşa Para Dedektifi 
Cem Seymen ile Yarının Dünyasını Keşfet etkinliğini gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte 
ekranlardan aşina olduğumuz Cem Seymen ekonomide okuduğu rakamların yanı sıra, gençlerden olan 

beklentilerini, ümitlerini, gelişmiş ülkelerin gelişmişlik sebeplerini ve bizim daha gelişmiş bir ülke olmak 
için neler yapmamız gerektiğine değindi.

Seymen Konuşmasında İlk Önce Amerika’da Projelerine 
Yatırım Alan İki Gençten Bahsetti
Amerika’ya çok ani bir kararla gittim. İstanbul Teknik Üniversitesinden 23 
yaşında hayatının baharında 2 tane genç, yaptıkları yazılım sayesinde bir 
Amerikan şirketinden 500 bin dolarlık bir yatırım almışlar. Gerçekten çok 
heyecan verici bir durum. Çünkü Türkiye’nin geleceği bu, ekonominin 
geleceği bu, istihdamın geleceği bu. Hikayeyi anlatmam lazım gerçekten, 
bir anda karar verip 3 saat sonra kendimi Amerika uçağında buldum. Ben 
size bugün Türkiye’nin hikayesini anlatacağım. Şimdi mesele şu; Türkiye 
gerçekten çok büyük ve hakikaten olağanüstü geçmişi, tarihi, ekonomisi, 
insanları olan bir ülke. 

Ama benim başka bir hikayem var. Benim giderek gelişen, giderek 
büyüyen ve dönüşen türkiyenin kalkınması, ilerlemesi ve bu heycanın her 
bir birey tarafından duyulması gerektiğine dair inancım var. Bu inanç beni 
televizyonculuğu başka şekilde yorumlamaya itti. Çok seviliyor bu, ben 
hiç böyle olacağını beklemiyordum.
Kanalın yönetimine gittiğim zaman çok başka formatta bir program 
önerdim, genel kurucu dedi ki bu enflasyonu hikayeleştirerek anlatmak 
mümkün mü? Yatırımın önündeki en büyük engel enflasyon. O akşam 
eve gittim, biraz düşündüm. Pek de istediğim tarzda bir program değil 
gibiydi, çok başka bir şeydi. Akşam dedim ki insanlara belkide üretim 
yerinden seslenmek, yani üretimin sürecini anlatmak, üreticinin kendisinin 
hikayesini anlatmak çok daha doyurucu bir şey olabilir. İlk programı 
çektik. Bütün bu hikaye aslında 5 yıl süren bir yolculuğun başlangıcına 
dönüşmüşte haberim yokmuş. Kendimin ne kadar değişeceğini, ne kadar 
Türkiye’nin gerçeklerini görünce ekonomik bilgilerinin, tamamen içinden 
üreticinin yanından, üreticinin sesinden Türkiye’nin parametreleri gereği 
nasıl kalkınması gerektiği modeline nihayet kafam basmaya başladı. 
Çok farklı bir boyuttan hem Türkiye’yi hem dünyayı hem de küresel 
mekanizmayı görünce ne yapılması gerektiğini bir kez daha kendimce 
yorumladım ve bunu da her hafta insanlarla paylaşıyorum. Ben gençlere 
çok inanıyorum. Gençler Türkiye’nin  en önemli gurur kaynağı olmalı. 
Deneyimsel mutsuzluklar, deneyimsel umutsuzluklar, hangi okula gitsem, 
hangi gençlerin arasına karışsam, hangi kahveye otursam, hangi otobüse 
binsem, hangi metrobüs durağında beklesem yanıma gelirler ve hepsi 
büyük hayalleri olduğundan bahseder. Ancak gelecek için çok büyük 
endişeleri olduğu için hayallerine eşlik edemiyorlar.
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Trump, Seçimi Nasıl Kazandı?
Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump adında bir adam, üstelik 
de hiçbir şekilde kendi felsefesine, yaşamına, yaşam tarzına ideolojisine 
uymayan bir söylem kullanarak iktidara geldi. Amerika’nın hiç beklenmedik 
şekilde başkanı oldu. Zannetmeyin ki bundan sonra işler daha iyiye gidecek. 
Çok basit bir şey yaptı, hikayesini çok iyi anlattı.
Türkiye’de mesele şu; ister Ticaret Odası olsun, ister Sanayi Odası olsun, ister 
siyaset olsun, ister bürokrasi, akademi, bilim, teknoloji, sivil toplum kuruluşları 
olsun hiç fark etmez biz kendimizi iyi anlatmıyoruz. Neye inanıyorsun, neyi 
savunuyorsun, Türkiye için planın ne, yapmak istediğin şey ne? Eğer bu 
kadar çok tarımdan bahsediyorsam Türkiye gibi 6000 yıldır tarım yapılan 
topraklarda tek bir tohum bile ithal etmemem gerekiyor. İmkansız böyle bir 
şeyin olması. Ama şu anda tohumlarımızın %70’ini İtalya’dan geliyor. Cari 
açık sorunuyla baş başayız. Enflasyonun baskısı altında eziliyoruz. Siz niye 
kendinize iyi bir emeklilik hayatı hayal edemiyorsunuz? Çünkü enflasyonun 
olduğu bir ülkede yatırım olmaz.

Türkiye İçin En Önemli Olgu: Tarım
Dünyadaki para hareketinin ne olduğunu, paranın ne yapmak istediğini 
gençler çok iyi anlamalı. Hollanda’dan İsrail’den tohum alıyoruz, Kanada’dan 
bakliyatın neredeyse tamamını alıyoruz… Tarım niye benim için bu kadar çok 
önemli? Tarım olmadan sanayi olmaz. Tarım olmadan teknoloji olmayacağı 
gibi ileri teknoloji üretimi de olmaz. Çünkü tarım, aslında biriken sermayenin 
temelidir. Önce kendimizi doyuracağız. Önce ayaklarımızın üstünde çok 
sağlam duracağız ki başka hiçbir ülkenin hiçbir buyruğuna asla tenezzül 
etmeyelim. Şartlar ne olursa olsun kendi ayaklarımızın üzerinde duracak 
güvenimizin olması lazım. 6000 yıl tarım yapılan Anadolu’nun gücü bu 
işte. Anadolu’dan insanlar kaçıyor. Neden? Para kazanamıyorlar. Sattığının 
karşılığını alamıyorlar.
Tarım olmadan yola çıkamayız. Bütün sanayi ülkelerine bakalım Fransa’ya, 
İngiltere’ye, Hollanda’ya, İtalya’ya, Portekiz’e, Japonya’ya ve hatta ABD’ye. 
Her birinde aslında görmediğiniz bir şey var; tarım. Berlin ormanlarına gidin, 
çiftlikler başlar. Berlin’e kadar yüzlerce çiftliğin arasından geçersiniz. 
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Türkiye’de Eğitim Gerçekleri
Mesela ben Atatürk’e hayranım. Sarı saçlı, mavi gözlü bir adam… 
Dünyada da başka bir örneği yok. Okudukça tüylerim diken diken 
oluyor. Olağanüstü bir liderden bahsediyoruz. Atatürk’ü en çok 
sahiplenen insanları dinliyorum, içlerinde tutku yok. İstanbul 
Üniversitesine söyleşiye gidiyorum, diyorum ki bana, derslerine 
koşarak gittiğiniz bir öğretmen söyleyin. Özgün, yenilikçi, özgüven 
aşılayan bir bilim insanı arıyorum. Hiç cevap gelmiyor. 500 kişilik 
salonda, Türkiye’nin en köklü üniversitesinde bir hoca istiyorum. 
Her sabah kalkıp dersine tutkuyla koştuğunuz bir adam, bir kadın. 
Ama sizi gerçekten geliştirecek, size dokunmuş, anlattığı her 
şeyden heyecan duyacağınız bambaşka birinden bahsediyorum. 
Önlerden bir genç kız kalkıyor, dedi ki “Cem Bey siz heralde İstanbul 
Üniversitesindeki durumu bilmiyorsunuz. Ben dördüncü sınıf 
öğrencisiyim, Uluslararası İlişkiler okuyorum ve dört ay sonra mezun 
olacağım. Ben hiç profesörümden ders almadım, hep asistanlardan 
aldım” dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Sen heyecan duyacaksın, 
cumhuriyet tarihine bakacaksın, 1930 yılında bu ülke nasıl uçak 
fabrikası kurdu ona bakacaksın. Bunu size anlatırken tüylerim diken 
diken oluyor ama hocası bir tane özel şirkette 5.000$ maaş alacağım 
diye veya başka bir üniversitede oradaki maaşın 15 katını alacağım 
diye derse girmiyor. Bu korkunç bir şey hepimiz için.

Ben Kapadokyalıyım. Orada büyüdüm çağla ağaçlarının arasında, 
develerin içinde. Gitmediyseniz muhakkak gidin. Sabahları özellikle 
uyandığınızda bir şey keşfedeceksiniz, havada bir enerji var. 
Büyüdüğüm yerde koştururken toprağın ne olduğunu gördüm. 
Doğa, tabiat ne demek, tabiatın karakterle nasıl bir alakası var 
bunları anladım.

Şimdi bakalım, geçen sene birinci çeyrekte ne yapmışız %4,7 
büyümüşüz, ikinci çeyrekte %3,2 büyümüşüz yani üç aşağı beş 
yukarı 3,5-4 oranında büyümüşüz. Olmuyor, başka bir şey yapmamız 
gerekiyor. Ne yapmamız lazım, eğitim eğitim diyoruz. Çok ezberci 
bir eğitim sistemi var o ezberci sistemden kafamızın kalkması lazım, 
yok etmemiz lazım. Sistem kötü. Şunu bilin ki böyle yetiştirirsek, 
dünya standartlarında bilgili, donanımlı, kültürlü, ne olduğunu bilen, 
dünyadaki olaylara hakim insanlar olmayacak.
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Dünya Devi Ülkelerin Doğru Yaptıkları
Amerika son 15 senedir şöyle bir şey yaptı, yani Mortgage krizi olduğundan beri, rezerv paraları 
var, Amerika Merkez Bankası’na emir geliyor, para basıyor. Merkez Bankası da bunu yaptı, 
dünyaya para dağıttı. Biz başkasının parasını aldık aldık, borçlandık. Hem özel sektör hem 
de kamu, sürekli borçlandı. Mesele şu; bizim borçlanmadan kendi paramızı üretmemiz lazım. 
Sen gençlerine yatırım yaparak, nitelikli insan yetiştirerek, muazzam bir eğitim sistemi kurarak 
dördüncü sanayi devriminde teknoloji üretebilirsin. Tarım verimli hale gelir, tarıma teknolojiyi 
sokarsın, sanayiye teknoloji sokarsın, mevcudun 10 katını üretirsin. Bu arada markalaşmaya 
başlarsın, algı çalışmasına başlarsın. Fransa, İspanya ya da İtalya’yla yarışabilecek duruma 
gelirsin.

Çinliler 10 senedir bişey yapmaya başladı. Bir dakika dedi ben teknoloji ihraç edeceğim. 
Apple’ın hakim olduğu bir dünyada Huawei diye bir telefon satış rekorları kırmaya başladı. 
Huawei ne yahu? Nasıl başa çıkabiliyor? Cüret ediyor çünkü, yatırım yapıyor. Hayal kurmamız 
lazım.  Önemli bir olay daha var; niye bu kadar çok uzaya gidiyorlar? Maden arıyorlar çünkü. 
Yeni madenler, yeni elementler… Bizim de yeni bir şeyler bulmamız gerekiyor, kullan at 
yenisini al tüketim felsefesinden uzaklaşarak. Yeni bir element bulacak halimiz yok zaten. Ama 
mutlaka inovatif bir şeyler çıkması lazım. Bu görev de üniversitelerimize ve oradaki hocalara, 
profesörlere düşüyor. En başta gençlere destek vererek.

Gösterdiği açıklayıcı grafikler, etkili sunumu ve dinleyiciyi yakalayan aktif anlatımıyla çok 
keyifli bir konferans gerçekleştiren Cem Seymen, konuşmasını soru-cevap kısmının ardından; 
Denizlili iş adamlarından ve genç girişimcilerden çok umutlu olduğunu söyleyerkek bitirdi. 
DOÇEV’e Cem Seymen adına, DEGİAD’ın gelenekselleşmiş hediyesi ağaç bağışı sertifikası 
takdim edildi ve hatıra fotoğraflarıyla etkinlik son buldu.
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Geride bıraktığımız 2017 yılı içerisinde, DEGİAD’ın yolculuk anılarının 
okunması üzere “DEGİAD ile 25 Yıl: Bitmeyen Öykü” kitabını çıkardık. 
Anılarla baş başa bırakan, gelecekte DEGİAD’ın neler yapabileceğine 
dair ışık tutan bu keyifli kitaptan, bazı derlemeler yaptık.

2016 yılından itibaren başlayan ikinci çeyreğin sonunda anılar 
derlenirken, zamanın üyeleri “Derneğimiz şahane bir yarım 
yüzyıl yaşadı.” diyebilsin, Denizlililer “DEGİAD iddialıdır, çizgisi 
yüksektir, hemşehrilerine ufuklar açar.” diyebilsin, memleketimin 
yöneticileri “Denizli’de bir genç kuruluşu var ki sesi Anadolu’dan 
buraya ulaşıyor.” diyebilsin, şehrimin genç girişimcileri “DEGİAD’ın 
aktiviteleriyle vizyonum gelişti.” diyebilsin diye çalışıyoruz. Şehrimiz, 
bölgemiz, ülkemiz daha çağdaş, daha müreffeh olsun niyetiyle 
çalışıyoruz.
DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melek Sözkesen
-
Denizli’nin kalkınma süreci, DEGİAD’ın gelişim süreci ile eş 
güdümlüdür. Denizli’nin ihracat temelli kalkınma modeline dayalı 
olarak dış piyasalara açıldığı 35 yıllık kent ekonomisinin son 25 
yılında var olan DEGİAD, aslında bir yandan da Denizli’nin kalkınma 
sürecini temsil eder.
DEGİAD 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ahmet Özer Başoğlan
-
DEGİAD başkanları ile birlikte farklı duruşlar sergilemiştir. Ancak 
bugüne dek başkanlarının tamamının riayet ettiği DEGİAD’ın 
değişmez duruşu; laikliğe, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, 
bağımsız kuvvetlere, özgür ve rekabetçi piyasaya, siyaset üstü 
konuma olan inanç ve sadakat olmuştur.
DEGİAD Genel Koordinatörü Av. Aysun Nalbant
-
DEGİAD iş dünyası, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile başbakan, 
bakanlar, milletvekilleri ve gazeteciler tarafından bilinen ve takip 
edilen bir dernek olmayı başardı. Öyle ki, üst düzey bürokratlar 
düzenlemiş olduğumuz organizasyonlara katılım taleplerini geri 
çeviremiyorlar, sanayici dernek üyelerimizle yakın olmayı tercih 
ediyorlardı. Bu durum derneğimize üye taleplerinin de hızla 
artmasına neden oldu ve DEGİAD’a olan ilgi her geçen gün hızla ve 
güçlenerek arttı.
DEGİAD Kurucu Başkanı Gültekin Okay Salgar

(Başkanın Mektubu, DEGİAD Bülteni, Sayı 5, Kasım-Aralık 1994)
Düşünen İnsanın Vatandaşlık Keyfi
Vatandaşlık konusunda yazmak isteyişimin nedeni, bu kavramın, 
bence çok önemli oluşudur. Çünkü ülkemizdeki çözümsüzlüklerin 
ana sebebi, bizim, “vatandaşlık kavramını” özümseyemememizdir. 
Eğer vatandaşlığımızı tam anlamıyla algılayabilirsek; daha iyi idare 
edilecek, insanca yaşayacak, yaşam standardımızı yükseltecek, 
ülkemizin kalkınmasına katkımız daha fazla olacaktır.
DEGİAD 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Sıtkı Urganlıoğlu
-
Genç arkadaşlarıma diyebilirim ki, derneğinizin kıymetini bilin. 
Sadece DEGİAD’a üyeyim demek için üye olmayınız, sizlerin desteği 
ve yönlendirmesiyle seçtiğiniz yönetim kurullarını çalışmak zorunda 
bırakın. Aktivitelere katılımınız ile itici güç olunuz. İtici güç olunuz. 
Tüm ilimizdeki, diğer şehirlerdeki aktivitelere katılmaya çalışın ki, 
arkadaşlar arasındaki diyaloglarınız gelişsin, ikili ilişkileriniz artsın.
DEGİAD’ımızın 25 yıldır ayakta kalmasının sebebi; kuruluşundan 
bugüne kadar üyelerinin seçiminde gösterdiği titizliktir. Çağdaş, 
laik, sosyal hukuk anlayışına sahip, toplumda etkili, saygın ve vizyon 
sahibi arkadaşların bir araya gelmesidir. 
Nice nice 25. yıllara…
DEGİAD 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demireren
-
1998-2000 yılları arasında 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yaptım. Derneğimizin en güzel uygulamalarından biri olan bir 
sonraki yönetim kurulu ve başkanını göreve hazırlama aşamasını 
adım adım yaşadım. Göreve geldiğimizde DEGİAD tarihinde 
ilk kez bir kadın üyeyi yönetime alarak erkek egemen bir dernek 
hüviyetinden çıkarmış olduk. Bunun ne derece önemli bir karar ve 
görüş olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyoruz.
DEGİAD 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Zeytinci
-
Benim meşhur lafım var; “Önce işim, sonra eşim.”
Bu tür derneklerde aktif olabilmeniz için önce işinizde başarılı 
olmanız lazım. Siz bir iş adamları derneğine girecekseniz, işiniz 
yoksa giremezsiniz veya işiniz var da başarılı değilseniz yönetici 
olamazsınız. Yani orada yer alamazsınız. Tabii ki bunun bir de insanın 
içinden gelmesi lazım. İnsanın içinden gelerek bu aktivitelere katılıp 
görev alması gerekiyor. Ancak bu her zaman, herkes için mümkün 
olmuyor…
DEGİAD 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin

DEGİAD İLE 25 YIL: 
BİTMEYEN ÖYKÜ
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Başkanın Mektubu, DEGİAD Dergisi, Sayı 33, Kasım 2002
Denizli için, hatta çoğu kez ülke için vazgeçilmez sivil örgüt 
olduğunu, pek çok aktivitesi ile kanıtlayan DEGİAD’ı var eden ve 
daim kılan başkanlarımızın ve geçmiş dönem yönetimlerimizin 
çabaları, benim bu ailenin temsilcisi olabilmek mutluluğunu 
yaşamama sebep olmuştur. DEGİAD’a zaman ve emek harcayan 
tüm başkanlara yürekten teşekkür ediyorum.
DEGİAD 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Ufuk Semercialbaz
-
Başkanın Mektubu, DEGİAD Dergisi
Benim için böylesine önemli bir kuruluşa başkanlık yapma 
onurunu yaşadım ve galiba benim çocuklarıma bırakacağım, 
kıymeti büyük bir mirastır bu. Öte yandan, benim dışımdaki 
insanlar için ekmek yediğim ticari ve sınai hayat için, olumlu 
üretimlerde bulunabilmenin hazzını da burada yaşadım 
yaşıyorum. İnsan olmanın gereği sosyal olmaktır. Ben DEGİAD 
ile bu avantajı da yaşıyorum. DEGİAD ailem benim için önemli 
ve özeldir.
DEGİAD 7. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı M. Güneş Özsoy
-
Denizli’nin en güzide sivil toplum kuruluşlarından birisi olan 
DEGİAD; Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde yükseldiği temel 
ilkeleri benimsemiş, kurulduğu tarihten bugüne siyasetin 
tarafı olmamış fakat ülkemizin birliği, bölünmez bütünlüğü 
ve yaşayanların kardeşliği temel ilkeleri doğrultusunda taraf 
olmuş ve faaliyetlerini bu görüşler ışığında sürdürmüştür. Bizler 
de bu ilkeler doğrultusunda ülke ve şehrimiz gündemi ile ilgili 
görüşlerimizi, önerilerimizi ve tenkitlerimizi söyledik, kamuoyu 
ile paylaştık. Fakat tüm bunları yaparken eleştiri sınırlarını daima 
gözettik, seviyesini hiç düşürmedik.
DEGİAD 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Ercüment Erdem

Başkanın Mektubu, DEGİAD Dergisi, Sayı 46, Eylül 2008
Derneğe 2000 yılında üye oldum. Üye olduğum günden 
itibaren hayalim ve hedefim, bir gün DEGİAD’a başkan 
olmaktı. Ben, “İnsanlar hedefleri ile yaşarlar.” sözüne kuvvetle 
inananlardanım. Ne güzel ki, hedefine ulaşma şansına da 
erişenlerdenim. Çok sevdiğim derneğime, temsil makamında 
hizmet etme şerefine ve şansına nail oldum.
DEGİAD 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Katrancı 
-
Derneğimizin en önemli amaçlarından biri şehrimiz ve 
bölgemizin olmazsa olmaz sivil kuruluşu olarak varlığını 
sürdürmek olduğu için, tüm yönetimler bu amaç doğrultusunda 
çaba göstermişler ve kesinlikle başarılı olmuşlardır. Başarılı 
sonuçlar elde etmek için, yönetim dönemleri boyunca pek çok 
sorun ve sıkıntıyla boğuştuklarına, işlerinden evlerinden daha 
fazla zamanı derneğe ayırdıklarına, tüm dikkatleriyle gündemi 
izlediklerine ve her zaman yerinde, kararlı tutumlarla görüşlerini 
beyan ettiklerine hep gönülden inandık ve hep başardık.
DEGİAD 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İlker Başkaya
-
Evet; DEGİAD’ın varlığını sorgulamak, DEGİAD’ın varlığının 
hizmet ettiği amacı tekrar ortaya çıkarmak ve içinde 
bulunduğumuz çağın demokrasi anlayışında sivil toplum 
kuruluşlarının önemini idrak etmek için fikir teatilerinde 
bulunmak, yönetimimizin öncelikli tartışma konuları arasındaydı. 
Böylece, sıfırdan bir dernek kuruyormuşçasına DEGİAD’ın varlık 
felsefesini ve vizyonunu yeni baştan oluşturmak ve bu değerleri 
defterlere, kitaplara, duvarlara değil de kafalara yazmak ve 
üyelerimizin de zihinlerine bu felsefeyi aktarmak belki de en 
önemli ve başlıca görevimiz olmalıdır.
DEGİAD 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Sadık Emre Çaputçu
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2017’nin en çok konuşulan filmlerinde biri  “Ayla” filmi oldu. Gerek konusuyla gerekse usta oyuncu kadrosuyla film hem Türkiye'de 
hem de yurt dışında çok konuşuldu. Konusuyla  izleyicileri derinden etkileyen film, her yaştan izleyici kitlesini etkisi altına alabilmiş 
olması yönüyle de başarısını ortaya koymaktadır. Savaşın anlatıldığı bir film olmasına rağmen izleyende oldukça yoğun hisler 
uyandırabilmekte. 1950’li yıllardaki Kore Savaşı’na katılan bir Türk askeri ve Koreli küçük bir kızın hikayesini anlatan film IMDB’den 
9.2 alarak en iyi filmler arasına girmeyi başardı. Gerçek bir hikaye olma özelliğiyle beyaz perdeye taşınan film, koşulların insani 
duyguları etkilemeyeceğine ve sevginin dil, din, ırk gözetmeyeceğine vurgu yapmakta. 

Ayla filmi 1950’lerde Kore Savaşına gönderilen Türk askerlerinden biri olan Astsubay 
Süleyman Dilbirliği ile savaşta öksüz kalan Koreli küçük kızı koruma amaçlı himayesi 
altına almasını ve aralarında oluşan, sevgiyle kurulan samimi bağı konu almaktadır. 
Ayla adını verdiği küçük kıza aylarca bakan ve onu savaştan koruyan astsubayın, 
savaş bittikten sonra küçük kızı Türkiye’ye götürmek istemesine, Kore yasalarının karşı 
çıkmasıyla yaşadığı hüznü ve aradan geçen 60 yıla rağmen Ayla’dan vazgeçemeyişini 
anlatmaktadır.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, yerli ve yabancı oyuncu kadrosuyla izleyenlerden 
tam puan alan filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Eric Roberts ve Çetin Tekindor paylaşıyor. Film Türkiye sinema sektörü 
temsilcilerinin oylarıyla dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan Oscar’da Türkiye’yi temsil etmek için “yabancı dilde 
en iyi film” aday adayı seçildi. 60 yıllık gerçek bir hikayeyi soluksuz izleyebileceğiniz nitelikteki film birbirinden değerli yerli ve 
yabancı oyuncu kadrosu şu şekilde; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyong-Jin, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, 
Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Sinem Uslu, Eric Roberts, Cade Carredine, Kim 
Byoungsoon, Johnny Young, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Duygu Yetiş, Ali Barkın, Nilgün Kasapbaşoğlu, 
Mine Teber, Esra Dermancıoğlu, Toygan Avanoğlu, İlber Gürtunca. 

UZAK DİYARLARDAN BİR HİKAYE
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Türkiye’de ses getirmiş yapımlarda rol alarak kendini tanıtmış ve son olarak da 
“Müzikli Bir Hikaye” adlı belgeselin yönetmenliğini üstlenerek dikkatleri üzerine 
çekti Jale İncekol. Kendisinin sorduğumuz sorulara içtenlikle cevap veren İncekol, 
gençlerden ümitli olduğunu da belirtmeden geçmedi.

Kavak Yelleri, İffet, Yılan Hikayesi, Mahallenin Muhtarları... Ve son olarak da 
“Müzikli Bir Hikaye” belgeseli ile duyduk isminizi. Sizi tanıyabilir miyiz?
Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-Televizyon Bölümü’nü 1990 
yılında bitirdim. Mezun olur olmaz İstanbul'a yerleşip televizyon sektöründe 
yönetmen asistanlığı yapmaya başladım. O yıllarda iş bulmak şimdiki gibi zor 
değildi. Özel kanallar kurulmuştu ve sektörün yeni çalışanlara ihtiyacı vardı. Uzun 
yıllar çok sayıda televizyon dizisinde yardımcı yönetmen olarak çalıştım, 2003 
yılından itibaren de yönetmenlik yapmaya başladım.

Denizlilisiniz, sinema-TV alanında Denizli’de özellikle sizin döneminizde 
kariyer yapma olanakları oldukça kısıtlıydı. Bu süreçte neler yaşadınız? 
Evet ilkokuldaydım, babamın işi nedeniyle Denizli'de yaşamaya başladık. Liseyi 
Denizli Lisesi'nde okudum. O yüzden Denizlili sayılırım. Aslında üniversite tercihi 
yaparken yönetmenlik yapmak gibi bir hedefim yoktu. Tam olarak ne istediğimi 
bilmiyordum. Mezun olunca halkla ilişkiler yapabilirim belki diyordum, gazetecilik 
bana göre değildi. Ama İstanbul'da olmam gerektiğinden emindim. O yüzden hiç 
vakit kaybetmeden İstanbul'a yerleştim.

“Müzikli Bir Hikaye” belgeseli oldukça etkileyici bir proje. Belgesel sürecinden 
biraz bahseder misiniz? 
Aslı Tanrıkulu ve 11 Köyün Orkestrası'yla tanışmam, İstanbul'da katılacakları bir 
festival sayesinde oldu. Hikayeyi duyduğum anda büyülendim ve filmini çekmeye 
karar verdim. Hiç vakit kaybetmeden Aslı   öğretmenle irtibat kurdum. Daha ilk 
telefon konuşmamızda birbirimizi çok sevdik. Güzel bir iş olacağından emindim. 
Okulların kapanmasına çok az bir zaman vardı, Denizli'deydim ve çok hızlı hareket 
etmem gerekiyordu. Öyle de oldu. Denizli Soroptimis Klubü ve iş dünyasından 
sevdiğim dostlarım finansal destek verdiler, DRT televizyonundan bir ekiple   
hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıktık. 



Çekimler esnasında neler yaşadınız? Bölge ile ilgili gözlemleriniz 
neler oldu?
İlk defa göreceğiniz bir yerde, tanımadığınız insanlarla film çekecekseniz kafanızda bin tane soru olur, genelde olumlu düşünmez, 
karşılaşabileceğiniz aksilikler üzerine yoğunlaşırsınız ama bu defa öyle hissetmedim. Her şeyin yolunda gideceğini biliyordum. 
Aslı öğretmen, onca çabasına, mücadelesine rağmen "Nasıl oldu anlamadım, her şey kendiliğinden oldu." demişti. Bu beni çok 
etkiledi, iyi niyetle ve sevgiyle çıktığı bu yolda ona sunulan kolaylıklardan ben de payıma düşeni alacağım diye düşündüm. Orada 
olmak öğretmenlerle, çocuklar ve aileleriyle zaman geçirmek bana ve film ekibine çok iyi geldi. Güler yüzle karşılandık ve çok 
güzel ağırlandık, bu yüzden ayrılmak çok zor oldu. Planladığımın dışında beklediğimden fazlasıyla karşılaşınca keyfim yerinde, 
mutlu olduğum unutamayacağım bir çekim süreci geçirdim.

Laodikya’da gala yaptınız. Laodikya’yı tercih etmenizin sebebi neydi?
Bölge, Haziran ayı başında gittiğimiz için yemyeşildi, sıcacıktı.  Karşılaştığımız, 
tanıştığımız herkes de sıcacıktı. Bize yolların karla kapandığı kış günlerinden, 
yaşadıkları zorluklardan bahsettiler. İki metre karın altında elektriksiz, susuz 
olmaktan... Memleketlerini çok seviyor olmalarına rağmen iş bulmak, para 
kazanmak için batıya, büyük şehirlere, yurt dışına gitmek zorunda olduklarını 
anlattılar. Cennet tasvirlerini anımsatan, gördüğüm en uçsuz bucaksız yeşilliğin 
ortasında duyduğum en acıklı sözler 'unutulmuş toprakların çocuklarına' 
el uzattığım için duyulan minnetin ifade edildiği sözlerdi. Laodikya çok 
önemli, çok özellikli bir antik kent. Ancak bugüne dek tanıtımı malesef çok 
yapılmamış. İstanbul'da ya da başka şehirlerde   yaşayan arkadaşımlarımdan 
yola çıkarak söylüyorum bunu. Antik dönemin   ticaret, kültür, eğitim, sanat 
ve spor metropolü. Hristiyanlığın yedi hac kilisesinden birine sahip olmasıyla 
ve daha pek çok özelliğiyle, bilinmesi görülmesi gereken, Denizli turizmi için 
çok önemli katkısı olabilecek bir kent. Yıllar sonra ilk kez geçen kasım ayında 
ziyaret ettiğimde Celal Şimşek Hoca ve ekibinin yaptıkları karşısında hayranlık 
duydum. Filmin ilk gösteriminin, böylesine ilham veren bir mekanda yapılması 
benim için çok değerliydi, öyle de oldu. Büyülü bir akşamdı. 

Belgesel sonrası nasıl tepkiler aldınız? Belgeselin insanlar üzerindeki etkisi nasıl oldu?
Festivallerde ve özel gösterimlerde filmi izleyenlerin tepkisi beklediğim gibiydi. Sadece finaldeki gözyaşı tahminimden fazla oldu. 
Bir kişinin bile “Ben ne yapabilirim ya da bu güne kadar neden hiç bir şey yapmadan seyirci oldum?” sorusunu sorması benim için 
yeterli olacaktı. Sanırım sayı düşündüğümden fazla oldu. 

Eklemek istedikleriniz?
Ben çok umutluyum. Özgüveni yüksek, ne istediği bilen, kendini son derece iyi ifade eden bir nesil üretmeye başladı. Dimdik, 
korkusuz bir nesil. Sanatın, baskının ve yasakların olduğu zamanlarda daha derin, etkili, sayıca çok ve güçlü olmak gibi bir özelliği 
vardır ki daha iyi zamanlara taşıyabilsin toplumu. Güzel şeyler olacak.
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DEGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 
Çınar Meydanı'nda gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşüyle yaşadı.

DEGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri 
DESİAD dernek merkezini 

ziyaret etti, “DEGİAD ile 25 Yıl 
Bitmeyen Öykü” kitabı DESİAD 

Üyelerine takdim edildi.

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
Gastronomi Topluluğu’nun düzenlediği; derneğimizin de 
destek verdiği “Kampüste CEO Var” etkinliği Dedeman 
Otelleri CEO’su  Sn. Emrullah Akçakaya’nın katılımıyla  PAÜ 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü
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Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli 
Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, DEGİAD'ı ziyaret etti.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve DEGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Melek Sözkesen, PAÜ Endüstri Mühendisliği 
bölümü öğrencileri ile tecrübelerini paylaştı.

PAÜ Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 
Öğrencileri ile Buluşma

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur 
Erdoğan Derneğimizi Ziyaret Etti
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GHO & DEGİAD & TED Denizli Koleji Basketbol Turnuvası için fikstür 
belirleme ve kura çekimi dernek merkezimizde gerçekleştirildi.

BASİAD Yönetim Kurulu’nu ziyaret eden DEGİAD Yönetim Kurulu, 
basketbol turnuvasına katılan BASİAD’a Hidayet Türkoğlu imzalı 
forma hediye etti.

DEGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, 16 Mart 2017 Perşembe 
günü Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamlar Platformu’nun 
düzenlediği Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ve CHP 
Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı İş 
Dünyası İstişare Toplantısı’na iştirak etti.

KURA ÇEKİMİ

GEÇMİŞ DÖNEM 
BAŞKANLARI 
TOPLANTISI

BASİAD'A ZİYARET

İŞ DÜNYASI İSTİŞARE TOPLANTISI

DEGİAD Geçmiş Dönem Başkanları Toplantısı, Gültekin 
Okay Salgar ev sahipliğinde Mercan Kimya’da gerçekleşti.
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SOHBET SOFRALARI
DEGİAD Sohbet Sofraları etkinliği, Abalıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, DEGİAD Kurucu Üyesi İsmet Abalıoğlu ve 
üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.



DEGİAD Sohbet Sofraları etkinliğinin bir diğeri, Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, Sarar Giyim Fabrikalar 
Müdürü Ünal Altın, Sarev Genel Müdürü Erdal Deniz ve üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
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DEGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, 6 Nisan 2017 Çarşamba günü 
Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu’nun düzenlediği 
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin katıldığı “Ekonominin 
Genç Aktörleri ile Buluşma” etkinliğine iştirak etti.

EKONOMİNİN 
GENÇ AKTÖRLERİ 
İLE BULUŞMA
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Dr. Yaşar Erdinç ile 
Kriz Ekonomisi
 
Finans piyasalarının en değerli analist ve yorumcularından 
akademisyen Dr. Yaşar ERDİNÇ, DEGİAD ana sponsorluğunda 
3 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te "Kriz Ekonomisi" 
başlıklı konferansıyla PAÜ İİBF A Blok Konferans Salonu'nda 
konferans gerçekleştirdi. Ayrıca konferansa katılanlara da 
katılım belgesi verildi.

Denizli Fenerbahçeliler Platformu’nun davetlisi olarak gelen 
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe 
Spor Kulübü’ne üye olan DEGİAD üyeleri hatıra pozu verdi.

Geçmiş dönem başkanları toplantısı, derneğimizin 2. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı, Bekir Sıtkı Urganlıoğlu ev 
sahipliğinde gerçekleşti.
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Öyle görünüyor ki bir süredir kent gündemini meşgul eden Denizli Düşünce Kulübü hakkında konuşmanın zamanı 
geldi. Konuşmaktan da öte iş yazıya döküldü. Yazı; konuşmaya bezmez, uçup gitmez. Her bir satır ya kişisel tarihinize 
ya da toplumsal tarihinize not düşer. Onun içindir ki; Denizli’de ortaya çıkan bir ilki anlatmaya çalıştığım bu yazıda, 

özenle seçilmiş cümleler kurmaya dikkat edeceğim ancak o cümleleri aramaktan yorulursam, bilin ki yine bir 
gazetecilik refleksi ile karşı karşıyasınız.  Buyurun başlayalım.

AVRUPA  KENTSEL SÖZLEŞMESİ: “KENTLER KENTLİLERİNDİR!”
Avrupa Konseyi, AB kadar popülerleşmediği için pek bilinmez ama 
Türkiye, 1949’da kurulan konseyin kurucu ülkelerinden biridir! İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa şehirlerini, temel hak,  hukukun 
üstünlüğü, özgürlüklerin tesisi ekseninde yeniden kurabilmek için 
kuruldu. 1957 yılında “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi” kararlarını, 
1992 yılında Avrupa Kentsel Şartı’nı, 2008 yılında da “Yeni Bir Kentlilik 
için Avrupa Kentsel Şartı-2” kararlarını ilan etti: “Kentsel politikaların 
merkezinde kentliler yer almalıdır; çünkü kentler, kentlilere aittir...” bunu 
yerel yönetimler için bağlayıcı bir karar metni olarak kabul etti ve “Kent 
Hakları Rehberi” yayınladı. 

RIGHT TO THE CITY  TÜRKÇESİYLE SÖYLERSEK; KENT HAKKI
Böylece; 1968 yılında David Harvey’in literatüre kazandırdığı  kent hakkı 
kavramı 2008 yılında “Avrupa Kentsel Şartı-2” sözleşmesiyle “Kent Hakları 
Rehberi”ne dönüşmüş oldu.  Kent hakları rehberini uzun uzun anlatmaya 
ne zamanımız, ne de yerimiz var. “Kentte yaşayanların, kent hakkında 
alınacak kararlarda söz sahibi olması.” şeklinde özetleyebileceğimiz 
rehber; ortak kültürel mirasın korunmasından tutun da, doğal yaşamın 
geliştirilmesine,  yaşam tarzlarına saygıya kadar uzanır.
Bütün bunları neden mi anlattım?
Denizli Düşünce Kulübü’nün ortaya çıkışı tüm bu yukarıda aktardıklarımın 
bir sonucudur da ondan! Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa Şartları 
sözleşmesindeki; “Kentin sorunlarını bilmek, çözüm için çalışmak 
kentlinin hem hakkı, hem de ödevidir.” lafzının hayat bulması, Kent 
Hakkı’nın hayata geçirilme niyetidir! 
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ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAK 
Denizli Düşünce Kulübü; kente karşı sorumluluk hisseden, bu sorumluluğu 
ödeve dönüştürmek isteyen bir anlayışın belirmiş halidir. Varlık nedeni sadece 
ve sadece Kent’tir. Bundan ne fazladır, ne eksiktir! Kent, kentleşme ve kentlilik 
merkezinde, kent kültürü, kent belleği, ortak yaşam alanları, çevre, kirlilik 
konusunda sorumluluk duygusuyla ortaya çıktı. Kent için yapacak bir şeyleri 
olduğuna inanan, bunu ödev bilen, elini taşın altına koymak isteyenlerin bir 
araya gelmesiyle oluştu.

NE DEĞİLDİR?
Aramızda sanayici de var, akademisyen de. İsterseniz isim isim sayalım: 
Gazeteci-Yazar Seval Uysal, Avukat Aysun Nalbant, İş Kadını Melek Sözkesen, 
Milli Tenisçi Nilgün Keçeci, Sanayici Bilge Başöz, Ressam Ömür Eke, Gazeteci 
Dudu Karaman, Prof. Dr. Diler Aslan, Tekstilci-Avukat Aslı Çaputçu, Yrd. Doç. Dr. 
Pınar Yavuzçehre, Tekstilci Esra Kasapoğlu, DSO Genel Sekreteri-Avukat Zeren 
Gerelioğlu, Mimar Nevra Dağdeviren'i Denizli Düşünce Kulübü’nün kurucu 
üyeleri olarak izninizle buraya not ediyorum.

PEKİ BİZ KİMİZ?
Düşünce Kulübü için önce şunu söylemeliyim: Hiçbir hukuki yapılanması yok, 
kendini bir STK olarak da tanımlamıyor. Çalışma yöntemi hiyerarşik değil. İlişki 
ağı yatay. Üst, ast ilişkisi yok, emir veren olmadığı gibi, alan da yok, herkes eşit 
söz hakkına sahip. Kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Tüm dernek, platformlar 
üstü, ortak paydası şehir olan tüm gruplarla iş birliği yapmaya hazır. Sivil Kent 
İnisiyatifi, Sosyal Girişim demek yeterli. Özetle;  BİR: Siyasi amaç. İKİ: Kişisel 
ikbal beklentisi Yok!

BU ŞEHRE KADIN ELİ DEĞSİN!
Gördüğünüz gibi hepimiz kadınız, içimizde erkek yok! Bu ilerde olmayacağı anlamına gelmiyor ancak bu bizim kadın örgütlenmesi 
olduğumuz anlamına da gelmiyor. Denizli’nin yarım asırlık -1950-2000- kentselleşme sürecini aktaran Şehrin İzleri kitabında 
belirtildiği gibi; kentte karar alıcıların ve uygulayıcılarının tamamının erkek olması (belediye başkan ve belediye meclis üyeleri, 
mimar ve mühendis oda yönetimleri) şehrin 50 yıllık kentsel dönüşümünde kadın insiyatifinin kullanılmadığını göstermiş oluyor. 
Kadınların çalışkan, verimli, yaratıcı, planlayıcı ve iyi organizatör oldukları düşünülürse, bugüne kadar kent ve kentleşme alanlarında 
çalışmamaları büyük eksiklik. Düşüncessel ve pratik alanda; bu verimli, yaratıcı gücün lehine kazandırılması şart. Özetle; kadın 
gözüyle bakmak, kadın eliyle bu kente dokunmak istiyoruz. Bunun için;1-Farkındalık oluşturmak. 2-Fikir üretmek, araştırma yapmak. 
3-Üretilen projelere destek vermek. 4-Kamuoyu oluşturmak istiyoruz.
SEVAL UYSAL

KENTE KARŞI ÖDEVLERİMİZ VAR, BİRLİKTE YAPALIM! 
Bu ödevlerin başında eski şehrin dokusunun korunması geliyor. Sayıları çok 
az kalan tarihi ve kültürel yapıların ayakta kalması ve güzelleştirilmesi, yerel 
idarecilerin olduğu kadar kentte yaşayanların da sorumluluğu altındadır. Gelecek 
kuşaklara bırakacağımız ortak mirastan biri Denizli Lisesi’dir, Hüdai Oral Evi’dir, 
taş binalardır, Musa Mahallesi’ndeki kentsel doku ve daha niceleridir. Şehrin 
ortak kültürünün mirası olan bu yapılar ve mekanlar kentin dokusunu korurken, 
kentliler için de aidiyet duygusu yaratır. Kent Hakları Rehberi’nden yola çıkarak 
ifade edersem; “Kentin sorunlarını bilmek kentlinin hem hakkı, hem de ödevidir. 
Kentsel sorunların sadece yerel idarenin sorunu olmadığını idrak etmek çözüm 
yolunda önemli bir adımdır. Yerel yönetimler ve kentlilerin belirlenecek ortak 
hedeflere kentsel ilkeler doğrultusunda yönelmesiyle sorunların çözümü 
bulunabilir.” Kent ortak hedefler; kimi zaman çevre, kimi zaman tarihi  bir yapı, 
kimi  zaman kültürel bir sokak dokusunun korunması olabilir. Belediyenin eski 
Denizli evlerini koruma ve restorasyon amaçlı çalışmalarının desteklenmesi, 
kentte yaşayanların kamulaştırma konusunda duyarlılık göstermesi gibi. 



46

ÜRETİMİN GELECEĞİ 
VE DESTEKLER
Delta Proje, geleceğin üretim yöntemlerini 
nasıl yakalayacağımızı konu alan, destek 
programları  ve sürdürülebilir projelerle 
globalleşmenin sağlanması konusunda 
bilgilendirici bir yazı hazırladı.
Geleceğin üretim vizyonuyla bağlantılı üretim makineleri ve 
insan etkileşimiyle, yeni bir üretim çevresi oluşacaktır. Üreticiler, 
araştırmacılar ve hükümetler geleceğin fabrikalarını inşa 
etmek için birlikte çalışmaya başlayacaktır. Sürekli gelişecek ve 
değişecek olan bu süreçte ayakta kalabilmek ve yoğun rekabet 
ortamında üstünlük sağlayabilmek için üreticiler, rakiplerinden 
önde olma gereksinimi hissedecektir. Firmalar öncelikle rekabet 
üstünlüğünü elinde tutmak için globalleşme ve sürdürülebilir 
büyümeye ulaşmalıdır. Globalleşme ve sürdürülebilir büyümeye 
ulaşmanın ilk adımı ise kuruluştaki ihtiyaçları ve geliştirilmesi 
gereken faaliyetlerin belirlenmesidir. Bunların en önemli 
olanlarından bahsedecek olursak, enerji verimliliği ilk sıradadır. 
Bütünleşik Enerji Verimliliği çalışmaları ile üretim süresini, kaliteyi, 
performansı, iş güvenliğini ve çevresel etki seviyesini koruyup iyi 
yönde geliştirerek aynı seviyede veya daha fazla üretim miktarı için 
harcanan enerji miktarını azaltarak her türlü proses, teknik veya 
ekipman yatırımın yapılması hedeflenir. Bu yatırımlar, firmanın 
yaptığı ve yapmayı öngördüğü proje ile mevcut üretimini daha 
az enerji ile yapması sağlıyorsa “Enerji Verimliliği” (EV) yatırımı 
olarak tanımlanır. Sanayici için diğer önemli bir konu ise dijital 
dönüşümün sağlanması ile akıllı fabrikaların oluşturulmasıdır. 
Üretim faaliyetleri bulunan şirketlerin yöneticilerinin ürün 
stoklarıyla konuşan, dijital kaynakları kullanarak kendi başına 
üretim yapan fabrikalarla beraber yeni sanayi devrimine hazır 
olmaları gerekmektedir. Bunun için de öncelikli olarak üretim 
tesislerinin hem dijitalleşmesi hem de akıllı sistemlere geçmesi 
gerekmektedir. Geleneksel fabrika anlayışında depolardan 
vinçlere, makinelerden robotlara kadar birçok üretim süreci 
insanlar tarafından yönetilmektedir. Bu süreçlerden birinin 
aksaması ile üretim yavaşlamakta hatta durmaktadır. Bu durumun 
zararı, zaman ve ek maliyet olarak şirketlere yansımaktadır. 
Temelinde makinelerin kendi aralarında konuştuğu, üretimi 
insanların değil makinelerin organize ettiği yeni nesil üretim 
tesisleri ise tedarikten depolamaya, üretimden kalite-kontrole, 
sevkiyattan bakım-onarıma kadar tüm süreçlerini kendi kendine 
kontrol edebilen, aynı zamanda üretim sürecinde ortaya çıkacak 
hata oranlarını düşüren ve bekleme sürelerini ortadan kaldıran 
donanımdadır, bunun bir sonucu olarak yeni bir sanayi devrimi 
artık kapımıza dayanmıştır. Ayrıca üretimdeki dijitalleşme ile 
müşterinin isteklerine göre daha esnek hale gelen üretimin az 
sayıda tedarik edilebiliyor olması ile yeni materyaller, 3D yazıcılar, 
kolay kullanımlı robotlar ve yeni iş birlikçi üretim hizmetleri 
gibi konular mümkün hale gelmektedir. Dijital fabrikalar ile 
yeni bir üretimin başlangıcında oluşacak girişim riski azalacak, 
üretime başlamadan önce süreçlerin gerçekleştirilmesi ve 
doğrulanması sağlanacak, üretim yapılacak alan sanal ortamda 
gezilebilecek, tasarlanan üretim konseptinin onaylanması, üretim 
ekipmanlarının bölüştürülmesi ile optimizasyonu sağlanacak, 
gerekli olan alanın azaltılması, kriz analizleri, hızlı değişimler ve 
var olan kaynakların daha iyi şekilde kullanılması sağlanacak. En 
önemlisi makine ve ekipmanların programlanması ile zaman ve 
kaynaklardan tasarruf edilecektir.

Sanayicilerin ve tüm yatırımcıların aslında çok merak ettiği ancak 
zamansızlıktan araştırmaya fırsat bulamadıkları ve kulaktan dolma 
bilgiler nedeniyle zahmetli buldukları Hibe Destek Programları; 
aslında orta ve uzun vadeli yatırım hedefine sahip yatırımcıların 
her şey tamam da bir destek noksan dediği anda ortaya çıkan 
şans biletidir. Şans biletini almadan, bu hibe desteğin çıkıp 
çıkmayacağını hiçbir yatırımcı bilemez. Birçok kurum hibe destek 
programına belli dönemlerde çağrıya çıkar. Bazı kurumlar ise 
yıl boyu destek programındadır. Bu çağrı dönemlerinde, hibe 
destek programına sahip kurumların hedeflediği amaca ve 
kriterlere uygun başvuru sahipleri başvuru yapabilir. Büyük 
holdinglerden küçük ve orta ölçekli şirketlere, küçük sanayiciden 
en büyüğüne kadar hemen herkesin ihtiyaçlarına göre yatırım 
yapma planı vardır. Danışmanlık şirketleri tam da bu noktada 
hangi sektörde ne tür fırsatların bulunduğunu ve uygulamada 
olan teşvik ve destek programlarının neler olduğunu, yatırım 
fırsatları ve teşvik programlarının her birini, ihtiyaç sahipleri 
özelinde araştırarak “Şimdi doğru yatırım zamanı, nerede, ne 
zaman ve nasıl yatırımı yapabilirim?” sorularına karşılık gelen, 
hangi teşvik ve hibe programlarından yararlanabileceğine 
rehberlik etmektedir. İhtiyaçlarına uygun programı bulan başvuru 
sahiplerinin %50 ila %75 arasında değişen hibe desteklerden 
yararlanmaları sağlanarak, projelerin hazırlanması ile çağrıya 
çıkan kurumun hedeflediği amaca ve kriterler uygun olarak 
projenin değerlendirilmesi beklenir. Projelerin değerlendirilmesi 
en az 2 ay olmak üzere kurumlara göre 1 yıl kadar sürebilmektedir. 
Bu nedenle yatırım sahibinin kısa vadedeki hedefi değil, orta 
ve uzun vadedeki hedeflerinde hibe destek programından 
faydalanmalarını önermekteyiz. Hibe destek programları ile 
çağrıya çıkan ya da yıl boyu açık olan kurumlar hakkında az çok 
bilgiyi aslında birçok yatırımcı yakından ya da uzaktan duymuştur. 
Bu bilgileri değerlendirmek ve kendi yatırımına uygun 
entegrenin yapılıp yapılmayacağını analiz etmek gerçekten çok 
zordur. Japonya’nın ekonomide sağladığı başarının sırrı olarak 
kabul edilen, üretim, pazarlama ve hizmet sektörü üçlemesinde 
herkesin kendi bildiği ve uzmanlaştığı işi yapması, dünya 
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üzerindeki ekonomik başarılarının en büyük anahtarı 
olarak görülmektedir. Yatırım sahibi yapacağı yatırıma, 
yatırım danışmanı da bu yatırımın nasıl sürdürülebilir 
olacağına ve bunun için yatırım sahibinin öz sermaye 
kullanımını azaltarak desteklerden yararlanma yollarını 
sağlamalıdır. Doğru yatırım doğru zamanda doğru 
destek programı ile yapıldığında, şans biletinin yatırım 
sahibine çıkma olasılığı artmaktadır. Pamukkale 
Teknokent’te Ar-Ge ya da teknoloji araştırmaları ve 
çalışmaları ile hizmet veren Digimore Teknoloji A.Ş. 
ile Delta Proje Danışmanlık firmasının da misyonları 
budur. Delta Proje, TSE Hizmet Yeterlilik ve TSE TKDK 
Danışmanlık ünvanı belgesi ile 17 farklı ilde 200’den 
fazla projenin süreçlerine tanıklık etmiştir.
Delta Proje, yatırımcıların orta ve uzun vadeli 
hedeflerine göre ihtiyaçlarını analiz ederek, doğru 
zamanda doğru yatırımlar için sistematik yol haritasını 
belirleyerek planlamalar yapar. 12 yıllık tecrübeye 
sahip olan şirketin, yatırımcılara sağlayacağı faydanın 
maksimum düzeyde olması ilkesi ile projelerinin 
başarılı olması için projeleri detaylı etüt etmekte ve 
devamında ortaya çıkabilecek tüm ihtiyaçlar içinse 
planlamalar yapmaktadır. Özellikle sanayicinin Ar-Ge 
Tasarım Merkezi olsun ya da olmasın Ar-Ge altyapısını 
oluşturulmasını ya da güçlendirilmesini önemli ölçüde 
hedeflemiştir. Delta Proje’nin, sanayide bulunan farklı 
sektörlerdeki firmalara, DOSB’ye ait tesislere, tekstil, 
yazılım, imalat, kuruyemiş, alkollü ve alkolsüz içecek 
üretimi yapan firmalara, tarımsal üretim gerçekleştiren 
tesislere, soğuk hava odalarına, hayvancılık sektöründe 
yatırım yapan şahıslar ve kuruluşlara, et ve süt üretimi 
yapan kuruluşlara, turizm sektöründeki otellere, mesleki 
liselere, yabancı veya yerli yatırımcılara, birçok farklı 
sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik 
uygulama örnekleri ve tecrübeleri  bulunmaktadır. 

Ayrıca Delta Proje;
• Bütünleşik enerji verimliliği çalışmalarına,
• Dijital dönüşümün sağlanması ile akıllı fabrikaların oluşturulmasına,
• Endüstri 4.0 yol haritasının belirlenmesi ve endüstri 4.0 için altyapının 
oluşturulmasına,
• İş sürekliliği yönetim sistemine,
• İstatistiksel proses kontrolüne,
• ERP (Kurumsal kaynak planlaması) altyapısının oluşturulmasına,
• İş gücü analizi ve takibine,
• Hibe destek programlarının projelendirilmesi ve uygulanmasına,

- TKDK (IPARD); Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,
- Tübitak ve T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Ekonomik Yatırımları Destekleme 
Programları,
- Ekonomi Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
- AB fonları,
- KOSGEB.
• Kuruluşlarda Ar-Ge altyapısının oluşturulmasına ve var olan Ar-Ge yapısının 
güçlendirilmesine,
• İş geliştirme yöntemlerinin uygulanmasına rehberlik etmektedir.

Delta Proje’nin 2018-2019 yılı faaliyetlerinde ve hedeflerinde; DOSB 
Müdürlüğü ile DOSB Müdürlüğü adına bünyelerinde bulunan tüm 
firmaların, Ar-Ge ve teknolojik altyapılarını oluşturulmasına ya da var 
olan Ar-Ge ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesine yönelik ihtiyaç 
analizleri yapmak yer almaktadır. Bu ihtiyaçlar DOSB’de yer alan firmaların 
ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, yatırıma ya da yeni planlamalara 
dönüştürülecektir. 
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Erikoğlu Yatırım Holding Pazarlama 
& İş Geliştirme Direktörü Onur 
Erikoğlu ile kendisinin başkanlık 
yaptığı PHTA (Pamukkale Sağlık 
Turizm Derneği) hakkında bir 
röportaj gerçekleştirdik. Erikoğlu, 
derneğin kuruluşu, faaliyetleri ve 
sağlık turizmini geliştirmek adına 
neler yapılabileceği hakkında 
bilgiler verdi.

Derneğin kuruluş amacı nedir ve bu derneği kurma fikri 
nasıl ortaya çıktı?
Gelecekte Pamukkale’yi görmeyi hedeflediğimiz konumun alt 
yapısını bugünden oluşturmamız ve bu doğrultuda çalışmalara 
başlamamız gerekiyor. Geçmişten bugüne dek turizm sektöründe 
yer alan otelcilerimizin Pamukkale’nin gelişmesi uğrunda göstermiş 
oldukları çabayı, kurmuş olduğumuz dernekle desteklemeyi 
amaçlıyoruz. Bu aşamada önemli bir ekonomik güce sahip olan sağlık 
sektörü, Pamukkale turizminin gelişmesi için turizmcilerle birlikte 
hareket ederek hem bölge turizminin hem de sağlık kuruluşlarının 
fayda sağlamasını hedef edinecek. Sağlık turizminin Denizli’de 
termal turizm ile sınırlı olduğu düşüncesinden ziyade, termalin 
bölgemiz için bir nimet olsa da sağlık turizminin dallarından sadece 
bir tanesini oluşturmakta olduğunu düşünüyoruz. Pamukkale Sağlık 
Turizm Derneği aracılığıyla otellerimiz ve acentalarımızın termal 
turizme ek olarak diğer medikal tedaviler için beldemize gelen 
medikal turistlerin konaklamalarında ve turistik ziyaretlerinden 
de ciddi kazanç elde edeceklerini ön görüyoruz. Denizli tarihi 
kalıntılarıyla, doğa harikası travertenleri, termal suları ve uluslararası 
standartlardaki sağlık kuruluşlarıyla; tarih tutkunlarının ve 
doğaseverlerin, huzur ve şifa bulacağı çok önemli bir cazibe merkezi 
olmaya adaydır. Bu nedenle Denizli’yi 2000 yıl öncesinde olduğu 
gibi tekrar sağlık başkenti yapmak için turizmcilerin tecrübelerinden 
destek almak istiyor, bu amacı Denizliliyim diyen ve Denizli’de gelir 
elde eden esnafından sanayicisine herkesin sahiplenmesi için bu 
derneği kuruyoruz. Sağlık turizmi pazarı bazı verilere göre globalde 
50 milyar USD’lik bir pazar ve 2023 hedeflerinde Türkiye’nin 
hedefi toplamda 7 milyar USD. Buradan bizim de Denizli olarak 
pay alabilmemiz için çok hızlı bir şekilde hedef belirlememiz ve 
iyileştirmeler yapmamız gerekiyor.

Sizce Denizli sağlık turizmine hazır mı?
Çok önemli bir soru, bu yola çıkmadan önce mevcut durumu değerlendirmek ve eksiklikleri netleştirmek gerekiyor. Her zaman 
öncelikle hasta ve turist açısından düşünerek hareket etmeliyiz. Pazarlamada kullandığımız her unsurun daha sonrasında yerine 
getirilememesi durumunda neden olacağı güvensizliği göz önünde bulundurarak tanıtımlarda söylenen her vaadin gerçekle 
bütünleşmesine önem vermeliyiz. Aksi takdirde projeden kısa sürede verim alınsa da karşılanamayan beklentiler sonucunda uzun 
vadede ziyaret sayısında düşüş gözlenecektir. Bu nedenle mevcuttaki eksikliklerin üzerine gitmek elzemdir. Bazı kritik konuları şu 
şekilde sıralamak mümkün: Lojistik; Pamukkale’ye gelmek isteyen bir hastanın İstanbul’dan Denizli’ye gelmek için ya sabah ya da 
akşam uçağını beklemesi veya İzmir’e gelerek 1-2 saat daha karayolu seyahati yapması gerekiyor. Eğer sağlık kenti olmak istiyorsak 
bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuyu çözmek için birlikte hareket ederek yurt dışındaki belli şehirleri hedef alarak charter 
uçak kaldırmamız, buna ek olarak İstanbul-Denizli arası sefer sayılarını artırmak için de çalışmalar yapmamız gerekiyor.



Turizm ürünlerini iyileştirmemiz ve sayılarını artırmamız gerekiyor. 
Buraya gelen turistin zamanını kaliteli geçirebileceği, gördüğünde 
heyecan alacağı, aklında bir hikâye oluşturabilecek çekicilikte 
ürünler oluşturulmalı. Bu ürünlere ilk önce Denizlilerin ilgisini 
çekebilmek ilk hedef olmalıdır. Markalaşmak için birlik olmamız 
ve Pamukkale’yi tek bir anlatım diliyle yurt dışında tanıtmamız 
gerekiyor. Bu, şehir olarak harcanan tanıtım bütçelerinin daha 
verimli harcanmasına da destek olacaktır. Tabii burada devlet 
büyüklerimizin ortak dili oluşturması ve bizleri bir araya toplaması 
da çok önemli. Son olarak en önemli 2 konu ise bu hayale 
inanmak, çözüm odaklı bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda 
iş birlikleri kurarak birlikte hareket etmek. İnsanoğlunu diğer 
hayvanlardan ayıran en büyük etken hayal edebilmesi ve kitleler 
halinde iş birliği yapabilmesidir. Bugün imrendiğimiz yabancı 
ülkelerin gelişebilmesinin en büyük nedeni iş birliği yapabilmeleri, 
birlikte hareket edip birbirlerinin kazançlarına değil yurt 
dışındaki rakiplerinin kazançlarına odaklanarak oraya ulaşmaya 
çalışmalarıdır. 50 milyar dolarlık bu sektörden payımıza düşecek 
her turist hepimize dolaylı yoldan kazandıracaktır, bunu asla 
unutmamak gerekiyor.

Yurt dışından hasta gelmesini sağlamak için nasıl 
çalışmalar yapacaksınız?
Ekonomi Bakanlığımızın %70-%75 arasında sağlık turizmine desteği 
var. Tanıtım ve pazarlama için yıllık belli bir bütçe belirleyeceğiz ve 
bunun %70’ini bakanlığımızdan geri alabileceğiz. Buna ek olarak 
yurt dışında hedeflenen şehirlerde ön tanı merkezleri kuracak ve bu 
merkezler aracılığıyla yabancı hastalarla direkt iletişim sağlayacağız, 
yurt dışındaki fuarlara dernek olarak katılarak ülkemizi temsil 
edeceğiz. Buna ek olarak sağlık turizmi için ülkemize gelen kişilerin 
uçak biletlerinin yarısının bakanlığımız tarafından karşılanıyor 
oluşu da bizlere maliyet açısında çok ciddi bir destek olacak. 
Sonuç olarak bu tüm destekler sayesinde yurtdışındaki diğer sağlık 
kentleriyle daha rahat rekabet edebilir duruma geleceğiz. Bir diğer 
hedefimiz ise marka elçileri oluşturarak yurt dışında Pamukkale’yi 
temsil edecek ve bizleri sağlık turizmi konusunda adres gösterecek 
kişileri bünyemizde toplamak. Bu elçilerden en önemlileri sağlık 
görevlileri ve doktorlar olacaktır. Bunu sağlamak için de yabancı 
doktorları Denizli’ye davet edip burada eğitimler vererek onların 
bizim doktorlarımızla gönül bağı kurmalarını sağlayacağız. Bunun 
örneklerine bazı kuruluşlarımız başladı ve olumlu geri dönüşlerini 
gözlemliyor durumdayız. Denizli’ye gelen herkese Pamukkale’nin 
bir sağlık kenti olduğu algısını birçok yoldan anlatmamız en 
önemlisi, bu şekilde kulaktan kulağa doğal yoldan da ismimizi 
duyurmuş olacağız.

Geçmişte yapılan benzer iş birliklerinden ayrı 
olarak, projenizin sürdürülebilir olmasını nasıl 
sağlayacaksınız?
Dernek olarak birlikteliğin ve güvenin sağlanması en çok 
uğraş vereceğimiz konulardan birisi. En büyük şansımız 
ise geçmişte bu şekilde çalışmalar yapmış kişilerin de 
bize destek olması ve tecrübelerini bizlerle paylaşmaları. 
Oluşabilecek sıkıntıların en büyüğü yanlış fiyat politikası 
izlemek; bu durum sektörü baltalamaktan başka işe 
yaramıyor maalesef. Bu nedenle derneğimizin kuruluşundan 
beri çalıştığımız en önemli konu fiyat stratejisini belirlemek 
ve şehir olarak belli fiyat standartları doğrultusunda hareket 
etmek. Sağlık Bakanlığının belirttiği minimum fiyat listesine 
de bağlı kalarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bütün sağlık 
kuruluşlarımızla belirleyeceğiz. Buna ek olarak şeffaf hasta 
paylaşımını sağlamamız gerekiyor. Burada dernek olarak 
hedefimiz yabancı hasta ile sağlık kuruluşlarımızın ve 
turizm tesislerimizin buluşabileceği bir portal hazırlamak 
ve hastanın özgür iradesiyle gitmek istediği kurumlarla 
iletişime geçmesini sağlamak olacaktır. Sürdürebilirlik için 
dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise güven odaklı 
çalışmalar ortaya koymak. Özellikle sağlık sektöründe güven 
unsurunu en ön planda tutmalıyız. Denizli’ye turizm amaçlı 
veya medikal turizm amaçlı gelmiş olan bir yabancı hastayı 
ailemizin bir üyesi gibi görerek ilgi ve alakayla davranmamız 
gerekiyor. Bu güveni sağladıktan sonra ülkesine geri 
dönen bir turist bize parayla elde edemeyeceğimiz 
bir tanıtım sağlayacaktır. Son olarak da şikâyet hattı ve 
denetimi sağlayacak disiplin kurulları oluşturmamız 
gerekiyor. Dernek olarak buraya gelen bir misafirin 
şehrimizden memnun ayrılması için elimizden gelen her 
şeyi yapmalıyız. Bunu sağlayabilmek için de hastalarımızın 
bizlere sanal ortamda hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri bir 
sistem oluşturarak oluşabilecek sıkıntılarda yanlarında 
olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Bir şikâyet olduğu 
takdirde de bunun tarafsız kurumlar tarafından oluşan bir 
disiplin kurulunca değerlendirmesiyle en doğru şekilde 
çözülmesini sağlamalıyız.

Derneğin şu anki faaliyetleri ne doğrultuda 
ilerliyor?
Açıkçası henüz 2 aydır hizmet veren çok yeni bir derneğiz. 
Yakın zamanda 500 kişiden oluşan yabancı alım heyetinin 
ağırlandığı 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Kongresi 
yapıldı ve bu kongreye Ürdün’den, Katar’dan direkt 
devletin yurt dışı kararlarını veren icralar da geldi. Dernek 
olarak biz de bu etkinlikte ver alarak heyetteki kişilere konu 
ile ilgili detaylı bir sunum yaptık. Yakın zamanda Pamukkale 
Üniversitesinin desteğiyle yapılmış olan çalıştayda ise 
milletvekillerimizin, valilerimizin ve termal sağlık turizmi 
ile ilgili uzmanlaşmış kişilerin katılımıyla konuyu istişare 
ettik. Oradan çıkan sonuçlar sevindirici ancak tabii ki asıl 
önemli olan bu projelerin sürdürülebilir hale gelmesi, 
konuşulanların havada kalmaması ve bir an önce icraata 
geçilmesi. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız.
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Dernek için kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir plan 
öngörüyorsunuz?
Dernek olarak ilk hedefimiz ortak bir görüş ve ortak marka 
oluşturarak ilerlemek. Çünkü marka denen konu insanların 
aklında olan algıdır. Bu nedenle yurt dışından gelen 
konuklarımıza ne vadediyorsak bunu çok detaylı düşünüp, 
gerçekten de bir yabancı geldiğinde; İstanbul’dan Denizli’ye 
uçarken, Çardak’tan Pamukkale’ye giderken neler hissedecek, 
neler yaşayacak, gerçekten burası bir sağlık kentidir algısını 
verebilecek miyiz gibi konuları detaylıca düşünüyor ve her biri 
için proje geliştiriyoruz. Odağımız, doktorlarımızı ve buradaki 
sağlık hizmetlerinin kalitesini global olarak tanıtmak. Sadece 
oturduğumuz yerden değil, gerekiyorsa doktorlarımızı yurt 
dışına götürerek tanıtım faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Kısa 
vadede hedeflediğimiz bir diğer konu olan Hisar Projesi’ne 
ise bakanlığımız yaklaşık 400 bin dolara kadar ciddi bir destek 
veriyor. Yakın zamanda geliştirmiş olduğumuz tasarılarla biz de 
bu projeye başvuracağız. Onaylandığı takdirde sağlanan bütçeyi 
direkt markalaşmaya ve tanıtıma ayıracağız. Ancak sadece bizim 
bir marka oluşturmamız yeterli değil, bunu bütün paydaşlar da 
sahiplenmeli. Oluşturacağımız kurul ile ortak kararların ışığında, 
fikir ve destek alarak ilerleyecek; tüm adımların markanın 
gelişmesi doğrultusunda atıldığına emin olacağız.

Denizli’nin kentsel markalaşması için neler yapılmalı 
ve bu sizce ne kadar süre alacaktır?
Biz de 2 aydır bu soru üzerinde çalışıyoruz. Şu anda yapılması 
gereken en önemli şey halk olarak bizim bu projeye inanmamız 
ki bu konuda da her birimize görev düşüyor. Halkın desteği 
olmadıktan sonra proje olarak ne yapılırsa yapılsın yine de 
verimli olmayacaktır. İkisi el ele giden bir konu. İkincisi markayı 
oluşturmamız ve bu markanın da yurt dışından gelenlerde 
istediğimiz algıyı bırakacağına emin olmamız lazım. Bunun da 
sürdürülebilir şekilde hem denetlenmesi hem de doğru şekilde 
ilerlediğine emin olunması gerekiyor. En büyük sorunlarımızdan 
biri ulaşım. Hatta şu anda bireyselde çok ciddi rakamlara 
ulaşamamızın sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. 
İstanbul’a gelen bir hastanın, 6 saat Denizli uçağını beklemesi 
gerekiyor ki akşamüstü veya gece 1’e doğru Çardak’a insin. 
Çardak’tan şehir merkezine gelmesi 1 saat sürüyor. Bu süreçte 
hasta gerçekten çok yoruluyor. Burada ulaşımı düzeltmemiz 
çok kritik, çözüme kavuşturmak için kafamızda birçok plan 
var. Şu yapılabilir; yurt dışında belli odak şehirler belirlenerek, 
orada birkaç doktorla anlaşılıp, bütün dallarda doktorlarla birlik 
yapıp bir uçak kaldırabiliriz. Bunu yapmak gerçekten mümkün, 
sadece biraz çalışma ve özveri gerektiriyor. Buna ek olarak 
İstanbul-Denizli arası daha sık uçuş saatleri ekleyebiliriz. Sağlık 
turizmi dediğimizde akla ilk olarak doğal termal kaynakları 
geliyor. Halbuki sağlık turizmi özünde çok daha kapsamlı. Her 
duyumuza bir sağlık hizmeti verebiliriz. Ulaşımın dışında bu 
boyutu da düşünebiliriz. Mevcuttaki turizm unsurlarımız çok iyi 
pazarlanamıyor, tarihi açıdan birçok zenginliğimiz var ancak 
bunları meydana çıkarmamız gerekiyor. Sadece pazarlama 
adına değil güzelleştirmek de gerekiyor. Şu an tesislerimiz çok 
eksik bu konuda. Gerek otellerimiz gerek tarihi bölgelerdeki 
tesisler gerçekten çok eksik. Daha kaliteli, yurt dışından beğeni 
toplayabilecek hale getirmemiz lazım ki insanlar buraya 
geldiğinde sadece otele ve hastaneye gitmesin; şehirde de 
zaman geçirebileceği unsurlar olsun. Tabii hiçbir şey yapılmadı 
da değil; teleferik ve kayak merkezi bence çığır açan konular. 
Ancak dediğim gibi bu tip konularda daha da gelişmemiz 
gerekiyor. Son ve en önemli olarak; kurulan dernekte birliği 
sağlamamız lazım. Bütünlük olmazsa, biz yan hastanenin çıkarını 
da düşünmezsek bu girişim de uzun vadeli olmayacaktır. 
Ben başkan olarak zamanımın çoğunu da buna ayıracağım. 
Herkesin, bütün kuruluşların rahat olmalarını istiyorum. 
Şüphe duymamalılar, hepsi bilmeli ki tek çıkar doğrultusunda 
ilerleniyor. Sadece yönetim değil bütün üyelere de bu konuda 
görev düşüyor. Onlar da algılarını bu yönde değiştirmeliler. Uzun 
vadede markanın çıkarını düşünerek hareket etmemiz lazım ve 
gerçekten bu birliği sağlarsak ben Denizli’nin sağlık konusunda 
çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum.

Peki, şu an mevcut sağlık turizmi potansiyelini, 
durumunu ve yapılan çalışmaları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Aslında Denizli sağlık konusunda gerçekten çok ileri bir konumda 
ancak ne yazık ki çoğumuz bunun farkında değiliz. Denizli 
bölgede zaten başlı başına bir sağlık merkezi ve çevre illerden 
gerçekten çok ciddi miktarda sağlık için hizmet almaya gelenler 
var. Sağlık turizmi konusunda yapılan mevcut çalışmalar başarılı 
ancak bireysel çalışmalarla çözülebilecek bir konu olmadığını 
düşünüyorum. Biz kendi firmamızda da bunu yapıyoruz ama bir 
firma olarak bunu yaptığınızda maalesef sonuçlarını almak çok 
zaman alıyor. Onun için burada birlik olmak çok daha önemli. 
Şu anki çalışmalar çok doğru, çok iyi niyetli başarılı da çalışmalar 
var ama sonuçları yetersiz kalıyor. Hak ettiğimiz yerde değiliz. 
Bizim verdiğimiz sağlık hizmetine, buradaki turizm zenginliğine 
bakarsak çok daha iyi yerlerde olmamız lazım. Olamamızın 
sebebi de herkesin kendi başına yol alması.

Sağlık turizmi için Denizli’ye gelen hastalar genel 
olarak hangi branşları tercih ediyorlar?
Söylediğim gibi, hangi kurumlar yurt dışında kendini tanıtmaya, 
pazarlamaya çalışıyorsa; o kurumun hizmetleri neyse onlara 
odaklı. Şu anda Denizli bu konuda çok iyidir demek maalesef 
mümkün değil. Öne çıkma durumumuz yok. Biz de diğer 
ülkelerdeki şehirler gibi herhangi bir şehiriz. Çok kaliteli hizmet 
veriyoruz ama bir tanesinde dahi bilinirliğimiz yok. Onun için 
hangi kurum hangi konuya odaklanıyorsa o konularda gelenler 
oluyor.

“Çözümün bir parçası olmak için değişmemiz 
gerekiyor…”
Gelecekte ‘gerek bedenen gerek ruhen iyi hissetmek için 
Pamukkale’ye gidilir’ algısının sağlam temellere oturması için 
kenetlenmemiz, birlik olmamız gerekiyor. Değişime öncelikle 
kendimizden başlamalıyız, olaylara bakış açımızı değiştirmeliyiz. 
Günü kurtarmaya değil uzun vadeli düşünerek kentimize, 
dolayısıyla hepimize yarar sağlayacak konulara odaklanmalıyız.
Ve son ama en önemli olarak ise; bu hayale inanmalı ve 
benimseyerek sahip çıkmalıyız. Denizli’de bu fikri hastalık gibi 
yaymalıyız! Bunu okuyanlar çevrelerine Pamukkale’nin sağlık kenti 
olacağını ve bunun hepimizin desteğiyle olacağını anlatmalı. 
Denizli bu hedefe sahip çıkarsa işte o zaman durdurulamaz bir 
gücü ortaya çıkarmış olur ve hayalimizi gerçekleştirmeye bir 
adım daha yaklaşırız!





GHO & DEGİAD & TED DENİZLİ KOLEJİ 
BASKETBOL TURNUVASI

Yaklaşık 4 aylık bir maratonun sonunda kıyasıya mücadele eden 12 takım arasından bir takım şampiyonluğa 
uzansa da performans götüren tüm takımlar için de yenilerinin sabırsızlıkla beklendiği bambaşka bir 
tecrübe oldu. Her maç çekişmeye sahne olan, bir diğer haftanın iple çekildiği turnuvada, şampiyonluk 
kupasını “Risky Men” kaldırdı.

Basketbolun Doyum Noktası
19 Şubat’ta ilk maçın oynandığı, 9 Şubat akşamı dernek merkezimizde 
gerçekleşen fikstür ve kura çekimiyle başlayan bu büyük heyecan adeta 
profesyonel bir basketbol ligi havasında geçti. Katılımcılar ilk olarak açılış 
gününü iple çekti. Açılış günü etkinlikleriyse FoodLab ve Hacı Şerif’in 
katkılarıyla gerçekleşen kokteylle başladı. Ardından eşsiz bir ambiyans 
eşliğinde yapılan açılış seremonisinde takımlar ve oyuncular, görsel şov 
eşliğinde tek tek tanıtıldı. 

İlk gün maçlarında yaşanan çekişmenin yanı sıra maç öncesinde de takımlar sporun birleştirici gücünü hatırlatmak adına “Dostluk 
Kazansın” pankartıyla sahaya çıktılar. Maçlar hızla ilerlerken lig usulü oynanan turnuvada ilk 8 takımın play-off’lara kalacak olması 
çekişmeyi kızıştırdı.



Turnuvamız devam ederken çok hoş bir tesadüfle karşılaştık. 18 
Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü 
vesilesiyle Manavgat’tan Çanakkale’ye bisikletleriyle yola çıkan 
4 genç bisikletçiyle yollarımız kesişti. Kendilerini turnuvamıza 
davet ettik ve şehrimizde ağırladık. Bugün bu topraklarda 
yaşayabilmemizin sebebi, vatanları uğruna canlarını feda eden 
kahraman şehitlerimize ulaştırmaları üzere bir mektup verdik… 
Takdire şayan bu uzun ve zor yolculukta kendilerine şans 
dileyerek uğurladık.

Çok geçmeden bir özel günle daha karşılaştık ve turnuvaya 
katılan takımlar maçlardan önce Dünya Türk Havlu Bornoz 
Festivali için bornoz giyip festivale destek verdiler.
Tarihler 20 Kasım’ı gösterirken Denizli’de ses getiren bir şeref 
maçı gerçekleşti. DEGİAD eski dönem başkanları ve Denizli 
protokolü bu maçta karşı karşıya geldi. Yine turnuva devam 
ederken BASİAD Yönetim Kurulu’nu ziyaret eden DEGİAD 
Yönetim Kurulu, basketbol turnuvasına katılan BASİAD'a 
Hidayet Türkoğlu imzalı forma hediye etti.
11 maçın sonuna gelindiğinde play-off potasına giren takımlar 
artık belli olmuştu. Play-off’ta 11 maçını da kazanan Risky Men, 
Kayınçolar, Kaynama Noktası, Adrenalin, Bol Şans Beyler, 
Laodekia Gym Sports ve BASİAD takımları yer aldı.

Normal sezon içerisinde ise sayı krallığına ulaşan isim Bol 
Şans Beyler takımından Onur Ulupınar oldu. Ulupınar, toplam 
149 sayı atarak 13,5 sayı ortalamasına ulaştı. Artık final zamanı 
gelmişti. 7 Mayıs’ta bu uzun maraton yerini son gün heyecanına 
bırakmıştı. Final gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği, 
yemek stantlarının kurulduğu şenlik havasında bir gün 
geçirildi. İlk önce Babalar-Çocuklar maçının gerçekleştiği 
karşılaşma sayesinde, turnuva boyunca babalarını izleyip 
basketbol oynamak için can atan çocuklar da unutulmadı. 
Yetenek yarışmaları, klasman karşılaşmaları, 3.’lük maçı derken 
şampiyonluk maçı geldi çattı. Risky Men ve Kaynama Noktası 
takımlarının karşılaşması baştan sona yoğun bir mücadele 
eşliğinde geçti. Normal süresi berabere biten maç uzatmalara 
gitti ve uzatmalarda şampiyonluğa uzanan taraf Risky Men oldu. 







Geride kalan bu eğlenceli turnuvada her şey bitmiş 
değildi. Route’ta düzenlenen etkinlikle turnuva 
boyunca mücadele gösterip, ödül almaya hak 
kazanan oyuncu ve takımların ödülleri takdim 
edildikten sonra Mirkelam sahne alarak bizlere 
eğlenceli bir gece yaşattı.





GHO & DEGİAD & TED Denizli Koleji Basketbol Turnuvası 7 Mayıs 
Pazar günü geride bırakıldı. 19 Şubat’ta başlayan ve heyecan 
dolu maçlara sahne olan bu turnuvanın ardından, turnuvada 
büyük emeği geçen DEGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Soylu 
ve Çağlar Kolbaşı ile bir konuşma gerçekleştirdik. Kendileri hem 
geride kalan turnuvayı değerlendirdi hem de 24 Aralık’ta başlayan 
yeni turnuva hakkında bilgiler verdi.

Sinan Soylu’nun Sözleriyle Turnuva DEGİAD’a neler kazandırdı?
En başta iki seneden beri DEGİAD üyeleri, TED Denizli Koleji’nin velileriyle beraber birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. 
Bunu spor yaparak, aynı zamanda stres atarak, eğlenerek geçirdi. Burada uzun yıllar sürecek dostlukların temelleri atıldı. Kurumsal 
anlamda da DEGİAD’ın prestijini artırdı, DEGİAD’ın ismi sürekli ön planda oldu. TED Denizli Koleji gibi saygın bir eğitim kurumuyla 
yapılan iş birliğinin kusursuz geçmesi insanlar tarafından takdirle karşılandı. 

Turnuva süresince üyelerden nasıl reaksiyonlar alıyorsunuz?
Üyeler birbirleriyle beraber vakit geçirmekten, spor yapmaktan çok keyif 
alıyorlar. Bir turnuva bitmeden gelecek senenin planları yapılıyor. Kurulan 
takımlarda oluşan arkadaşlıklar, hem takım içerisinde hem de diğer 
takımdaki arkadaşlarla turnuva bittikten sonra da devam ediyor. herhangi 
bir yerlerde karşılaştıklarında birbirleriyle çok daha farklı bir iletişim haline 
giriyorlar. Yani sosyal bağlar anlamında da katkılar sağladığına yönelik geri 
dönüşü biz gözlemliyoruz. Herkes mutlu, biz de mutluyuz.

Protokol maçları yapılıyor, diğer kurumlardan da katılım oluyor. 
Sadece üyeler arasında değil şehrin genelinde de yankı buluyor 
değil mi? 
Protokol maçlarını 2 yıldır yapıyoruz. O maçlar da çok keyifli geçiyor, 
şeref maçı olarak nitelendiriyoruz. Basında yer alıyor, orada da dostluğun 
kazandığını görüyoruz. Bizim kardeş derneklerimiz olan DESİAD ve 
BASİAD dernekleri de birer takımla bizim turnuvamıza iştirak ediyorlar. 
Onlar için de bizim için de çok keyifli oluyor. Şehrin genelinde tabii ki 
yankı buluyor çünkü bu insanların ihtiyacı olan bir şey spor yapmak. Bu da 
içerisine keyif katarak gerçekleştiği zaman insanlar daha da mutlu oluyor.

DEGİAD’ın üyelerine yönelik olmaktan çok şehir için birleştirici bir 
unsur haline geldiğini anlıyoruz?
Tabii, şehir için birleştirici bir unsur oluyor. Zaten bizim birinci parolamız 
dostluk kazansındı. İki yıldır bu parolayla yola çıktık. Şimdi de diğer 
derneklerin katılımcı olması, farklı iş çevrelerindeki, farklı meslek 
gruplarındaki insanların birbirleriyle beraber olması her hafta Perşembe 
gününü iple çekmeleri, daha sonra Whatsapp grubumuzdaki yazışmalar 
konuşmalardan yola çıkarak bu pozitif etkiyi görmüş oluyoruz.



Keşke şu da olsaydı veya olmasaydı dediğiniz şeyler var mı?
Şu olsaydı, olmasaydı dediğimiz herhangi bir şey pek fazla olmadı 
açıkçası. Katılımdan memnunuz. Şu anda da her şey istediğimiz gibi 
devam ediyor.

Turnuva sadece basketbolla sınırlı kalmıyor alternatif etkinliklerle 
de destekleniyor. Piknik, akşam yemeği gibi unsurlarla sosyal 
bağlar artıyor. Bu anlamda da DEGİAD’ın önemli bir aracı haline 
geldiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda iş adamlarının aileleriyle 
vakit geçirmesine yönelik yapılan etkinlikler nelerdi?
Daha önce basketbol turnuvası haricinde yapmış olduğumuz geziler 
vardı. Bu gezilerde insanlar ailecek bir araya geldi. Uzun yıllar sürecek 
arkadaşlıklar, dostluklar ve aile dostlukları oluştu. Bu da bizi çok 
memnun ediyor.

Bu sene ses getirecek bir etkinlik veya başka bir sürpriz olacak mı?
Bu seneki turnuvanın sonunda artık fikstürün durumuna da bağlı olarak, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’yla birleştirerek farklı 
bir konsept oluşturmayı düşünüyoruz.

Şu anda bir özlem de var. Denizli Basket vardı 
en son onlar ligden çekildi, şimdi yavaş yavaş 
Yüksekçıta Koleji’nin sesi duyulmaya başladı. 
İlerleyen yıllarda Denizli’de daha profesyonel 
anlamda bir adım atılırsa DEGİAD da destek 
verecek midir?
2 yıldır turnuvaya ortalama 100 kişi katılıyor oyuncu 
olarak. Bu kişiler basketbolu tribünde seyirci olarak 
izliyorlardı ama kendileri bu turnuvada oyuncu oldular. 
Daha da zevk almaya başladılar. Turnuva atmosferi 
içerisine girince iyice keyif almaya başladılar. Bizim 
yapmış olduğumuz yemeklerde, pikniklerde gündem 
hep Denizli’de basketbolu bizden sonraki jenerasyona 
nasıl sevdirebiliriz. Özellikle internet çağında 
çocuklarımızın spora karşı ilgisini nasıl çekebiliriz, hep 
bunları konuşuyoruz. Tabii ki DEGİAD da ileride çıkacak 
olan Denizli’deki bir basketbol oluşumuna destek 
olacaktır.

Çağlar Kolbaşı’nın Sözleriyle Turnuva DEGİAD’a 
neler kazandırdı?
Birincisi insanların birbiriyle olan diyaloğunu geliştirdi, 
zaten temel amaç da buydu. İkincisi hem basketbolun 
hem DEGİAD’ın hem TED Denizli Koleji’nin bilinirliği 
arttı hem de sponsorlara maddi ve manevi katkıları oldu. 
İnsanlar aynı zamanda ilk hedefimiz olan kaynaşmanın 
yanı sıra spor da yapmış oldu.

Kaç senedir devam ediyor turnuva?
İki turnuva gerçekleşti şimdiye kadar, üçüncüsü de 
24 Aralık’ta başladı.

Turnuva süresince üyelerden nasıl reaksiyonlar alıyorsunuz?
Üyelerden müthiş olumlu yönde geri dönüşler alıyoruz. Bir kere insanlar basket oynamak istiyor ama herkes bireysel olarak bu işi 
yapıyor. İşinden, eşinden, sosyal durumundan dolayı kimse bu organizasyonu yapamıyor. Bu organizasyon sayesinde oynamak 
isteyen insanları tek bir çatı altında topladık; herkes de bu şekilde basketbol oynama fırsatı yakalamış oldu. İnsanlar da programını 
buna göre yaptı, sabit gün, sabit zaman her perşembeydi. Böyle olunca bir düzen oluştu. Herkesin çok hoşuna gitti ve her sene 
artarak talepler geliyor. Ne zaman başlayacak, kaç takım olacak, en çok da ligi uzatalım mı talebi geliyor. Geçen sene 3,5 ay yaptık 
bu sene 5 ay yapalım talebi var. Yapabilirsek 5 aya çıkartacağız ya da aynı standart düzende takım sayısını sınırlayarak 3,5-4 ay 
içerisinde bitireceğiz.
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Protokol maçları yapılıyor, diğer kurumlardan da katılım 
oluyor. Sadece üyeler arasında değil şehrin genelinde de 
yankı buluyor değil mi? 
Tabii diğer kurumlarda da dikkat çekiyor. Bu sene sponsor 
konusunda da ciddi bir talep var. İlginç bir diğer talep ise 
Pamukkale Üniversitesi turnuvaya katılım talep etti ve bu sene 
turnuvada yer alıyor.
DEGİAD’ın üyelerine yönelik olmaktan çok şehir için 
birleştirici bir unsur haline geldiğini anlıyoruz?
Aynen öyle. Denizli Ticaret Odası birebir destekliyor takip 
ediyor, DESİAD’ın takımı var, BASİAD’ın takımı var. Yani şehrin 
genelinden de ciddi bir talep var, ilgi görüyor turnuvamız.

Keşke şu da olsaydı veya olmasaydı dediğiniz 
şeyler var mı?
Keşke şu da olsaydı dediğimiz, geçen sene Hidayet Türkoğlu 
gelecekti, siyasi hareketlilikten dolayı gelemedi. Ama onun 
yerine sözünde durdu bize, turnuvayla ilgili formalarımızı 
imzaladı. Keşke gelebilseydi, isteğimiz o yöndeydi. Keşke 
olmasaydı diyebileceğimiz bir şey ise olmadı. Sakatlığımız 
olmadı, kazamız olmadı sağ salim turnuvayı bitirdik.

Turnuva sadece basketbolla sınırlı kalmıyor alternatif 
etkinliklerle de destekleniyor. Piknik, akşam yemeği gibi 
unsurlarla sosyal bağlar artıyor. Bu anlamda da DEGİAD’ın 
önemli bir aracı haline geldiğini düşünüyoruz.
Ligin devre arasında piknik yaptık, sonlarına doğru bir yemek 
organizasyonu oldu, en sonunda Mirkelam eşliğinde konser 
ve ödül töreni gerçekleşti. Yani hiç birbirini tanımayan insanlar 
bir anda 4 ay boyunca birbirleriyle diyalog haline girdi ve 
bu diyalog samimi bir dildeydi. Herkes muhakkak bir dost 
kazanmış oldu. Doktoru, iş adamı, öğretim üyesi çok farklı 
insanlar bir anda tanıştılar.

Aynı zamanda iş adamlarının aileleriyle vakit geçirmesine 
yönelik yapılan etkinlikler nelerdi?
Baba-çocuk maçları yapıldı, herkes ailesiyle geldi. Turnuva 
zamanında da tribünlerde çocuklar ve eşler de yerlerini 
alıyordu. Babasının basket oynadığını gören çocuklar 
basketbola özeniyordu. Çocuklar için itekleyici güç oluyor 
bu durum. Bunlar da gelecek için güzel şeyler, çocukların 
basketbola ve spora özendirilmesi.  Denizli gibi 1. Lig’de 
takımı olmayan bir ilde, maalesef basketbol konusunda zayıf 
olan bir şehirde bu çapta yegane organizasyonlardan biri 
turnuvamız. Bunun gibi uzun soluklu başka bir organizasyon 
yok. Başlı başına bir lig. Denizli’de basketle alakalı tam olarak 
resmi değil ama resmiyete yakın. Hakemlerimiz federasyon 
hakemleri, turnuva kuralları federasyonun resmi kurallarına 
göre yapılıyor.

Bu sene ses getirecek bir etkinlik veya başka bir sürpriz 
olacak mı?
Kupa töreni için yine bir sanatçıyla görüşmemiz var. Yine 
güzel bir kapanış töreni yapmayı düşünüyoruz. Bu sene bir 
nevi üniversite festivali modunda yapıp öğle saatlerinde 
başlayan çeşitli etkinliklerin devamında akşama doğru finale 
gidecek şekilde bir organizasyon yapma düşüncemiz var. 

Milli basketbolculardan birkaçıyla görüşüyoruz turnuvaya 
getirmek için, onlar gelebilirse onlar gelecek. Bu sene biraz 
daha medyatik olarak işi ön plana atmayı düşünüyoruz, 
iş de kendiliğinden oraya doğru gidiyor zaten. Hidayet 
Türkoğlu’nun gelmesi fikri bizden çıkan değil federasyondan 
çıkan bir şeydi. Yani biz duyularak oraya ulaştık.

Şu anda bir özlem de var. Denizli Basket vardı en son 
onlar ligden çekildi, şimdi yavaş yavaş Yüksekçıta 
Koleji’nin sesi duyulmaya başladı. İlerleyen yıllarda 
Denizli’de daha profesyonel anlamda bir adım atılırsa 
DEGİAD da destek verecek midir?
Tabii ki. Şu an zaten turnuvanın organizasyonuyla alakalı 
kemik kadro bununla ilgili bir altyapı çalışması yaptı aslında. 
Bir düşüncemiz var, bu turnuvadan bağımsız takım kurma 
yönünde. Ama bu turnuvaya gönül veren insanların yapmış 
olduğu bir şey olacak. Maddi bir beklenti olmaksızın, gönüle 
dayalı bir takım kurma, bir ligde oynama, profesyonelleşme 
gibi bir düşünce var. Burada temel düşünce de oyuncuların 
tamamen Denizlili oyunculardan oluşacak olması. Amaç 
Denizli’deki öğrencilere, çocuklara basketbolu sevdirmek. 
Futboldaki Altınordu örneği gibi yükseldikçe dışarıdan 
takviyelerle sonuca varılabilir.





İlki 2016 yılında gerçekleştirilen ikincisi de 2017 yılı başlarında 
gerçekleşen basketbol turnuvamız artık herkes tarafından beklenen 
ve ilgiyle karşılanan bir turnuva haline gelmişti. Bu büyük heyecan, 
Terzioğlu & DEGİAD & TED Basketbol Turnuvası ile 24 Aralık Pazar 
günü başlangıcını yaptı. Adeta bir yılbaşı eğlencesi havasında geçen 
açılış etkinliklerinde gün boyu yiyecek, patlamış mısır ve şeker stantları 
kuruluydu. Açılış konuşmalarının gerçekleşmesinin ardından ilk gün 
gerçekleşecek maçların saatleri kura çekimiyle belirlendi. Daha sonra 
TED Denizli Koleji öğrencilerinin sergilediği step gösterisi ve TED Pop 
Orkestrası’nın seslendiği şarkılarla gelen izleyici ve oyuncular için açılış 
maçları öncesi keyifli bir başlangıç yapıldı. Daha sonra 7 maçın oynandığı 
açılış gününde, ilk güne yakışır şekilde mücadeleler kıran kırana geçti. 
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı, mücadelenin yanında eğlencenin 
de yaşandığı ve uzun soluklu olacak bu turnuvanın galibinin dostluk 
olacağından ise eminiz.





İlham Veren Başarı Öyküsü
Zip2 ve x.com gibi girişimleriyle dünyaya adını duyuran, 
PayPal şirketine katılmasıyla bambaşka bir vizyonu olduğunu 
hissettiren Elon Musk’ın tek hedefi dünyayı çok daha 
yaşanabilir hale getirmek. Gençliğinden beri, sürdürülebilir 
enerji, sınırsız internet ve başka gezegenlerde yaşam 
hayaliyle çalışmalar gerçekleştirirken belki de dünya 
üzerinde bu alanlarda en somut adımları atan kişi.  Ayrıca 
20’li yaşlarda arka arkaya başarılı şirketler kurmak gerçekten 
göz ardı edilmeyecek bir durum.

Tamamen insanlığa hizmet etme amaçlı çalışmalarından en 
dikkat çekici olanı sürdürülebilir enerji. Enerji yüzünden çıkan 
savaşlar, ölen insanlar ve daha birçok olumsuz sebep Musk’ı 
bu yönde ekstra çalışmaya itiyor. Daha çok yeni tanıtımını 
yaptığı Tesla araçları; hayallerin ötesinde, çok gelişmiş bir 
vizyondan çıkan fikirlerle geliştirilen bir proje. çıkan fikirlerle 
geliştirilen bir proje. 

Dünyanın İlk Elektrikli Kamyonu
Tesla Semi adı verilen bu kamyon dünyada elektrikle çalışan 
ilk kamyon olma özelliğini taşıyor. Düşünün ki koca bir kamyon 
şarj edildikten sonra 700-800 kilometre yol yapabiliyor. Üstelik 
depo dolum maliyetleri göz önüne alındığında %20 gibi bir 
oranda daha düşük maliyet ortaya çıkıyor. Bir başka dikkat 
çeken özelliği ise sürücü koltuğu tek kişilik dizayn edilerek 
ortada konumlandırılmış; böylece çok daha iyi bir görüş 
açısı sağlanmış. Seri üretimine ise 2019 yılında başlanması 
hedefleniyor.

Tesla’nın tanıtılan bir diğer aracı, dünyanın en hızlısı olarak 
nitelendirilen bir spor otomobil. Tesla Roadster adlı otomobil 
100 kilometreye 1,9 saniyede çıkarak bu alanda rekoru 
eline alıyor. Bu araç da tek şarjla 1000 kilometre gidebiliyor. 
Benzinli araçların tahtını sallayacak olan Tesla Roadster’ın seri 
üretimine 2020 yılında başlanılması düşünülüyor. 

Son zamanlarda adını çok sık duysak da hem kendisini ülkemizde görmek hem de kendi sosyal 
medyasında Anıtkabir’i ziyaretinden bir fotoğraf paylaşması gururlanmamızı sağladı.



Başarı Üstüne Başarı
Elon Musk’ın dünya üzerinde tanınmasını sağlayan bir diğer 
proje ise uzay ve bu uzay projesi SpaceX şirketi ile günden 
güne olgunlaşıyor. SpaceX’in kuruluşu ise yine Musk’ın 
olağanüstü hırsına ve heyecanına dayanıyor. Elon, ilk olarak 
uzaya bir roket göndererek sükse yapmayı, ülkelerin bu proje 
için meraklanmasını sağlamayı düşünüyor. Mevcut mal varlığı 
bu eylemi gerçekleştirmeye yeterli olduğu için önce Amerikan 
şirketlerinden bir roket satın almayı düşünüyor. Ama yüksek 
fiyatlar ve gereken ilgiyi göremediği için Amerika’da arayışı 
son buluyor. O da çarenin Rusya’da olduğunu düşünüyor. 2 
yıllık Rusya macerasının ardından yine bir sonuç alamayan 
Elon Musk, kendi roket şirketi SpaceX’i kuruyor. Çok ilginç 
değil mi? Kısacası Elon Musk, yaptığı tüm bu projeleri 
insanlığın daha iyi bir noktaya gelebilmesi için uğraşıyor. Hak 
ettiği başarı ve ün de bu çalışmaların sonucunda geliyor.

Türkiye Ziyareti
Türkiye adına uzaya fırlatılması düşünülen füze için Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ziyaret sebebinin bu şekilde açıklanmasının 
ardından heyecan uyandıran ve Türkiye’ye gelişlerinin daha da sıklaşabileceği 
düşünülen Musk’ın asıl gündem yaratan hareketi sosyal medya paylaşımı 
oldu. 10 Kasım öncesi Anıtkabir’i ziyaret eden ve “Atatürk Anıtkabir” yazısıyla 
paylaştığı fotoğraf 1 milyonun üstünde beğeniye ulaştı. 

Elon Musk’ın paylaştığı bu fotoğrafın altında ince bir mesaj yatıyordu. Musk, 
paylaştığı bu fotoğrafta Anıtkabir’i arkasına almamıştı. Yaptığı bu saygı duruşu 
büyük bir deha karşısındaki duruşunu gözler önüne seriyor. 

Kendisini ülkemizde daha sık görmeyi ve insanlık adına geliştirdiği projelerde 
başarıya ulaşmasını gönülden temenni ediyoruz.



DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melek Sözkesen ve 
Erikoğlu Emaye A.Ş. Genel Müdürü Harun Önder Tan’ın 
katıldığı Yönetsem 3, Pamukkale Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Topluluğu ev sahipliğinde Pamukkale 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konferans 
salonunda gerçekleşti.









İşletim Sistemi 
Akıllı telefonlarda işletim sistemi dediğimizde ağırlıklı 
olarak Apple tarafından geliştirilen iOS ve Google 
tarafından geliştirilen Android karşımıza çıkıyor. Hem iOS 
hem Android Linux tabanlı işletim sistemleri olmasına 
rağmen birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlara 
sahipler. iOS kapalı bir sisteme sahip, dışarıdan 
müdahaleyi zorlaştıran bir işletim sistemi ve bu da onu 
dışardan saldırılara ve virüs vb. tehditlere karşı daha 
güvenli hale getiriyor. Ancak bunun sonucu olarak cihaza 
MP3 ya da fotoğraf yükleme işlemini bile özel bir yazılım 
ile (iTunes) yapmanız gerekiyor. Android açık bir sistem 
ve telefon geliştirmek isteyen diğer üreticiler tarafından 
kullanılıyor. Bunun sonucu olarak cihaz çeşitliliği çok fazla 
ve bu da uyumsuzluklara ve dengesizliklere yol açabiliyor. 
Aynı zamanda hem esneklik hem saldırılara karşı daha 
açık hedef haline gelmesine sebep oluyor.

İşlemci 
Bir akıllı telefonun performansını belirtmek için en 
çok açıklanan özelliklerden biri işlemcidir. İşlemciyi 
bir telefonun kalbi ya da ruhu olarak nitelendirebiliriz. 
İşlemcinin gücü uygulamaların performansını ya da 
menülerde gezinti hızını bile etkileyen özelliklerden biridir. 
Farklı işlemciler genellikle hızına göre sınıflandırılır ve hızı 
gigahertz veya GHz olarak ifade edilir. Ayrıca modern 
işlemciler, ayrı görevleri işleyebilen ayrı işlem birimleri 
olan çoklu işlemci çekirdeklerinden oluşur. Böylece 
görevler; işlemci çekirdeklerin arasında bölünebilir, 
paralel hesaplama yapılabilir ve böylece daha hızlı çıktılar 
elde edilebilir. Cep telefonları için işlemci üreten bir avuç 
şirket vardır. Android işletim sistemi için, üretim yapan 
en büyük işlemci üreticisi Qualcommdur. Samsung, HTC, 
LG ve Sony olmak üzere çoğu büyük telefon üreticisi 
Qualcomm’un işlemcilerini kullanır. MediaTek, Android 
telefonlarda ikinci en büyük işlemci üreticisidir. Bu 
işlemci genelde Asya ve Çin markaları tarafından tercih 
edilmektedir. Apple ise kendi cihazlarına ve iOS’a uygun 
kendi işlemcisini üretmektedir.

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına çoktan girdi. Fakat teknolojileri öyle hızlı bir şekilde gelişiyor ki 
bu gelişime ayak uydurmak uzmanlar için bile zor hale gelmeye başladı. Yakın bir tarih öncesine kadar kameralı telefonlar 
birçok insan tarafından hayretle karşılanırken, çoğu akıllı telefonlar (özellikle son model olanlar) iyi birer işlemci, hafıza, 
ekran, kamera ve bağlantı özelliklerine sahip muhteşem hızlı cihazlar. Artık yeni bir akıllı telefon satın alırken, aklınıza 
gelecek bir sürü soru var. Pil ömrü ne kadar? Ekran ne kadar iyi ve dayanıklı? Kamera performansı tatmin edici düzeyde 
mi? Telefonlar geliştikçe bu teknolojik dili anlamak da bir o kadar zor hale geldi. Öyle ki yeri geldiğinde uzmanlar bile bu 
teknik terimleri ve jargonları okumakta zorlanıyor. Mobil teknolojilerdeki hızlı gelişme hızı nedeniyle, her geçen gün yeni 
bir terim ortaya çıkıyor. Bu rehberde, akıllı telefon özelliklerini ve terimlerini anlamanıza yardımcı olmak için birer birer 
açıklayacağız.

Akıllı Telefonlar İçin 
Teknoloji Rehberi
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GPU (Grafik İşleme Birimi) 
Grafik işleme ünitesi bir akıllı telefonun görsel çıktısını yönetmekten 
sorumludur. Bunlar; özellikle üç boyutlu görüntüler, video oyunları ve 
grafik performansı isteyen uygulamalar olabilirler. GPU modelimiz, 
akıllı telefonlarda genellikle işlemci ile entegre olarak gelir ve bu 
sebeple GPU performansımız telefonumuzun işlemci kalitesiyle direkt 
doğru orantılıdır.

RAM (Bellek) 
Bilgisayar teknolojilerinde dolayısıyla akıllı telefonlar da RAM’i geçici 
hafızamıza benzetirsek yanılmış olmayız. Bir uygulamayı çalıştırırken 
başka bir uygulamaya geçtiğimizde; ilk uygulama cihazın RAM'inde 
saklanır. Bu geri döndüğünüzde içeriğin yüklü kalması, daha hızlı 
erişilebilmesi anlamına gelir. Daha fazla RAM'e sahip olmak, akıllı 
telefonlar için önemlidir, çünkü uygulamalar arasında geçiş yapmanıza 
ve arka planda aynı anda birden fazla uygulamayı performans kaybı 
yaşamadan çalıştırmanıza olanak tanır. Günümüzde çoğu akıllı 
telefonda en az 2 veya 3 gigabayt (GB) RAM bulunur. Orta seviye 
telefonlarda 3 GB, standart ve üst düzey telefonlarda ise genellikle en 
az 4 GB RAM bulunmaktadır. 

Ekran
Günümüzde ekran teknolojileri devamlı değişmektedir. Telefon 
ekranının kalitesini etkileyen birçok etken vardır. Üreticiler çoğu zaman 
boyut, çözünürlük ve renk gösterim kalitesi gibi noktalara odaklanırlar. 
Telefonunuzun ilk fark ettiğiniz ve etkileşimde bulunduğunuz öğesi 
ekran olduğu için telefon üreticileri açısından da önemli bir yere 
sahiptir. Ekranlar söz konusu olduğunda LCD, IPS LCD ve OLED gibi 
terimler duyarız. Bu teknolojilerin birbirlerine karşı avantajları ve 
dezavantajları vardır. Genellikle ekranımızın çözünürlük ve DPI (inç 
başına düşen nokta sayısı) değerleri ne kadar yüksekse ekranımız bir 
o kadar kalitelidir. Ayrıca performansın yanında ekranın çizilmeye ve 
kırılmaya dayanıklı malzemeden üretilmiş olması da tüketici açısından 
önemlidir.

Kamera
Görselleşen ve interaktifleşen dünyamızda tüketiciler telefonlarında 
gün geçtikçe daha kaliteli kamera talep etmekte, üreticilerde bu 
talebe cihazlarında sundukları kameraları çeşitli teknik boyutlardan 
geliştirerek cevap vermektedir. Kameralar başlı başına teknik olarak 
karmaşık parçalardır. Bir kameranın sahip olduğu megapiksel miktarı, 
doğrudan sensörün dizilimindeki foto-dedektör miktarına işaret 
eder. Örneğin bir sekiz megapiksel içeren bir sensörde dizide sekiz 
milyon fotodetektör bulunur. Daha yüksek bir megapiksel sayısı, daha 
gerçekçi görüntüler oluşturmak için veya kırpma ve yakınlaştırma 
kolaylık sağlar. Üreticilerin pazarlama taktiği genelde cihazlarındaki 
kameralarının megapiksel değerini vurgulamaktır. Kameranın yüksek 
megapiksel değerine sahip olması iyidir ama kaliteli bir fotoğraf 
için bu değer tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Bu noktada 
kameranın yapıldığı bileşenlerin markası ve kalitesi, diyafram açıklığı, 
telefon yazılımıyla uyumluluğu gibi etkenler çekim performansına 
direk etki eder.

Pil
Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle pil problemi herkesin ortak derdi haline gelmiştir. Gerek uygulamaların artan güç 
kullanımları, gerek kullanıcıların artan mobil kullanımlarıyla daha yüksek pil kapasiteleri ihtiyaç haline gelmiştir. Telefonunuzun 
işletim sistemi ve yazılımının güç verimliliği, ekran türü ve kullanım miktarı gibi faktörler pil kapasitesinin yeterliliği konusunda 
büyük öneme sahiptir. Pil kapasitesi, mAh (Miliamper-Saat) olarak ifade edilir. Daha yüksek mAh değeri; daha yüksek kapasiteli bir 
pili işaret eder, ancak aynı şekilde daha yüksek kapasiteli bir pilin şarj süresi de daha uzun olacaktır. Bununla birlikte, piyasadaki 
birçok akıllı telefon, hızlı şarj teknolojileri sayesinde bu yan etkiden artık kurtulmuştur. Bu noktada her üreticinin kendine özgü hızlı 
şarj teknolojisi olduğundan bir telefon alırken bu teknolojileri araştırmakta fayda vardır. Ayrıca her teknolojinin ayrı bir hızlı şarj 
adaptörü olduğu da bilinmelidir.
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DEGİAD kurucu üyeleri arasında yer alan, 3. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yapmış ve demir-çelik sektöründe 
faaliyet göstermiş İbrahim Demireren ile bir röportaj 
gerçekleştirdik. Kendi döneminde gerçekleşen faaliyetleri ve 
işleyişi anlatan Demireren, tecrübelerinden faydalanabilecek 
genç iş adamlarına da tavsiyelerde bulundu.Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

10 Nisan  1956 Denizli doğumluyum. Denizli’nin yerleşik 
ailelerinden birinin ferdiyim. İlkokulu Gazi İlkokulu, orta 
öğretimi İzmir Özel Türk Koleji, üniversite öğretimini de İktisat 
Fakültesi’nde tamamlandıktan sonra baba mesleği olan demir-
çelik sektörüne 1979 yılında giriş yaptım. Demir-çelik sektöründe 
ortak olarak çalıştık. 1983-89 yılları arasında Denizlispor 
Yönetim Kurulu’nda bilfiil görev aldım. O zamanki şartlarda 
80 Anayasası’na göre seçimler olmadığı için Sayın Valimiz 
Sami Sönmez’in atadığı 10 kişilik yönetim kurulu üyelerinden 
bir tanesi ve en genciydim. O sene rahmetli Ahmet Dartar 
ve rahmetli Doğan Demircoğlu başkanımızın önderliğinde 
Denizlispor’u ilk lige çıkaran yönetim ekibindeydim. Tabii o 
zamanlar futbolcu arkadaşlarım Bahtiyar olsun, Kenan olsun 
hepsi benle yaşıttı benden büyükler bile vardı ama çok hevesli 
olduğumuz için sosyal faaliyetlerde her zaman yer aldım. 
Sosyal toplum örgütlerine girişim bu şekilde oldu diyebiliriz. 
Daha sonra 1991 yılında DEGİAD’ın kuruluşunda yer aldım. 
Yönetim Kurulu Üyesi değildim fakat kurucu üyelerden bir 
tanesiydim. DEGİAD’da ilk olarak 1994-96 yılları arasında Bekir 
Urganlıoğlu ile birlikte çalışmaya başladım. Yönetim Kurulu 
Genel Sekreteri’ydim. 1996 yılında Bekir Urganlıoğlu’ndan 
başkanlığı devraldım. 1998 yılına kadar da görevimi devam 
ettirdim. Çünkü bizim bir kuralımız vardı; bir başkan en fazla 2 
sene başkanlık yapsın, yönetim kurulunun da %50’si değişsin 
ki herkes gerek yönetimde gerekse de komitelerde yer alsın. 

Yine 80 yılı anayasasına göre federasyon veya konfederasyon 
kuramayacağımız için 1992 yılı içerisinde başlayan çalışmalar 
neticesinde 10 Kasım 1998 tarihinde TÜGİK’i “Türkiye Genç İş 
Adamları Vakfı” olarak kurabildik. Bu vakfın kuruluş dilekçesine 
imza atan üyelerden bir tanesiyim. Vakfın ilk Örgütlenmeden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptım. Aşağı yukarı  
32 derneği kaydettik. 2000 yılında bunları diğer arkadaşlara 
devrettik. 1998-99 yıllarında Rotary Kulübü’nün başkanlığını 
yaptım. 1992 yılında Tenis Kulübü kuruluş esnasında görev 
aldım, 2005 yılına kadar da yöneticilik yaptım. Tüm bunların 
ardından 2000’li yılların başından itibaren inzivaya çekildik. 





DEGİAD’ın 3. Dönem Başkanı olarak, başkanlık döneminiz nasıl 
başladı? Kimler vardı? Neler yaşadınız o dönemde?
Nisan 1996’da yaptığımız kongrede 9 tane değerli arkadaşımla 
yola çıktık. Ufuk Semercialbaz, Oktay Mersin, Zekai Zeytinci, 
Ayhan Uzunoğlu, Mustafa Küçüker, Metin Çalışkan, Kemal 
Şakir Bermant ve Turgut Dalaman’dan oluşan bir yönetim 
kadrosuydu. Başkanlığımız döneminde kendimize göre iyi, 
hareketli günler geçirdik. Tarihini hiç unutmam 17 Nisan’da Sayın 
Valimiz Yusuf Ziya Göksu Denizli’ye atanmıştı. Ona hoş geldin 
ziyaretine gittiğimiz zaman dedik ki, Cumhuriyet Resepsiyonu, 
23 Nisan Resepsiyonu oluyor ama 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın resepsiyonu olmuyor. Biz bunu 
gerçekleştirelim, DEGİAD bünyesinde bizden sonraki arkadaşlar 
da devam etsin diye düşünüyoruz. Ondan onay aldıktan 
sonra ilk kez DEGİAD tarihinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı Kokteyli düzenledik, Tavas Halı’da. 
Bu toplantımıza 7. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren, 
TBMM Başkan Vekili Sayın Hasan Korkmazcan, Tarım Bakanı 
Sayın Hüsnü Doğan da katıldı. O gün bugündür, sağ olsun 
diğer yönetim kurullarındaki arkadaşlarımız kokteyl geleneğini 
devam ettiriyorlar. İlk olarak bununla başladık arkasından 8-10 
Kasım 1996 yılında yine Pamukkale’de bizim ev sahipliğimizde, 
yaklaşık 27 dernek 460 kişinin katıldığı Türkiye çapında 
TÜGİK toplantısı yaptık. Vakıf henüz oluşmamış protokolle 
yürütülmüştü bu etkinlik, 1998 senesinde vakıf olmuştu. 
Böylece 3. TÜGİK Kurultayı’nı biz Denizli’de gerçekleştirmiş 
olduk. TÜGİK Başkanlığı'nı da o zaman İzmir bölgesinden Alpan 
Veryeli’den, Bursa bölgesinden Orhan Efe arkadaşımız devraldı. 
Buradaki kongremize Sayın Tansu Çiller gelecekti fakat Almanya 
seyahati çıktığı için son anda iptal etmek zorunda kaldı. Devlet 
Bakanı Umut Söylemez konuğumuz oldu. Antep’ten, İzmir’den, 
Antalya’dan 27 vilayetin katılımı vardı. Bizim zamanımızda 
bütün TÜGİK kuruluşları illerdeydi. Daha sonra kendi görüşleri 
doğrultusunda değiştirerek ilçelere taşındılar. Eskiden DEGİAD 
dernek merkezimiz İstasyon Caddesi’nde küçük bir yerdi. Ama 
bu küçük yerde insan istedikten sonra çok büyük aktiviteler 
yapıyordu. Ayda bir Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız 
başta olmak üzere sırayla bizim toplantılarımıza gelir burada biz 

Şakir kardeşimiz (Kemal Şakir Bermant) öncülüğünde balkonda 
mangal yakar, ondan sonra çeşitli mezeler yaptırır, değişik 
güzel kokteyller yapardık. Her ay burada katılım çok güzel 
olurdu. Amacımız tüm üyeleri Denizli protokolüyle tanışması, 
dertleşmesi ve kendi aralarında stres atmasıydı. Bu geleneksel 
hale geldi, istisnalar haricinde her ay bu kokteylleri yaptık.

TÜGİK’teki görevlerimden bir tanesi de dış ilişkilerle ilgiliydi. 
KKTC’ye ziyaretlerimiz oldu zaman zaman. Sayın Rauf Denktaş’la, 
Sayın Başbakan Derviş Eroğlu’yla defalarca toplantı yaptığımız 
zamanlar oldu. Hatta Sayın Denktaş Denizli’ye geliyordu, son 
anda o zamanki hükümetin müsaade etmemesinden dolayı 
gelemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’e 13 
Aralık 1996 yılında eski yönetim kurulu ve zamanın yönetim 
kurulu arkadaşlarımızla birlikte ziyaret gerçekleştirdik. Anayasa 
Mahkemesi ziyaretimiz oldu. Bu arada buraya eski Demokratik 
Türkiye Partisi Genel Başkanı rahmetli Sayın Necdet Menzir’in 
ziyareti oldu, Rüştü Saraçoğlu ziyareti oldu, Eximbank Genel 
Müdürü Selim Şengül’ün ziyareti oldu…

Başkanlığınız döneminde ne gibi zorluklarla karşılaştınız? 
O dönemde dernekçilik faaliyetleri nasıl algılanıyordu?
DEGİAD aşağı yukarı Denizli’deki ilk derneklerden bir tanesidir, 
aktif derneklerden diyelim hatta. Gerçekten hareketli günler 
geçirdik. Biz de bu harekete talip olduğumuz zaman devam 
ettirmek içindi. Dernekçilik açısından zorluk çektiğimiz konular 
maddi zorluklardı ama onu da çeşitli aktivitelerle hallediyorduk. 
Diğer yönlerden pek fazla bir zorluk yaşamadık. Protokol 
yönünden olsun Sayın Valimiz ve dönemin milletvekillerinden 
gerçekten büyük bir destek gördük o zamanlar. İlk önce bizi 
odalar rakip olarak gördüler ama bir bültenin çıkması dahi 
Denizli’de DEGİAD sayesinde başlamıştır. Tamam 8 sayfalık 
bir bültendi ama sonuçta dernek içi olayları, Denizli’deki 
olayları  anlatıyordu ve iki ayda bir çıkıyordu o zaman için 
şimdiki kadar basım kolaylıklarımız yoktu. Geliştirilmiş dergiler, 
mecmualar yapmak mümkün değildi. Ama en azından bilgi 
sahibi oluyorlardı, onlara dağıtıyorduk. Dönemimizin il 
yöneticilerinden zorluktan çok destek gördük diyebilirim kısaca.



Şu anki DEGİAD yapısını ve geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Dile kolay 25 sene az bir şey değil. Burada sevilmemiş olsaydı, 
destek görmüş olmasaydı bu günlere gelmezdi. Ne dernekler 
biliyoruz kuruluyor, 3 ay veya 3 yıl sonra dağılıyor. Bizim temellerimiz 
demek ki çok sağlam atılmış. Şu anda iyi bir yerde yani dernek. Tabii 
aktiviteler daha da artırılmalı bence. Dernek üye sayısı fazlalaştığı 
için, bizim zamanımızda 120 kişiydi şimdi bildiğim kadarıyla 350-
360 kişi, komiteler vasıtasıyla değerli arkadaşlar arasında görev 
dağılımı yapıp; altyapı olarak bu komitelerin çalışmasıyla yönetimi 
zorlar, yönetim daha iyi çalışmak zorunda kalır. Çalışmıyor diye 
demiyorum, başarılılar. Sadece tüm üyelere ellerini taşın altına 
koydurabilirlerse daha verimli çalışmalar olacağını düşünüyorum. 
Bunun için de çeşitli komiteler ve komisyonların çalışması lazım. 
Bir toplantı olduğunda 360 kişiden 60’ı geliyorsa bu sayı benim 
gözümde çok az. Bunu nasıl çoğaltırsınız? Herkese bir görev 
vererek. Bizim dönemde ilk başta 9 kişiydik yönetim kurulunda. 
Bunun yanında 4 tane komitemiz vardı. Bu komitelerde de 9-10 kişi 
görev alınca otomatikman işin içinde 40-50 kişi yer almaya başladı. 

Sizin yeni üyelere, genç iş adamlarına tavsiyeleriniz ve son olarak 
eklemek istedikleriniz nelerdir?
Derneklerine sahip çıksınlar. Önce ülkemize sahip çıksınlar tabii. 
Denizli’mize sahip çıksınlar. Çalışsınlar, dürüst olsunlar her şeyden 
önemlisi. Kuruluşundan bugüne derneğimiz ilimizde yapmış 
olduğumuz tüm kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle 
Denizli’mizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamıştır. Ama son 
yıllarda gördüğüm kadarıyla kurucusu olduğumuz ve yönetiminde 
önemli görevler aldığımız EGAFED (Ege Akdeniz Bölgeleri Genç 
İşadamları Federasyonu) ile üst kuruluşumuz TÜGİK’ten uzak 
kalınmıştır. Bu üst kuruluşlarla arada sorunlar var ise değerli 
Melek başkanım ve arkadaşlarının olayları tekrar gözden geçirip 
bu üst kuruluşların yönetimlerinde yer alıp, EGAFED ve TÜGİK’te 
başkanlık görevlerini yapmalarını gerekiyor diye düşünüyorum. 
Böylelikle ülkemizdeki ve bölgemizdeki iş adamları ile kaynaşıp, 
işlerini tanıtma fırsatlarını bulup dostluklarını geniş çevrelerde 
ilerleteceklerini ümit ediyorum.
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Türkiye’de 2017’ye damga vurmuş, herkesin konuştuğu kitap, film ve müzikleri listeledik. Muhakkak kitaplar arasında 
okuduklarınız, filmler arasında vizyona girmesini iple çektikleriniz, müzikler arasında da çalma listenizin en başına 
eklediğiniz parçalar olduğu aşikar. Şimdi tekrar geride kalan bu yıla özet niteliğinde olan listeye bir göz atalım.

En Çok Okunan 10 Kitap
• Elia ile Yolculuk-Zülfü Livaneli
• Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi-Yuval Noah Harari
• Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu-Stefan Zweig
• Olağanüstü Bir Gece-Stefan Zweig
• Huzursuzluk-Zülfü Livaneli
• Ay Işığı Sokağı-Stefan Zweig
• Aeden-Akilah Azra Kohen
• Bir Çöküşün Öyküsü-Stefan Zweig
• Simyacı-Paulo Coelho
• Kürk Mantolu Madonna-Sabahattin Ali

Listeye damga vurmuş isim Stefan Zweig gibi duruyor. İnsan ruhunu başarılı 
şekilde tasvir eden yazarın, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen ilgiyle 
okunan kitapları büyük bir başarı örneği.

En Çok Dinlenen 10 Şarkı
• Dua Lipa - New Rules
• Ed Sheeran - Shape of You
• Tarkan - Yolla
• Deeperise - Raf ft. Jabbar
• Ayşe Hatun Önal - Olay
• Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan
• Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
• Mabel Matiz - Ya Bu İşler Ne
• Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşuz
• Calvin Harris - Feels ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean

Bu listede göğsümüzü kabartan film tabii ki Ayla. Oscar’da yabancı dilde en iyi film dalında ödüle aday adayı olarak gösterilen 
film; Kore Gazisi bir askerimizin, savaşta annesi ve babasını kaybetmiş Güney Koreli küçük bir kızla olan hikayesini anlatıyor. 
Listenin başında yer alan La La Land ise tüm ödülleri süpürmesiyle hiç şaşırtıcı gelmedi. Dunkirk ile sevenlerini ikiye bölen Nolan 
ise daha çok uzun süre konuşulacak gibi. 

Belki de bu senenin dünyada en iyi çıkış yapan şarkıcılarından Dua Lipa sadece Türkiye’de değil neredeyse tüm ülkelerde 
listelerin birinci sırasında. Sevenlerini uzun süre beklettikten sonra çıkardığı albümde büyük ses getiren Tarkan ise yıllar geçse de 
başarılarından pek de bir şey kaybetmeyecek gibi görünüyor.

En Çok İzlenen 10 Film
• La La Land
• Ayla
• Dunkirk
• Justice League
• Blade Runner 2049
• Thor: Ragnarok
• Doğu Ekspresinde Cinayet
• Wonder
• The Greatest Showman
• T2-Trainspotting
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Değerli okuyucu;
Öncelikle; ne yazık ki iş yaşamında karşılaşılan ve taraflar için önemli maddi 
kayıplara sebebiyet verebilen Rekabet Yasağı ile mücadelenin, yasadaki 
tanımından yola çıkarak  oluşturduğum bu yazının, konuyu genel hatlarıyla 
ele aldığını belirtmeliyim. Hukukçunuz; iş yerinin, çalışanın, sektörün ve 
işverenin özel koşul ve durumlarını göz önünde bulundurarak, titiz bir 
çalışma ile Rekabet Yasağı sözleşmesini oluşturacaktır. Detaylı bilgi ve 
mütalaayı, hukukçularınızdan edinmenizi önemle  önermek isterim.
Şimdi başlıktaki sorunun kısaca cevabına geçelim.

Rekabet Yasağı; “Aynı alanda çalışanların, birbirleriyle, ileride hukuka 
aykırı bir yarışa girmemeleri.” demektir. İş  hayatının  yaşamsal gerçekleri 
doğrultusunda İş Hukuku’nda da Rekabet Yasağı iki türlü düzenlenmiştir. 
“çalışma sırasında” ve “çalışma sonlandıktan sonra” olmak üzere. Çalışma 
devam ederken rekabet yasağının  özü “işçinin sadakat yükümlülüğüdür.” 
İşçiye bu yasağın uygulanabilmesi için, onun iş sözleşmesinde ayrı bir 
“Rekabet Yasağı” hükmü bulunması zorunlu değildir.  Zira işçinin, sözleşmesi 
devam ederken yükümlendiği bu edim, kanundan doğan bir yasaktır. Peki 
iş sözleşmesi devam ederken zaten yasal olarak var olduğu kabul edilen-
aranan Rekabet Yasağı, iş sözleşmesi bittikten sonra da kendiliğinden 
devam eder mi?

Geçtiğimiz günlerde bir müvekkilim, diline geldiği gibi sordu bu hususu 
(cümlesini aynen aktarıyorum); 
“Avukat Hanım, benim çırak, ileride beni satar mı?”
Bu sorunun cevabını öncelikle tüm çırakları tenzih ederek vermek isterim 
ki cevap için de yeni sorular sormak gerek; “İş sözleşmesinde bu yolda 
(iş sözleşmesi bittikten sonra da rekabet yasağının devam edeceği 
hususunda) özel bir madde var mı?” ya da “işçi ile, iş sözleşmesinden ayrı 
olarak, “Rekabet Yasağı muhteviyatlı” bir sözleşme yapıldı mı?” şeklinde.
Ne yazık ki genel olarak işverenlerden bu sorulara gelen cevap “hayır” 
oluyor. Bu durumda hukukçuların cevabı da net; “Evet, ileride sizinle, 
hukuka aykırı rekabet edilmesi olasılığı mevcuttur.”

Oysa yıllarca emek vererek çalıştırdığınız, iş öğrettiğiniz, yatırım yaptığınız, 
ticari sırlarınızı-müşterilerinizi öğrenen çalışanınız, bir günde, bütün kişisel 
ve mesleki donanımıyla ve vakıf olduğu iş sırlarınızla bir başka işverene 
gidebilir. Bundan kaynaklanacak bir zararınız var ise bu durumun önüne 
geçmek, işveren olarak kendinizi kollamak hakkınızdır.

Elbette bu hakkınızı, işçinizin ekonomik geleceğini  tehdit edecek-ipotek 
edecek şekilde kullanarak, kötüye kullanmamanız şerhiyle. İş Kanunu 
Rekabet Yasağı ile ilgili bir düzenleme yapmamıştır ancak Borçlar Kanunu 
genel bir kanun olması sebebiyle, bu konuda Borçlar Kanunu’ndaki genel 
hükümlere bakmamız gerekmektedir.  Ayrı bir hüküm ve/veya sözleşme 
ile getirilen Rekabet Yasağı “sözleşmeden doğan borç” olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Türk Borçlar Kanunumuza göre; İş verenle çalışırken O’nun ticari sırlarına 
vakıf olan işçi ile işveren arasında, işçi işten ayrıldıktan sonra, belirli faaliyet 
alanında, belirli bir coğrafyada, belirli bir süre için, aynı alandaki başka 
bir iş kolunda çalışmasını engelleyen sözleşme yapmak mümkündür. 
İşçi tarafından, işten ayrıldıktan sonra,  işletmede öğrenilenlerin, işveren 
aleyhine  ve işverenle rekabet edecek şekilde kullanılması engellenebilir. 
İşçinin “kendi adına” rekabet yapacak bir iş yapmaması, rakip firmada 
çalışmaması, rakip kuruluşa ortak olmaması, ortaklıktan başka sıfatla bile 
rakip firmayla ilgi kurmaması (Danışmanlık vb. gibi) sağlanabilir.

REKABET YASAĞI NEDİR?

Av. Aysun NALBANT
DEGİAD 

Hukuk Danışmanı
Genel Koordinatör



Rakip kuruluş tanımından neyi anlamalıyız?
Aynı müşteriye aynı malı ve/veya hizmeti satan kuruluş, rakip 
kuruluştur. Sözleşme yapılırken, işçinin çalışma özgürlüğünü 
kısıtlamamaya ve rekabet yasaklı anlaşmaya halel getirmemeye 
dikkat etmek gerekir. Örneğin; bir tekstil fabrikasında, makinaların 
kullanılışını diğer işçilere öğretmek ve tamir etmek üzere çalışan 
bir işçinin, işten ayrıldıktan sonra, başka bir tekstil fabrikasında, 
aynı makinayı kullanarak bez üretmek için işçi olmasının önünde 
yasaklayıcı bir engel konulamayacaktır. Başka bir örnek verecek 
olursak salça üretimi yapılan bir fabrikada “satış müdürü” olarak 
çalışan kişinin, işten ayrıldıktan sonra, salça üretimi yapılan  başka 
bir fabrikada bu kez “pazarlama müdürü” olarak çalışmasına 
yasak getirilmesi mümkündür.  Burada dikkat edilmesi gereken 
bir diğer husus, kişinin kendi mesleğini yapmaktan asla 
alıkonulamayacağıdır. Örneğin; bir özel hastane, çalıştırdığı 
hekimin sözleşmesine, iş sözleşmesinin bitiminden sonra başka 
hastanede çalışamayacağı yönünde bir madde koyamayacaktır.

Geçerli  bir rekabet sözleşmesinden bahsedilebilmesi için, 
ortada bir iş ilişkisi olmalı, işyerinde umuma arzedilmeyen, 
gizliliği olan “iş sırları” olmalı, işçi bu iş sırlarını öğrenme 
imkanına sahip olmalı ve öğrenmekten, müşterileri tanımaktan 
dolayı, ileride işverene önemli zarar verme ihtimali bulunmalı 
ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi yazılı olmalıdır. Ayrıca sözleşmeyi 
imzalayan işçinin rüşt olması gereği, olmazsa olmaz koşuldur. 
Bu noktada en önemli ayrıntı şudur ki; sözleşmenin  geçerliliği 
için, yukarıda sıraladıklarımın hepsinin birlikte mevcut olması 
zorunludur. Rekabet yasağından kaynaklanan bir davada, bu 

koşulların mevcudiyetini ispat yükünün de, işverende olduğu 
unutulmamalıdır. Buradan, bana içinden geldiği gibi soru soran 
müvekkilime ve onun hissiyatını paylaşan işverenlere de cevap 
vermiş olayım; çıraklar da bu sözleşmeyi imzalayabilirler. Yeter ki 
reşit olsunlar!

Yukarıda da belirttiğim üzere; zaman, yer, konu vb. gibi 
sınırlamalarla rekabet yasağı konulabilir. Bu sözleşmeyi imzalayan 
işçinin, daha sonra sözleşmenin koşullarının aşırı ve ağır olduğunu 
iddia etmesi durumunda, hakimin, sözleşmenin kanundaki 
sınırlara uygun yapılıp yapılmadığı noktasında sözleşmeye 
müdahale imkanı mevcuttur. Bu sebeple kanundaki sınırlamalara 
uygun sözleşmeler yaratmakta fayda bulunmaktadır. Zira hakim, 
sözleşmede işçi zararına bir aşırılık görürse, ilgili maddeleri 
kaldırabileceği gibi, sözleşmeyi bir bütün olarak işçinin ekonomik 
geleceğini tehdit eden sözleşme olarak görürse, sözleşmeyi 
tümüyle ortadan kaldırabilecektir. Elbette hakimler bu kararı 
verirken objektif yorumlar yapacaklar, işverene ve iş barışına 
olumsuz etkisi olacak kararlar üretmeyeceklerdir. Her ne kadar 
Borçlar Kanunu’nda,  işçiye Rekabet Yasağı Sözleşmesi teklifinde 
bulunan işverenin, bunun karşılığında işçiye belirli meblağda 
bir ödeme yapma yükümlülüğü getirilmemiş ise de, tarafların 
sözleşmede işveren için bir karşı edim belirlemeleri mümkündür.
Rekabet yasağının süresi ne olabilir? Kanun (Özel durum ve 
koşullar dışında), rekabet yasağı süresinin 2 yılı geçemeyeceğini 
düzenlemiştir. Burada özellikle vurgulanan; “Özel durum ve 
koşullar dışında” cümlesi ile “2 yılı aşamaz”  belirlemelerini 
örneklerle somutlaştırmak gerek. Örneğin; bir  fabrikada işçi 
olarak çalışan kişi için rekabet yasağı süresinin 2 yılı aşması, onun 
iktisadi geleceğine büyük ve hakkaniyetsizce zarar verecektir. 
Kanun koyucu bu sebeple 2 yıllık üst süre sınırı belirlemiştir.  
Ancak kanun koyucu özel durum ve koşullar olabileceğini de 
düşünerek, 2 yıldan daha fazla süreli rekabet yasağı anlaşmalarına 
cevaz vermiştir. Örneğin; bir holding CEO’su için rekabet yasağı 
süresinin 2 yıl olarak belirlenmesi, işverenin sözleşmeden beklediği 
yarara uygun düşmeyebilecektir. Zira, iş hacmi yüksek, büyük 
bir şirketin başında olan kişiye, daha fazla süre rekabet yasağı 
yükümlülüğü getirilmesi makuldur. İşte bu sebeplerle, yazımın 
başında da belirttiğim üzere, özel hukukçunuz ile işe, çalışana, 
sektöre ve işverene uygun, makul süreli bir sözleşme yaratılması 
uygun olacaktır. İş yaşamının kurallarına sadık kalınarak, özen-
özveri ve sadakatle çalışmak, iş barışının gerekleridir. Ancak bunu 
sağlamak için, şüphesiz kuralları yazıya da dökmek gerekir.  Malum; 
“Söz uçar yazı kalır .“ demişler.  Yazımın okuyucunun aklında küçük 
bir ışık olmasını dilerim.  İş barışıyla çalışmanız temennisiyle…

81



DEGİAD Geleneksel Gençlik Kokteyli Uzaq Home’un katkılarıyla, üyelerimiz ve geçmiş dönem başkanlarımızın 
yoğun katılımıyla Moods Cafe’de gerçekleşti.
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DENİZLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ, 
16 GÜN BOYUNCA DENİZLİ’Yİ TURUNCUYA BOYADI

Derneğimiz, bir İş ve Meslek Kadınları Derneği olarak, kadının statüsünün çok yönlü geliştirilmesi ve hak 
mücadelesinde kuvvetlendirilmesi amaçlarıyla, kuruluşundan bu yana yüzlerce etkinlik gerçekleştirdi.

2017 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde, son etkinliğimiz şehrimizde geniş yankı uyandıran bir “dizi etkinlik” 
şeklinde düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlamaları çerçevesinde; 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Harekete Geç - 16 Gün Dünyayı 
Turuncuya Boya” başlığı altında etkinlikler yapıldı. 

2001 yılında BM tarafından başlatılan bu kampanyanın amacı, kadına 
yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunun vurgulanmasıdır. 
Dernek olarak, bu amaca hizmet eden etkinliklerimiz sırasında, parlak 
tonu ile daha parlak bir geleceği simgeleyen turuncu rengi 16 gün 
boyunca etkinliklerde kullandık. Tüm dünyada yapılan turuncu 
etkinlikler gibi ilimizde yapılan bu etkinlikler de uluslararası 
kamuoyu ile paylaşıldı. Denizli Soroptimist Kulübü Derneği 
organizasyonlarında, etkinlik paydaşlarımız Denizli Büyükşehir 
Belediyesi, Denizli Barosu, Denizli Ticaret Odası, Denizli 
Sanayi Odası, GESİFED, DEGİAD, Buldan Vakfı, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD), Kadın Haklarını Koruma Derneği 
Denizli Şubesi, Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD), 
Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği (DEFSAD), Denizli Sinema ve 
Kültür Derneği (DSKD), Pamukkale Bisiklet Derneği, Pamukkale 
Rotary Kulübü, Denizli Forum Çamlık AVM, Eda Spor ve AB Bilgi 
Bürosu idi. Etkinliklerimiz sırasında yaklaşık 10.000 kişiye Denizli 
Büyükşehir Belediyesi, Denizli Barosu, Denizli Ticaret Odası, 
Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği ile Kadın Haklarını 
Koruma Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Denizli 
Şubeleri’nin destekleri ile hazırlanan turuncu renkli özgürlük 
kuşları kokartı, şiddetle mücadele bildirgesi içerikli broşür, fular 
ve kaşkol dağıtımını sağladık.  Bu görünür malzemelerin yaygın 
kullanımının, farkındalığı sağlamada çok büyük katkısı olduğunu 
gözlemledik.

Ayrıca AYSİAD, Cumhuriyet Kadınları Derneği, ÇAÇAV, DENİB, 
Denizli Kadın Platformu, Denizli Koruyucu Aile Derneği, 
DESİAD, DENTUROD, Gazeteciler Cemiyeti, Manisa Barosu, 
TOSYÖV, TEV, Türk Kadınlar Birliği, Türk Tabipler Birliği 
Denizli Tabip Odası, USİAD, Yıldızlar Kadın Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği 
ve La Romita Home&Garden Decoration markası, “Şiddete 
Karşı Toplumsal Mücadelede Biz De Varız” deklarasyonunu 
imzalayan diğer katılımcılarımız oldular. Etkinlik paydaşlarımızın 
ve katılımcılarımızın sayıca çokluğu ve hepsinin güçlü kuruluşlar 
olması, etkinliğin daha yankılı ve daha verimli geçmesini sağladı. 
Varlıkları ve destekleri çok anlamlıydı. Kadına yönelik cinsiyet 
ayrımcılığına dayalı şiddeti; ancak toplumsal sorumluluğumuzu 
kabul ederek ve birlikte mücadele ederek durdurabiliriz. 

Bu nedenle dünyayı birlikte turuncuya boyamak umut ve güç 
verdi hepimize. 



Dizi etkinliklerimiz özetle şöyle yaşandı;

25 Kasım 2017 Cumartesi günü "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Harekete 
Geç" temalı geniş katılımlı yürüyüş ve bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. 

26 Kasım 2017 Pazar günü "Kalk-Konuş-Şiddeti Durdur!" temalı yoga 
etkinliğini ve "Fark Yaratan Kadın Ressamlar Resim Sergisi" açılışını yaptık.
 
28 Kasım 2017 Salı günü film etkinliğimiz gerçekleşti. İş ve aile içi şiddet, 
ayrımcılık hakkında sinema filmi izledik. "Bir kişi dünyayı değiştirebilir 
ama tek başına değil" dedik gerçek yaşam öyküsünü hikayeleştirmiş olan 
bu filmi izlerken. 

03 Aralık 2017 Pazar günü Buldan'da Buğday Derneği misafirimizdi. 
Kırsalda kadın olmayı ve şiddeti fark etmeyi konuştuk. Fark edilmeyen, 
normalleştirilmiş şiddet biçimlerini ve doğal yaşamdan-üretimden 
uzaklaşmanın kadınların hayatına olumsuz etkilerini düşündük, paylaştık. 

05 Aralık 2017 Salı günü PAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri,  Öğretim 
Görevlisi Tunay Onursal ile hazırladıkları “Güldünya'lar Ölmesin” drama 
sunumlarını kampüs alanında sergilediler. Üniversite merkez yemekhanesi 
turuncu tül, balon ve led ışıklarla organize edilmişti ve duvarlarda kadına 
yönelik şiddetle mücadele yazıları ile farkındalık sağlanmıştı. 

08 Aralık 2017 Cuma günü eğlenmek, birlikte sosyalleşmek ve 
dostlukların keyfini yaşamak için Turuncu Gece organize ettik. 

10 Aralık 2017 Pazar günü İnsan Hakları Günü'nde fotoğraf sergimizin 
açılışını yaptık. Fotoğraf sergisi katılımcılarımızın, Denizli Büyükşehir 
Belediyesi, Denizli Barosu, Ticaret ve Sanayi Odası, federasyon ve katılımcı 
dernekler, sivil toplum örgütleri başkanları ile derneğimiz üyelerinin 
fotoğrafları  "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ben De Varım" teması 
ile sergide etkinlik kesitlerimizle birlikte yer aldı. 

İnsan hakları ile ilgili bilgilerin de yer aldığı sergimiz ve 16 gün boyunca 
vurguladığımız üzere;

Kadına yönelik şiddet bir “insan hakları ihlalidir.” 
Ve ancak birlikte mücadele edersek durdurabilir, eşitlikle kurulmuş bir 
geleceğe ulaşabiliriz. 

Bu geleceği hepimiz hak ediyoruz…



Öncelikle DEGİAD’da olan tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz?
12. ve 13. dönemler olmak üzere 2 dönemdir yönetimdeyim. Sadık Emre 
Çaputçu döneminde DEGiAD ile tanışmaya çağırdıklarında üye oldum. DEGİAD 
ile ilgili duygu ve düşüncelerimden bahsedecek olursam her şeyden önce 
sosyalleşiyorsunuz, çevre ediniyorsunuz. Bu, bir iş adamı açısından baktığınızda 
kendi ağını kurabilmesi ve insanlarla tanışabilmesi için önemli bir örgütlenme 
biçimi. Onun dışında, birlikte vakit geçirdiğimiz insanlar ve diğer dernek 
üyeleriyle tanışıyorsunuz, birbirinizin karakterini kişiliğini öğreniyorsunuz. Bu 
da size aslında Denizli’deki iş camiası ile ilgili bir resim çiziyor. Şehirde üretim 
içerisinde olan insanların dünya görüşünün, beklentilerinin, gelecekle ilgili 
düşüncelerinin ve planlarının ne olduğuyla ilgili algı oluşturuyor. Bu algıdan 
hem kendiniz besleniyorsunuz hem de gelecekte çocuklarınız için nasıl bir 
ortam kalacağı ve yaşadığınız şehirle ilgili bir düşünce geliştiriyorsunuz, biraz da 
hayatınızı buna göre şekillendiriyorsunuz. Örgütlenmenin verdiği avantajlardan 
bir tanesi bu. DEGİAD’ın bana kazandırdığı en büyük tecrübe ne diye soracak 
olursanız, aslında ben ülkesi için kaygıları olan bir insanım. Bir şekilde ülkedeki 
gerek siyasi yapılanmalar gerek ekonomik yapılanmalar gerekse kültürel 
yapılanmaların hepsiyle ilgili olarak kendi dünya görüşümüz, yetişme tarzımız 
ile ilgili konularda kimi zaman umutsuzluğa kapıldığımız oluyor. Sonuç olarak 
bu örgütün içinde özellikle üretimin içinde olan insanlarla bir arada olduğumuz 
süreçte… Yönetim aynı zamanda yönlendirme demektir. Bir şekilde geleceğe 
biçim verebiliyorsunuz ve bu sayede umudunuzu koruyabiliyorsunuz. DEGİAD'ın 
bu yönde ciddi bir avantajı olduğunu söyleyebilirim.

DEGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 
"DEGİAD ile 25 Yıl: Bitmeyen Öykü" kitabının editörü 
Ahmet Özer Başoğlan, hem DEGİAD geleneklerinden hem de 
bu değerli kitabın hikayesinden bahsetti.





DEGİAD için büyük öneme sahip 25. yıla özel kitabın başrolünde 
siz varsınız. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
Proje şöyle ortaya çıktı, öncelikle DEGİAD’ın içine girdikten sonraki süreçte 
biraz önce bahsettiğim o tecrübesel sebeplerden dolayı aslında DEGİAD’ın 
şehre yön verirken DEGİAD üyelerinin ve DEGİAD yönetimlerinin aslında 
ne kadar hassas olduğunu gördüm. İlk girdiğiniz zamanki süreçte kendi 
yaşıtlarınızla, biraz büyüğünüzle veya biraz küçüğünüzle birlikte oluyorsunuz. 
Aslında gündelik konuları konuşuyorsunuz belki ama geçmişte nerelerde 
ne işler yapmış bu insanlar dediğinizde, DEGİAD’ın çıkardığı dergilerden, 
DEGİAD yayınlarından ya da geçmiş dönem başkanlarımızın zaman zaman 
toplantılarımıza gelip anlattığı deneyimlerinden öğrenebiliyorsunuz. Fakat bu 
durum biraz yönetimle sınırlı kalabiliyor. Bir toplantı organizasyonu yaptığınızda 
ya da bir konuşmacı davet ettiğinizde onlar geçmişle ilgili size çok fazla 
paylaşımda bulunamıyorlar ne yazık ki. Başkanlar gelip bazen deneyimlerini 
anlatıyorlar, Bülent Ecevit’i ağırladık, Mesut Yılmaz’ı ağırladık dedikleri zaman 
yüzlerindeki heyecanı görebiliyorsunuz fakat bu heyecan yönetim kurulu 
masasıyla sınırlı kalabiliyor. DEGİAD 300 üyeye sahip, bu yüzden bu deneyimleri 
tüm üyelerimize ayrıca  anlatma şansımız olamıyordu. Bunun yanında DEGİAD’ı 
üyelerinin dahi aslında ne kadar az tanıdığını gördük yani DEGİAD diye bir 
sivil toplum kuruluşu var ve bence gayet güzel aktiviteler yapıyor. Varlığı umut 
verici fakat benim kanaatimce mevcut üye profilimiz  içerisinde DEGİAD’a üye 

olmanın aslında nasıl bir his yarattığı ve algılanmasında bir 
eksiklik vardı. Onun için insanlara bunu anlatabilmenin bir yolu 
nasıl olabilir diye düşündük ve bunu anlatabilmenin en güzel 
yolu da aslında başkanlarla birlikte yapacağımız konuşmaları 
onların ağzından üyelere aktarabilmek, geçmiş yazıları derleyip 
toparlayabilmekten geçiyor. Bu neden önemli, insanlar iz 
bırakan anıları ister istemez aktarabilirler ama o dönemde 
çıkmış olan dergilerin başkan mesajlarını ya da başkanların 
yazılarını incelediğimizde o dergilerin içerisinde yayınlanmış 
diğer yazılara baktığınızda o günün sosyal, ekonomik, siyasi 
yapısıyla ilgili hep değinmelere rastladık. Bunların şehir 
yaşantısına, ülke yaşantısına, DEGİAD üyelerine ne gibi etkileri 
olabileceğiyle ilgili temennileri, eleştirileri ve önerileri olmuş. 
Biz de bu yazıları toparlayabilir miyiz diye düşündük. Fakat 
kitaba bunların çok azını aktarabildik. Aslında bütün bunları 
yaparkenki süreçte başkanlık dönemlerindeki ekonomik verileri 
de yorumlayabilmekti amacımız ama yapamadık.  Bir sonraki 
DEGİAD kitabında biraz daha Denizli iş dünyasını, Denizli 
ekonomisinin gelişimini ve o verilerle beraber inceleyen bir 
yayın çıkması gerektiğini düşünüyorum. O dönemdeki dolar 

kurunu ya da ihracat rakamını yazıyorsunuz ama bu sonuçların 
hangi ortamda oluştuğu, o dönemin şartlarında ne gibi etkiler 
yarattığı ve o günün siyasi olaylarla bağlantısı nelerdi gibi konu 
başlıklarını biraz daha akademik anlamda irdeleyebilseydik 
kitap tam olacaktı. Şu anki hali de güzel ama tamamen üyeler 
arasında biraz DEGİAD’ı tanıtmak, geçmiş dönemde insanlar 
neler yapmış, bunları anlatırken başkanın mesajında ülkedeki 
ekonomik krizle ilgili bir şeyden bahsediyorsa o zamanki 
ekonomik krizi ya da ekonomik kalkınmayı gösterecek olan 
ihracat ve döviz verileri de orada var. Aslında baktığınız zaman 
bunu kişiye bıraktık bir ekonomist diliyle yorumlayabilseydik 
daha güzel olurdu. Denizli’deki özellikle seksenli yıllardan 
sonra ihracatın serbestleşmesinden sonraki süreçte atılımını 
değerlendiren birçok kaynak var mevcutta bunu okuyabiliriz 
ama bunu DEGİAD özelinde değerlendirecek bir yapıyı 
arzuluyoruz. Umarım öyle bir şey çıkar onu da bir dahaki 
yayında. Türkiye’nin biliyorsunuz 2023, 2053, 2071 hedefleri var. 
Bu güzel bir şey DEGİAD’ın da Denizli iş dünyasının hedeflerini 
bu hedeflerle örtüştürecek bir öngörüyü sunabilmek bence 
çok daha güzel olurdu.



Bu kitabı hazırlarken ne tür kazanımlarınız oldu? 
Yapmış olduğumuz her şey aslında bir kazanım benim için. Baktığınız zaman bütün bu insanlarla görüştüm, başkanlarla görüştüm. 
Ayrıca kitabın bütün editöryal çalışmaları da dahil olmak üzere kendim yaptığım için hem okuyup hem yazmak çifte dikiş gibi oldu 
açıkçası. O bakımdan güzel bir deneyimdi benim için. Ama genel anlamda ne tür kazanımlarım oldu diye düşünürsek DEGİAD’ın 
varlığı, ifade ettiği değer, gelecekle ilgili umut olabileceği konular beklentilerim daha da perçinlendi. Umarım DEGİAD’ın yönetim 
biçimi bu şekilde devam eder diye düşünüyorum.

13 yönetim dönemi geçirdi DEGİAD. Bu 13 dönemin ortak paydada buluştuğu noktalar nelerdi?
Çok basit. Öncelikle kendi adıma yorumlayacak olursam DEGİAD’ın hiçbir zaman cumhuriyetin temel değerlerinden vazgeçtiğine 
tanık olmadım. Baktığımızda bütün başkanlar ve yönetimler mesajlarında Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk’e, cumhuriyetin 
değerlerine ve bu gibi kavramlara hep sahip çıkmışlar. Bence en büyük ortak payda da bu. Üretime devam edebilmek, iş 
üretebilmek için özgür ve bağımsız bir ülkeye ihtiyaç var. DEGİAD, bağımsızlık kavramını bu zamana kadar kendi çerçevesinde 
savundu ve savunmaya da devam ediyor. Diğer kavramlar tartışılmıştır, bu kavramlar da tartışılmıştır ama DEGİAD’ın temel 
paydaları hep bu değerlere sahip çıkmak olmuştur.

DEGİAD’ın yönetim anlayışından bahsedebilir misiniz?
DEGİAD’ın yönetim tarzı tamamen katılımcı bir yönetim anlayışından oluşmuştur. Genel kuruldan seçilerek gelen yönetim kurulu 
üyeleri, kendilerine oy veren DEGİAD üyelerinin bakış açısını yansıtıyorlar bir yerde… Abartı bir benzetme olacak ama ülkemizdeki 
vekil seçimlerinde  olduğu gibi yönetim içerisinde farklı kimlikteki insanlar da bunu yapıyor. Dolayısıyla çoğulcu ve katılımcı bir 
yönetim anlayışımız var. Yönetimlerin hiçbiri kendi menfaatlerine yönelik hareket ettiğini ne duydum ne de tanık oldum. DEGİAD 
kendi üyelerine sahip çıkıyor. Bizim kendi tüzüğümüzde de var bu yardımlaşmalar ve bunun illaki maddi boyutta olması gerekmiyor, 
manevi boyutu da olabiliyor. Özellikle bu konuda kişinin kim olduğunu, hangi siyasi görüşte ve ekonomik seviyede olduğunu 
ayırt etmiyor. Sonuçta bir kuruluş çatısı altında sesini duyurabilmek, biz varız, bu şehirde yaşıyoruz bu şehirden ekmek yiyoruz bu 
şehirde istihdam yaratıyoruz ve bu yaratmış olduğumuz istihdamın, üretimin devamlılığı için tepkilerini, arzularını ve önerilerini 
koyabiliyoruz. Bu da gayet güzel bir atılımcı ve yönlendirici bir etkinlik.



Şimdiye kadar DEGİAD’ın bu üst düzey motivasyonun 
kaybolmamasındaki sebep neydi sizce?
Savunduğu değerler. Bu zamana kadar DEGİAD hiçbir zaman, hiçbir siyasi 
kimliğin veya başka bir kimliğin savunuculuğunu yapmadı. DEGİAD sadece 
tarafsız bir biçimde, hangi siyasi görüş olursa olsun tavrını Atatürkçülük, 
cumhuriyetçilik ve laiklik çizgisini koruyarak eleştirilerini yapmaya devam 
etti. Açıkçası bundan daha iyi bir motivasyon unsuru olabileceğini 
düşünmüyorum.

DEGİAD’ın şimdiye kadar öncülük yaptığı konular nelerdi?
Denizli özelinde konuşacak olursanız Denizli’nin, Denizli’yi yönetenlerin 
nezdinde derneğimizin üye olduğu federasyonlar bazında da ele 
alacak olursanızda DEGİAD’ın ciddi bir kabul edilmişliği söz konusudur. 
DEGİAD’ın fikri anlamda yönlendirdiğini düşünüyorum. Yani bu kabul 
edilmişliği sayesinde gerek platformda gerek getirmiş olduğu konuklar, 
değinmiş olduğu konular ve bu konulara getirdiği eleştirilerin özellikle 
basın bildirilerini yönlendirdiğini düşünüyorum. Bu da karar vericilerin, 
Denizli’deki yöneticilere “DEGİAD’ında böyle bir tepkisi var DEGİAD’ında 
böyle bir olumlu bir beklentisi var” diye mutlaka düşündürtür. Bu bence bir 
öncülük. Fikri düzeyde insanların karar alma mekanizmalarında  DEGİAD’ın 
öncü olduğunu düşünüyorum. Olumsuz bir süreçte dahi bu durumun 
yanlış olduğunu basın bildirisiyle duyuruyoruz. Düşünce anlamında, fikir 
anlamındaki yönlendirebilme kabiliyeti yönlendirebilme gücü DEGİAD’ın 
şehir içinde yapmış olduğu önemli bir öncülük görevidir.

Artık DEGİAD dendiği zaman akıllara neler geliyor?
Kendi üyelerimiz özelinde DEGİAD dendiği zaman öncelikle biraz önce 
bahsetmiş olduğum yönlendirebilme gücüne bence bütün üyeler vakıf ve 
bununla ilgili olan konuda bir talepleri ya da ihtiyaçları olduğu zaman bunun 
eninde sonunda bir taraflara iletileceğini biliyorlar. Çünkü şehrin sorunları, 
iş insanlarının sorunları ve bu sorunları tetikleyen unsurlardan kaynaklı silsile 
içinde etkilenecek olan her şeyi bir şekilde biz dile getirebiliyoruz. Özetle 
biz bir siyasi örgütlenme değiliz. Siyasi tavır takınacak bir durumumuz 
yok. Biz bunu gerekirse dilimizde tüy bitinceye kadar dile getiririz. Olması 
gereken de bu zaten. 

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Ben DEGİAD üyesi olmaktan DEGİAD’ın bir mensubu olmaktan ve 
DEGİAD’ın yönetiminde çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum. Burada 
tanıdığım arkadaşlarımın hepsi çok değerli insanlar. Onlarla saygı 
çerçevesinde geliştirmiş olduğum ilişkiler bana haz veriyor. Bu durum 
birçok insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan bir unsur. Öyle olması da 
gerekiyor. DEGİAD’ın kendi içindeki davranış modelininde dışarıya örnek 
olacağını düşünüyorum.
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Fenerbahçe Spor Kulübü
Denizli Şubesi 

Ülkemizin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor 
Kulübü, Denizli’de şubesini açarak kurumsal faaliyetlerine Denizli’de 
de yer verme kararı aldı. DEGİAD olarak bizler de Denizli Şube 
Başkanı Sayın Emrah Tünay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Şeref Arpacı ve 
Uğur Çoban ile bir araya gelerek şube olma sürecini, hedeflerini, kim 
olduklarını öğrenmek için merak edilen soruları kendilerine sorduk. 

Sayın Emrah Tünay öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? 
Öncelikle merhabalar. 1980 yılında Denizli’de doğdum. İhtisasımı 
işletme okuyarak yaptım. Tunay Tarım San. Tic. Ltd. Şti. aile şirketinde 
Yönetim Kurulu Başkanıyım. 7 yaşında dünyalar güzeli bir kız 
babasıyım. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. 2014 yılında 20225 
no’lu kongre üyesi oldum ve kulübümüz için hizmet etmeye başladım. 
Hayatımın her anında işimle, ailemle bir tuttuğum Fenerbahçe’nin 
Kurucu Şube Başkanı olarak çalışmalara devam ediyorum. 

Denizli’de Fenerbahçe Spor Kulübü Şubesi olma yolunda 
ilerleyen süreç nasıl gelişti? Bu yola ilk nasıl çıkılmıştı? 
Oluşumun temellerini bizlere anlatır mısınız? 
Denizli’de 5-6 kişinin bir araya gelerek 2015 yılında oluşturduğu 
topluluk kısa zaman içerisinde büyüyen bir ivmeyle yüzlere 
erişen sayımızla sosyal medya platformlarında on binleri buldu. 
Denizli’de maçları bir araya gelerek izlemenin yanında İstanbul’a 
maçlara katılmamızla birlik ve beraberlik duygularımız gelişti. Bir 
gittiğimiz yerde, onlar sonrasında da yüzlere erişen sayılarımız 
oldu. Kulübümüzün yaptığı projelere ortak olmak, kulübün vizyon 
ve misyonu doğrultusunda hareket etmek de gerekir. Bu yüzden 
“Hedef 1 Milyon Üye Projesi” kapsamında adım atmaya başladık. 
Bu doğrultuda 2015 Ocak ayında Denizli’ye gelen proje yöneticisi 
Miraç Bey’le tanışma toplantımızda 12 kişinin üye olmasıyla başlayan 
süreçte 2 yıldan az bir sürede şube olma yolunda önemli bir adım 
attık. Denizli Fenerbahçeliler Platformu olarak adlandırdığımız 
oluşumumuz Denizli’de var olmayan temsilci üye sayısını da 200’lere 
taşıyarak kulüp tüzüğü gereği şube olma hakkını elde etti. Bizde 2017 
Aralık ayı başlarında kulübümüze yaptığımız müracaat ile onay aldık 
ve resmi olarak şube olmaya hak kazandık. 

Denizli Fenerbahçeliler Platformu olarak çıktığınız bu 
yolda Denizli’de ne gibi faaliyetleri yürüttünüz? Bundan 
sonraki süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesi 
olarak hedefleriniz nelerdir? Omuzlarındaki yükün arttığını 
söyleyebilir miyiz? 
Taraftar topluluğu olarak toplanmaya başladığımızda öncelikle 
amacımız, futbol müsabakalarını birlikte izlemek, heyecana ortak 
olmaktı. Düzenli olarak her hafta maç günü bir araya gelip belirlenen 
yerde toplu olarak maç izlemeye başladık. Sayımız gün geçtikçe 
artmaya başladı. Arkadaşlık, dostluk bağlarımız gelişmeye başladı. 
Denizli’ye sığmıyorduk. Maçları izlemek için İstanbul’a gitmeye 
başladık. Büyük derbilerde mabedimizde Kadıköy’deydik. Daha 
sonra birlikteliğimiz futbol müsabakaları dışında basketbol, voleybol 
takımlarımızın da müsabakalarına katılmayla devam etti. İstanbul’da 
kulübümüzün tesislerinde kahvaltılar düzenledik, antrenmanlarda 
futbolcularımızla yakından tanışma fırsatı elde ettik. Denizli’de olup 
Fenerbahçe ile bu sevdayı yaşamak isteyen herkesi bu sürece ortak 
etmeye çalıştık. 

Şunu biliyorduk ki Fenerbahçe’ye bağlılık sadece 
maçlara gitmekle olmaz. Ülkesini, milletini seven 
birer vatandaş olarak sosyal sorumluluk projelerine 
de imza atmaya başladık. Bu süreçte ilerlerken 
sosyal sorumluluk projeleriyle de Fenerbahçe’mizi 
ön plana çıkararak bir spor kulübü olmanın 
ötesinde Fenerbahçe’mizi halkın kendisi yaptık. 
İlk projemiz olarak 2015 yılında yetiştirme yurdu 
ziyaretiydi. Oyuncaklar ve Fenerium’dan aldığımız 
formaları çocuklarımıza götürdük. Sonrasında 
ilik nakli olacak bir hasta için yardım kampanyası 
düzenledik, kendisini ziyaret ettik, forma hediye 
ettik. Ardından daha büyük projelere imza atmaya 
başladık. Düzenlenen iftar yemeğimiz (Aşevi), 
okullarımızın donatım malzemelerinin alımı ve 
çevre düzenlenmesinin yapılması (Akdere Hüseyin 
Ali Bayram İlk ve Ortaokulu), kütüphane yapılması 
(Denizli Merkez Hacı Serpil Kabaklı Ortaokulu), ana 
sınıflarımıza oyuncak temini (Kale ilçesi), maddi 
durumu yetersiz olan öğrencilerimize giyecek 
yardımı (Akdere), ceza evindeki çocuklarımıza 
kişisel ihtiyaç malzemeleri alımı (Denizli Ceza Evi) 
gibi çeşitli projelerde de adımızdan sık sık söz 
ettirdik. Kulübümüzün hayata geçirdiği “1907 Okul 
1907 Pota” projesinin lansmanını da ilk Denizli 
Babadağ’da yaparak belirlenen okullarımızı pota 
ve basketbol sahalarına kavuşturup basketbol 
sporunda farkındalık yaratmaya öncülük ettik. Ayrıca 
“1907 Okul 1907 Pota” projesini hayata geçirdiğimiz 
Babadağ’da BASİAD ile iş birliği yaparak geliştirdik. 



Son olarak eklemek istedikleriniz? 
Misyonumuz Fenerbahçe Spor Kulübü’nün vizyonuna uygun şekilde 
hareket ederek sosyal, kültürel ve sportif alanda yapılacak çalışmaların 
yanı sıra, zaman içerisinde giderek daha da güçlenmesini hedeflediğimiz 
şubemizin gücünü, yaratacağı etkiyi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
menfaatleri doğrultusunda yönlendirmek tek amacımız olacaktır. 
Denizli’mize de bunu en iyi şekilde yansıtacağız. 
DEGİAD dergisinin 56. sayısında bize de yer verdiği için Melek Başkan 
nezdinde tüm yönetim kurulu ve Fenerbahçeli arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. DEGİAD’ın faaliyetlerini her zaman yakından takip ediyoruz. 
Bizler de DEGİAD’a üyeyiz. Çok yakından takip edip, faaliyetlerde yer 
almaya çalışıyoruz, güzel faaliyetlerinin devamını bekliyoruz. 

DEGİAD ve Fenerbahçe; Türkiye’nin çağdaş, Atatürkçü vizyonuna sahip 
iki kurumu. Bu iki kurumda da aidiyet olarak içinde bulunduğumuz için 
kendimizi gururlu hissediyoruz. Fenerbahçeli arkadaşlarımıza da selam-
larımızı iletiyoruz.

Yakın zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Aziz 
Yıldırım Denizli’yi ziyaret etmişti. O ziyarette 
gündem konusu neydi? 
Başkanımız Aziz Yıldırım bizim Denizli’deki faaliyet-
lerimiz hakkında bilgi almak ve taraftarlarla buluşmak 
için geldi. Çünkü iki yıl gibi kısa bir sürede şube olma 
hakkını elde eden bir il var ortada. Ayrıca Denizli’nin 
gerçekten Fenerbahçe Spor Kulübü’nde inanılmaz 
bir yeri var. Tüm Fenerbahçelilerde olumsuz bir De-
nizli algısı var. Biz bunu yıkmak istedik ve Denizli’yi 
şubeleşme sürecinde diğer şubelere kıyasla çalışma-
larımızla ciddi bir yere getirdik.

Şehrimizin STK’lerinin Platform ile ilişkileri 
nasıl? Ortak yürüttüğünüz projeler neler?
Şu anda herkesle iyi bir iş birliği içerisindeyiz. 
Fenerbahçe’de STK başkanlarımızdan en başta Melek 
Hanım bizlere çok destek oluyor ve kulübümüzün 
de temsilci üyesi. AK Parti Denizli İl Başkanı Necip 
Filiz, Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin 
Memişoğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat 
Keçeci, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman 
Kocasert platformumuzda ve şubeleşme sürecinde 
bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Her 
zaman yaptığımız organizasyonlara katılımlarıyla 
destek oldular, yanımızda yer aldılar. Tabii bundan 
sonraki projelerde de ortak hareket etme fikrimiz ve 
istediğimiz var. 

İş adamları olarak Fenerbahçe’ye ve spora ne kadar zaman 
ayırıyorsunuz? Hayatınızdaki yeri nedir? 
Aileniz, hayatınız sizin için neyi ifade ediyorsa Fenerbahçe de benim için 
onu ifade ediyor. Yaşamımın her aşamasında her yerinde. Ruhumun bir 
parçası, gönlümün bir sevdasıdır. Sevinçleri sevinçlerimiz, üzüntüleri 
üzüntülerimiz oluyor. Adı konmayacak büyük sevda oldu bende. Yaşamın 
her anında her dakikasında onunlayız. Yakamızda taşıdığımız rozetimiz 
başımızı dik, alnımızı pak tutmaya yetiyor. Zaman kavramı Fenerbahçe’de 
bizim için yoktur. Gerek şubeleşme çalışmalarında gerekse Fenerbahçe 
ile ilgili projelerde olması, yapılması gerekeni yapmak için tüm zamanımızı 
buna harcıyoruz. Bunu bir görev edindim. Özellikle bu 3 Temmuz’da 
Fenerbahçe üzerinden oynanan kumpas davasında yaşananlar bizi 
Fenerbahçe’mize daha sıkı bağladı. Dik durmaya çalıştık, haykırdık. 
Gördük ki söylediklerimizde ne kadar haklıymışız. Fenerbahçe’mize bela 
olan bu terör örgütü ülkemize karşı hain bir darbe girişimine girdi ve 
onlara karşı verilen bu mücadelenin ilk adımını Fenerbahçe olarak bizler 
attık. İşin açıkçası son dönemde bu kadar tutkulu olmamızın, daha çok 
Fenerbahçe Kulübü’ne sahip çıkmamızın nedenlerinden biri de bu olay 
diye düşünüyorum. 



TOBB, Türk Ekonomi Bankası iş ortaklığı ile Turkcell 
ana sponsorluğundaki Türkiye Teknoloji buluşmaları 
Denizli’de gerçekleştirildi. Denizli Sanayi Odası, Denizli 
Ticaret Odası ve Denizli Ticaret Borsası ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen etkinliğin ana konusu dijitalleşmeydi.

Kelimenin tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde artık herkes dijital ile iç içe yaşıyor. Dijitalleşme ile birlikte rekabet 
artıyor, fiyatlar şeffaflaşıyor, güç müşterinin eline geçiyor ve online itibar önem kazanıyor. Bu durum KOBİ’leri dijital ile yaşanan 
hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor. Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında, 
Türkiye’nin önünü açan sektör temsilcileriyle Anadolu’nun dört bir yanına giderek, Anadolu’daki KOBİ, girişimci ve girişimci 
adaylarına dijital dönüşüm süreci paylaşılıyor.

Türkiye 
Teknoloji Buluşmaları 
Denizli’deydi

28 Kasım’da Denizli’de Turkcell ana sponsorluğunda 
gerçekleştirilen etkinlikte dijital dönüşümün ne olduğu, ne 
gibi etkiler yarattığı, endüstrideki değişimler, güvenlik gibi 
konuların işlendi. Teknoloji Buluşmaları’nın kurucusu olan 
Merter Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik 
Zeynep Tandoğan ve Bloomberg HT’den Sami Altınkaya’nın 
moderatörlüğünde yapıldı. SefaMerve CEO’su Mehmet 
Metin Okur, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Turkcell 
Kurumsal Satış Direktörü Barbaros Özdemir, Turkcell 
Kurumsal Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, Mikro 
Yazılım Satış Müdürü Tolga Dokuzer, Hepsiburada Satış 
Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Kariyer.net Genel Müdür 
Yardımcısı Barış Karadenizli gibi sektörün önemli isimleri 
Denizli’nin önde gelen sanayici ve iş insanlarına dijital 
dünyadaki gelişmeleri, yapılması gerekenleri ve gelecekte 
bizleri nelerin beklediğini anlattı.

Denizli’nin önde gelen 500’den fazla sanayici ve iş insanının katıldığı 
panel Anemon Otel kongre salonunda gerçekleşti. Sanayi konusunda 
Türkiye’nin göz bebeği olan Denizli, teknolojiyi ve dijital dönüşümü 
kendi iş kollarına nasıl uyarlayabileceği konusunda daha derin bilgi 
ve fikirler edindi. Konuşmacıların teknoloji dünyasında gerçekleşen 
gelişmeleri aktardığı deneyimler, Denizlili konuklar için ilham verici 
bilgilerle doluydu. Etkinlik aralarında pek çok katılımcı, konuşmacıların 
etrafını sararak kendi iş fikirlerini paylaşarak, girişimcilik konusunda 
da destek almış oldular.





Denizli Genç İş Adamları Derneği Başkanı Melek Sözkesen’in konuşmasıyla 
başlayan Türkiye Teknoloji buluşmalarında Melek Sözkesen şunları söyledi: 
“Dijitalleşmenin sunduğu fırsatların farkındayız. Dijital dünyanın iş dünyasına 
zaman ve yer kazandırıyor olması en büyük avantaj. Dijitalleşme için insan 
kaynağı ihtiyacını görmeli ve dijital ordular kurmalıyız. Dijitalleşmeyi Denizlili iş 
insanları olarak, iş devrimi olarak görüyoruz.”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken ise Türkiye Teknoloji Buluş-
maları’nı Anadolu’yu teknolojiyi KOBİ’lerle teknolojiyi buluşturma ko-
nusunda yol aldığımız yer olarak tanımlarken, “Teknoloji Buluşmaları 
Anadolu’da reel anlamda sanalı konuştuğumuz faydalı bir yer halini 
aldı. Bugüne kadar etkinliklerde yaklaşık 10 bin kişi bir araya geldi 
ve dijitalin, dijitalleşme sürecinin ne olduğunu anladı ya da anlama-
ya çalıştı. Şunu anlamamız gerekiyor, Türkiye Facebook kullanımında 
dünyada 6, Instagram’da ise 4. sırada. Fakat e-ticarette çok gerilerde. 
Bizde online perakende %3,5 seviyelerinde iken, gelişmiş ülkelerde 
bu oran %15 civarlarına yükseliyor. Dijital dünyada bizim alacak çok 
yolumuz var ancak yolumuz olması aynı zamanda avantaj. Bu alan-
da gözle görülür bir boşluk var, dijital dünyanın yarattığı avantaj 
ve fırsatları görmemiz gerekiyor. Bizim zaman kaybetmeden sosyal 
medya kullanımından öteye geçip, online dünyadan para kazanma 
yolunu bulmamız gerekiyor. TOBB olarak biz, dijitalleşme ve e-ticare-
tin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüketicilerin e-ticarete 
güvenlerinin artması için hükümetimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz 
E-ticarette Güven Damgası bu çalışmalarımızın en önemli parçaların-
dan biri” dedi.

Gelecekte Bütün İhracatı E-ticaretle Yapacağız

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ise dijital evrim sürecindeki kişisel 
tecrübelerini aktararak konuşmasına başlarken, özellikle geleceğin dijital 
dünyada olduğunu ve geleceği kaçırmamak zorunda olduklarını söyledi. 
Geçmiş sanayi devrimlerini kaçırdıkları için bunun yer yer ezikliğini, yer yer 
ise rakiplerini yakalamak için sarf ettikleri ekstra çabanın altını çizen Keçeci, 
bu sefer erken yakaladıkları dijitalleşme treninin içinde olmaktan duydukları 
heyecanı dile getirdi. Müjdat Keçeci sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
geleceğinde iz bırakmak zorunda kaldığımız dijitalleşme konusunda 
Denizli Sanayi Odası olarak adım attığımız için çok memnunuz. Şurası kesin: 
dijitalleşme geleceğimiz. Bugün Endüstri 4.0 denilen yeni sanayi devriminin, 
dijitalleşme olduğunu, kodlama olduğunu görüyoruz. Geçmiş bütün sanayi 
devrimlerini 100 yıl geriden takip ettik ve bu ezikiği yaşam boyu hissettim. 
Endürtri 4.0 vagonlarına mutlak suretle binmemiz ve heyecan duymamız 
gerekiyor. Sanayide dijtalleşmeyi kullanmalı ve verimli olmasını sağlamamız 
gerekiyor. İnsan kaynağımızı ve iş modellerimizi de bu şekilde örgütlemeye 
ihtiyacımız var. Rekabet ettiğimiz ülkelerin hepsinin dijitalleştiğini görüyoruz. 
Bizim de burada geri kalmamamız gerekiyor. Dünyada biz nerede olacağız? Bu 
sorunun yanıtını bulmalıyız. Yarın bütün ihracatı e-ticaret vasıtasıyla yapacağız. 
Artık dünya balta çekiçle geçmiyor. Bütün her şey zekada, düşünmede ve 
dijitalleşmede. Eğer biz dijitalleşmeyi beceremezsek köle olmaya mahkumuz.”

Dijital Dönüşümü Anlamayan Şirketler Batmaya Mahkum

Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Barbaros Özdemir ise "Dijital Girdapta Hayatta Kalmak" adını verdiği sunumunu yaparken, 
teknoloji dünyasından somut veriler ve güncel gelişmelerden bahsetti. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme konusunun büyümüş 
şirketler için ürkütücü gelebildiğini, ancak her tehdidin aynı zamanda pozitif potansiyel de oluşturduğunu belirten Özdemir, 
gerçekleşecek dijital dönüşümden dolayı gerçekleşebilecek tehditlerin önleminin erken alınmadığı takdirde, geride kalmanın 
kaçınılmaz olduğunu belirtti. Şirketler için mobil dünyayı anlamanın en önemli işlerden biri olduğunun altını çizen Özdemir 
şöyle devam etti:



“Müşteri dediğiniz kişiler artık dijital dünyada yaşıyor. Dijital ikizinizi 
yaratmak ve dijital dünyadan da kazanım elde etmek zorundasınız. 
Çeşitli sektörlerden dev şirketler dijital duvarı aşamayıp 
dönüşemeden küçüldüler. Dijitalleşmeden varlık göstermenin 
imkansız olduğu artık kesinleşti. Bu dijital evrim, sadece büyük 
kuruluşları değil, KOBİ’lerin de rotasını nasıl çevireceğini 
belirleyecek. O yüzden dijital dönüşümü iyi anlamalı, yolumuzu 
kaybetmemeliyiz. Her şeyden önemlisi KOBİ’ler var olabilmek için 
sürekli değişime açık olmalı. Turkcell, dijital dönüşüm sürecinde 
tüm şirketlerle çalışmaya, anlamaya ve değer yaratmaya hazır.”

Etkinliğin ardından Türkiye Teknoloji Buluşmaları Kurucusu Merter 
Özdemir ile de kısa bir röportaj gerçekleştirme şansımız oldu. 
Özdemir, Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın kuruluş amacından, 
Denizli’de gerçekleşen etkinliğin ardındaki memnuniyetinden ve 
ilerleyen zamanlardaki hedeflerinden bahsetti.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları neden kuruldu, amacı nedir?

Konuşmacıların da ısrarla altını çizdiği dijital dönüşüm 
meselesinden Anadolu’nun her tarafını haberdar etmek asıl 
amacımız. Türkiye’nin dış ticaret açığı sorunu, ekonomik sıkıntıları, 
geleceği kısacası her şeyi dijital dünyada göstereceği performansa 
bağlı. Bu konuda ülke olarak seferberlik yapmamız gerekiyor. 
Ekibimiz ve sponsorlarımızla beraber dijital dünya konusunda 
ülkemize katkı vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Umuyorum ülkemize ve Denizli’ye faydamız olmuştur.

Denizli’deki gerçekleştirdiğiniz etkinlik nasıldı?

Öncelikle ev sahibi olan Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası 
ve Denizli Ticaret Borsası’na çok teşekkür ediyorum. Vizyonları 
sayesinde Denizli’yi teknoloji kenti haline getirmek için ellerinden 
geleni yapıyorlar. İkinci kez gelmiş olduğumuz Denizli’de; 
katılımcılardan gelen soruların kalitesi ve derinliğinin artmış 
olduğunu görmüş olmak, doğru yolda olduğumuzun kanıtı.

Bundan sonraki hedefleriniz neler?

Sözlerimin başında da belirtiğim gibi biz milli bir mesele için yola 
çıktık ve ülkemizi dijital devrimde geride bırakmamak için elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar toplumumuzu, iş 
insanlarımızı daha çok eğitim ve etkinlik yoluyla bilgilendirmeye 
ve onları dijital dünyaya adım atmaya yönlendirmeye çalışıyorduk. 
Bundan sonrasında ise daha somut adımlarımız olacak. İstanbul’da 
kurmuş olduğumuz Türkiye E-ticaret Merkezi ile Türkiye’nin dört 
bir yanında bulunan, sanayici ve KOBİ’ye e-ticaret, e-ihracat ve 
dijital dönüşüm alanlarında somut destekler vereceğiz. Kurmuş 
olduğumuz e-ticaret platformu sayesinde birkaç saniye içinde 
KOBİ’ler ödeme, kargo ve teknoloji altyapısı hazır olan, tamamen 
kendilerine ait e-ticaret sitelerini ücretsiz olarak kurabilecekler. 
Üstelik dijital pazarlama ve teknoloji kullanımı konusunda yalnız 
kalmayacak, somut destekler alabilecekler. Bu site vasıtasıyla hem 
ülke içinde ticaret yapabilecekken hem de e-ihracat yapabilecekler.

TOBB E-ticaret Meclisi Başkan yardımcısı olarak, çok 
önemsediğimiz bir projemiz daha var. Türkiye’de fikri olan 
ancak kaynakları kısıtlı olan müthiş girişimci insanlar var. 
Türkiye E-ticaret Merkezi’nde bu insanları bulup, onları maddi 
ve ayni yardımlarla destekleyen bir yapımız olacak. Sadece 
para verip göndermek değil aynı zamanda bu insanları 
doğru yönetim sergilemeleri için de destekleyeceğiz. Bütün 
amacımız Türkiye’nin AB, Çin, Kore, Singapur gibi ülkelerle 
yarışabilecek kapasiteye ulaşabilmesini sağlamak. 

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bir sonraki adresi Tekirdağ 
olacak. Trakya Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 
olan etkinlik 21 Aralık’ta Tekirdağ Ramada Otel'de yapılacak.
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Kışın tatil denince genelde ilk akla gelen kış sporlarının 
dahil olduğu aktivitelerdir. Ancak geçmişiyle tarihi doku-
lara sahip, eşsiz doğa güzelliklerini bünyesinde barındı-
ran aynı zamanda da modern şehir hayatının akıp gittiği 
bu şehirlere hemen bir uçak bileti alma fikri hiç de fena 
gelmeyecek.

Norveç - Tromsö
Norveç’in kuzeyinde yer alan Troms eyaletinin başkenti dikkat 
çekici doğasıyla her zaman en çok ziyaret edilen yerlerden 
biri olmuştur. Özellikle kutup dairesine yakın olması sebebiyle 
gecelerin ve gündüzlerin çok uzun geçtiği Tromsö, eşsiz bir 
görsel şölen sunan kutup ışıklarını görmek isteyenlerin ilgisini 
çekmektedir. Ayrıca Tromsö, ziyaretçilerine iklim gereği pistsiz 
kayak imkanı sunmakta. Birden fazla adanın birleşmesiyle 
oluşan şehir; Polar Müzesi, Artic Katedral ve Botanik Bahçe gibi 
yerleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Macaristan - Budapeşte
Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte; parlamento binaları, 
katedralleri ve güzel doğasıyla ziyaretçilerini her zaman 
sürprizlerle karşılaştırmakta. Budapeşte’nin en meşhur ve 
görülesi yeri olan Zincir Köprüsü, Tuna Nehri üzerinde Buda ve 
Pest’i birleştirmek için yapılmış ve Avrupa’nın en uzun köprüsü 
olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük 3. parlamento binası 
olan Az Orszaghaz Macar kültürüne ait bir çok tarihi esere de 
ev sahipliği yapmakta. UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak 
koruma altına alınan, Andrassy Bulvarı’nın sonunda yer alan  
Kahramanlar Meydanı  şehrin en çok ziyaretçi alan yerlerinden. 
Szechenyi Kaplıcaları ile Avrupa’nın en büyük şifalı kaplıcasına 
sahip Budapeşte, bu yönüyle de oldukça meşhur.

İtalya - Roma
İtalya’nın en kalabalık şehri, binlerce yıl savaşlarla stratejik 
konumu nedeniyle dolaylı dolaysız alakası olmuş ve adeta 
paylaşılamayan bir şehirdir Roma. Kolezyum, Vittorio Emanuele 
II Abidesi, kiliseleri ve büyük meydanlarıyla Roma’yı gezmek için 
kısa bir tatil planı yeterli kalmayacaktır. Romantizm şehri olarak 
bilinen Roma’nın tersten yazılışı “Amor” yani “aşk” anlamına 
gelmektedir. Adında aşk saklı şehir olarak bilinen Roma’yı 
ziyaret edecek olursanız asla pişman olmayacaksınız.

Liechtenstein - Vaduz
Sıradaki şehrimizde isim olarak sadece başkent Vaduz yazsa 
da, çok küçük bir ülke olan Liechtenstein’ı gezmek çok da zor 
olmayacaktır. Yüzölçümü 160 km², nüfusu 35.000 olan bu küçük 
ülkenin sınır uzunluğu ise sadece 76 km. Bu ülke bu kadar küçük 
olmasının yanı sıra gayri safi milli hasıla oranına bakıldığında 
Avrupa’nın en zengin ülkesi. Ülke anayasal prenslikle yönetiliyor 
ve prensin şatosu Vaduz’da bulunuyor. İlginç bir bilgi; şatoya 
çıkmak serbest ancak ne yazık ki prensin kapısını çalıp içeriye 
giremiyorsunuz. Küçük dağ kasabalarından oluşan ülkenin 
başkenti Vaduz bu kadar küçük olmasına rağmen dinlendirici 
bir tatil için “Neden olmasın?” diyebileceğiniz noktalardan.

Bosna Hersek - Saraybosna
Saraybosna, üç büyük imparatorluğun tarihine tanıklık etmiş bir 
Balkan başkenti. İlk olarak Roma İmparatorluğu altında tarihteki 
yerini alan Saraybosna, 15.yy’da Osmanlı İmparatorluğu 
idaresine geçerek 400 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde 
kalmıştır. Bu uzun süreden dolayı halen Osmanlı izleri görmek 
mümkündür. Bir diğer ev sahipliği yaptığı tarihi olay ise 1. 
Dünya Savaşı’nın çıkma sebebi olan Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu veliahdı Arşidük Ferdinand’ın suikaste uğradığı 
şehirdir. Bu tarihi dokularla donatılmış şehirde gezmenin 
bambaşka tecrübeler kazandıracağı ise kesin.

2018 Kışının Nabzı Bu
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"Eğitim Kurumları Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği"

Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Himmetli ile dernek hakkında bir 
röportaj gerçekleştirdik. Kendisi derneğin kuruluş hikayesini, projelerini ve dünden bugüne neler 

yaşandığına dair sorularımızı yanıtladı.

Derneğin açık adı nedir, ne zaman kuruldu ve sizi tanıyabilir miyiz?
1946 yılında Çal Bayıralan köyünde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Denizli’de tamamladım. 1970 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 1973 yılında Denizli’de serbest 
avukatlığa başladım ve halen mesleğime devam etmekteyim. Derneğimizin ilk adı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği’dir. Derneğimiz 
1987 yılında zamanın Denizli Milli Eğitim Müdürü tarafından Denizli’deki ilkokulların aile birliği 
başkanlarından seçilen ilk kurucu üyelerle kurulmuş olduğu için ismi Milli Eğitim Müdürü tarafından 
konulmuştur. Daha sonraları  kanun ve tüzükler gereği resmi kısımlar çıkarılmış ve derneğimizin 
şu anda kullandığımız  ismi “Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği” kalmıştır. Kurucu 
üyelerimiz Mehmet Yıldız, Saime Öztürk, Nimet Erdoğan, Nurhan Tarakçı, Nazmi Şenel, Hüseyin 
Toplu ve Salih Esen’den oluşuyordu. Kuruluşu takiben yapılan toplantılara iş yoğunlukları sebebi ile 
düzenli katılamayan 2 yönetim kurulu üyesinin yerine ben ve Av. Aysun Esen yönetime girdik.  1988 
yılı yapılan genel kurulda bana başkanlık görevi verildi. Halen daha bu görevi arkadaşlarımın bana 
duyduğu güven nedeni ile sürdürmekteyim. Zaman içerisinde yönetim kurulunda değişimler oldu. 
İşleri nedeniyle ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine yenileri katıldı. Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu hep uyumlu bir şekilde çalıştı. Şu andaki Yönetim Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz Hasan 
Himmetli, Saime Öztürk, Şeref Hazer, Aysun Nalbant, Nizameddin Kolbaşı, İbrahim Özen, Cengiz 
Akhisar, Sevgi Bayraktar, Özlem Urganlıoğlu, Mehtap Sinkıl, Orhan Öksüzoğlu, Ali Galip Mahlıçlı, Aslı 
Çaputçu Kasapoğlu, Ümit Çalışkan ve Serdar Başbuğ’dur. Daha önce yönetim kurulumuzda görev 
yapan ve ayrılan Tülay Gökmen, Nimet Erdoğan, Ahmet Karaalp, Fikret Kocaman ve Osman Zolan’a da 
emekleri sebebiyle teşekkür ederiz.



30 yıldır şehre hizmet eden bu derneğin bugüne dek neler 
yaptığını bize özetleyebilir misiniz? Bu özetlemede, özellikle 
“iz bırakan” önemli eserlerinizin neler olduğunu vurgulayabilir 
misiniz?

Biz ilk aktivitemizi 12 Mart 1988’de yaptık. O yıllarda Denizli’de 
derneklerin sıklıkla organize ettikleri üzere biz de Pamukkale’de balo 
yaparak ve baloda eşya piyangosu düzenleyerek işe başladık. Bu 
aktiviteyi yıllarca geleneksel olarak düzenledik. Öyle ki bir takvim yılında 
bizim balo gecikince müdavimlerimiz olan yardımseverlerimiz  bize 
hatırlatmada bulunurlardı. Tabii aktivitelerle birlikte kuruluş amacına 
uygun proje arayışına da başladık. 1988 yılında  Denizli’de sadece 
ana sınıfı vardı bu da Hürriyet İlkokulu’nun içinde hizmet veriyordu. 
Derneğimiz bu nedenle Denizli’de ilk olacak bir ana okulunun 
yapılması için çalışmaya başladı. Milli Eğitim Müdürü ile birlikte 
şimdiki Milli Eğitim Müdürlüğü binasının ilk 4 katını anaokulu yapmak 
üzere mutabakata vardık. Burada açılan ve Denizli’nin ilk anaokulu 
olan Zübeyde Hanım Anaokulu’nun açılmasında bu okula müdür 
olarak tayin edilen öğretmen Sabiha Esen’in de hizmeti unutulamaz. 
Defalarca Ankara’ya gitmiş, bakanlıkta uğraş vermiştir. Zübeyde 
Hanım Anaokulu’nun yapımında derneğimizin büyük maddi katkıları 
olmuştur. Biz de böylece Denizli’de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bu 
günlerde Milli Piyango İdaresinden izin alarak ve teminat mektubu 
vererek eşya piyangosu düzenledik. 10.000 adet bilet sattık. Bir adet 
yeni Tofaş-Doğan otomobil yanında buzdolabı, televizyon, çamaşır 
makinesi gibi çeşitli ikramiyeler dağıttık. Açıkhava Tiyatrosu’nda, 
Milli Piyango İdaresinden gelen yetkili ve noter huzurunda yapılan 
çekiliş ve TRT’den gelen sanatçılarla ücretsiz bir konser düzenledik. 
Denizli’de okul öncesi eğitim bilincini yerleştirmek için halka açık 
paneller düzenledik. Elde ettiğimiz gelirin  tamamını anaokulunun 
giderleri için Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. Derneğimizin ilk 
iz bırakan eseri Denizli’ye ilk yapılan Zübeyde Hanım Anaokulu’dur.

Çalışmalarınız anaokulu ile sınırlı mı kaldı? 1991’de 
okulu açtınız, proje bitti, peki daha sonra neler yaptınız?

Çalışmamızı bırakmadık ve daha büyük bir projeye 
başladık. İlk olarak rahmetli Abdulgaffar Nemutlu hocamızı 
ziyaret ettik. O bize Türkiye’de engellilerin çok olduğunu 
bu nedenle Denizli’ye bir Görme Engelliler Okulu 
yapmamızı ve bu okulun bölgesel olabileceğini söyledi. Biz 
de dernek olarak gerekli araştırmaları yaptık, Türkiye’deki 
görme engelli okullarını gezdik, yetkililer ile görüştük 
ve Denizli’de bölgesel-yatılı bir Görme Engelliler Okulu 
yapmaya karar verdik. Okul için öncelikle arsa aramaya 
koyulduk. Hazineden şimdiki okulumuzun yerini Milli 
Eğitim Bakanlığına tahsis ettirdik. Daha sonra Sayın Valimiz 
Oğuz Kaan Köksal’ın da yardımlarıyla Cumhurbaşkanımız 
Sayın Süleyman Demirel’i Ankara’da yönetim kurulu olarak 
ziyaret ettik. Okulumuzun inşaatının temel atma törenine 
katılmasını istedik. Memnuniyetle kabul etti ve 1995 yılında 
Sayın Cumhurbaşkanımız  Süleyman Demirel, yanında 
birkaç bakan ile birlikte Denizli’ye gelerek okulumuzun 
temelini attı. Son derece görkemli bir tören atma töreni 
oldu. Ayrıca örtülü ödenekten de derneğimize 3.000.000 
TL bağışta bulundu. 
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Dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe’yi de 
Aydın’da ziyaret ederek okul projemizi anlattık ve gerekli 
desteği sağladık. Yardımsever halkımızın dikkatini bu okula 
çekmek için “Bir Tuğla da Sizden” kampanyası başlattık. 
25.000 adet bildiri bastırıp dağıttık. Yerel televizyonda ve 
TRT’de programlara katılarak görme engelli çocuklarımızın 
eğitim imkansızlıklarını, evlere hapsedildiklerini, ülkemiz 
için bir katma değer yaratamadıklarını anlattık.  Denizli’mize 
sayın Yusuf Ziya Göksu vali olarak tayin edilmişti. Biz de 
yönetim olarak sayın valimizi ziyaret ettik ve kendisine 
derneğimizin Denizli’de bölgesel bir görme engelliler 
okulu yaptırmaya başladığını, inşaatın devam ettiğini 
anlattık. Denizli’mize uzun süre faydalı olan herkesin 
çok sevdiği sayın valimiz okul inşaatımızı yerinde gelip 
gördü ve “bu okul inşaatını inşallah bitireceğiz” diyerek 
bize söz verdi. Uzun süre derneğimize katkıda bulunacak 
yardımseverler bulduk ve sayın valimizin de büyük desteği 
ile 5.000 m² kapalı alanı olan okulumuzun kaba inşaatını 
1999 yılında bitirdik.  1999 yılında zamanın Başbakan 
Yardımcısı rahmetli Sayın Bülent Ecevit, hastane temeli 
atmak için Denizli’ye geldiğinde  yanında bulunan Milli 
Eğitim Bakanı ile birlikte okul inşaatını ziyaret etti ve binanın 
bedelinin neredeyse tamamına yakınının dernek tarafından 
karşılandığını görünce talimat verdi ve onun ziyaretinden 
sonra okulun kalan işlerinin yapılmasını Milli Eğitim 
Bakanlığı üstlendi. Bu şekilde devlet-millet iş birliği ile 
Görme Engelliler İlköğretim Okulu’muz eğitim ve öğretime 
açıldı. Okulumuza yardım eden hayırseverlerimizin isimleri 
de okuldaki odalara verildi.  İşte ikinci iz bırakan eserimiz 
de bu Denizli Görme Engelliler İlköğretim Okulu’dur.

Biz bu okuldaki öğrenci mevcudunu ilk açıldığı günden itibaren 
artırmak için, inanılmaz zaman ve emek harcadık. Yıllarca, dernek 
yönetim kurulumuzla birlikte, bazen de ben tek başıma, civar köy 
ve illeri gezdik, eğitimden mahrum edilip evde tutulan görme 
engelli çocukların okulumuza kazandırılması için muhtarlarla, 
imamlarla, okul müdürleriyle tek tek görüşmeler yaptık. Onlarca 
çocuğu okulumuza kazandırdık. Kamuoyunun engelli çocukların 
okullarda psikolojik olarak ezileceği ve sahipsiz kalacağı anlayışı ile 
mücadele ettik. Okulumuzu da adeta bir özel vakıf üniversitesi gibi 
yüksek kalitede dayadık-döşedik, bütün araç-gereçleri temin ettik. 
Çocuklarımızın, laboratuvarları olan, her türlü lükse kavuşturulmuş 
yatılı bölge okulunda hiçbir olumsuzluk yaşamadan, şefkatle bakılıp 
eğitim alabilmelerini sağladık. Hatta devletimizin atadığı hizmetli 
yanısıra derneğimizce maaşları ve primleri ödenmek suretiyle ek 
çalışanlar istihdam ettik. Çocuklarımızın giyim-sağlık muayenesi vb. 
gibi ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladık. Görme umudu olabilir 
düşüncesiyle çocuklarımızı derneğimize destek olan Gözakademi 
Hastanesi’nde düzenli muayenelere götürdük. Bayramlarda 
elbiselerle donattık. Okulumuzun elektrik, su, yakıt, kırtasiye, 
demirbaş vb. tüm ihtiyaçlarını, devletin ödeneğinin yetmediği yerde 
biz karşıladık.  Çocuklarımızın kullandığı oyuncak, bilgisayar, kitap 
vb. eşyaların engelsiz çocukların kullandıklarına göre daha maliyetli 
oluşu, laboratuvarların daha da geliştirilmesi gerektiği, yatakhanelerin 
ve yemekhanenin daha lüks hale getirilmesi için bizim ve Denizlililerin 
okulumuzdan elini çekmemesi, bağışların devam etmesi gerekiyordu. 
Bunun için gelir getirici etkinliklere devam kararı aldık. Son sınıf 
öğrencilerimizi uçakla İstanbul’a götürdük. 3 gün sarayları, özel 
tekneyle boğazı gezdirdik ve derneğimizce ulaşılan hayırseverlerin 
bağışlarıyla, onların adlarını verdiğimiz spor alanları, manolya bahçesi, 
çeşmeler yaptırdık. Derneğimiz imkanlarıyla bahçenin bir köşesini 
meyve ve zeytin ağaçlarıyla bezedik. Okulumuzun zeytin ve meyve 
ihtiyacını bu bahçedeki mahsullerle karşıladık. Bahçemizde oyun 
parkları ve hayvanat bahçesi de oluşturduk. 

Okulda gözümüz kulağımız olsun, ihtiyaç ve sıkıntıları gecikmeden 
karşılayalım düşüncesiyle, derneğimiz için ayrılan çalışma 
odasında her hafta yönetim kurulu toplantımızı yaptık ve  idareci 
ve öğretmenlerimizle el ele eğitime destek olmayı sürdürdük. 
Öğrencilerimiz de çabalarımızın hakkını verdiler, lise ve dengi 
okullar sınavında önemli başarılar kaydettiler. Hatta mezunlarımızdan 
bir kısmı üniversite sınavlarında Türkiye 312’ncisi ve 429’uncusu 
olarak üniversitelere tam burslu girdiler. Bu sebeple üniversiteye 
gönderdiklerimizden de elimizi çekmedik, onlara halen burslar 
vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bize inanan öğrenci sayımız 
artıyordu ve bu yüzden daha çok paraya ihtiyacımız vardı. Nakdi ve 
ayni bağışlar, masa-sandalye gelirleri, piknik yemeği gelirleri derken, 
okulumuzun muftak ihtiyaçlarına katkısı olması bakımından, kurban 





Biz tam 26 yıl boyunca, aralıksız her Anneler Günü’nde piknik yemeği 
organize ettik. Bu, 1000-1500 kişiyle yapılan bir piknikti. Bu etkinlik 
Denizlililerin her sene aradığı, özlediği bir etkinlikti. İlkini 12 Mayıs 
1990’da düzenlendik. Önceleri Çamlık Mesireliği’nin içinde Orman 
Bölge Müdürlüğüne ait yerde yapıyorken, Görme Engelliler Okulu ve 
bahçesi bitince pikniği bahçemizde sürdürdük. Bu yemeklerimizde 
kullanılan su-çay dahil tüm gıda maddelerini, Denizlililerden bağış 
olarak aldığımız için, davetiyelerden elde edilen gelirin tamamı 
derneğimize kalıyordu. Ayrıca firmasının reklamını yapmak isteyen 
şirketlerin adlarının ve özel gün mesajlarının olduğu afişleri bahçemize 
asıyorduk, onlar da okulumuza bağışta bulunuyordu.  Bu etkinliğimize 
de 2017 yılında son verdik.

Bu kadar mı? Yeni projeler yok mu? 
Olmaz mı… Yıllarca tüm çalışmalarımızda bize destek 
olan hemşehrilerimizle, sosyal aktivitelerde bir arada 
olmak, dostluklarımızı pekiştirmek ve onlarla derneğimiz 
arasındaki bağı güncel tutmak için pek çok geziler 
düzenledik. Yurt içi-yurt dışı geziler yaptık birlikte. Onlar 
her gezide bizden etkinliklerimiz hakkında bilgiler aldılar. 
Bizimle birlikte sosyal paylaşımlar yaparak her daim 
dernekle iç içe oldular. Şimdi onlar da “Yeni projemiz 
nedir?” diye soruyorlar. Dikkat edin, derneğimize gönül 
veren hemşehrilerimiz-işadamlarımız, “ne yapacaksınız” 
değil, “ne yapacağız” diye soruyorlar. Onların beklentisini 
boşa çıkarmayacağız elbette. Geçen ay, Çal Bayıralan Köyü 
İlköğretim Okulu’nun bilgisayar, masa, sandalye, kitap, 
amfi vs. çeşitli  ihtiyaçlarını karşıladık. Gazetelerde yer 
aldık. Görmüşsünüzdür. Yönetim kurulumuz yeni bir eğitim 
projesini olgunlaştırmaya çalışıyor. Derneğimizden yeni bir 
İz Bırakan Eser atağını yakında duyacaksınız.

Derneğin hikayesi çok etkileyici gerçekten. Sizi tebrik 
etmek gerek. 

Sevgili Hasan Himmetli, bu söyleşiyle, bilmediğim ve 
belki okuyucuların da bu kadar yakından bilmediği, 
çok kıymetli çabalarınızı ve eserlerinizi öğrenmiş 
olduk. Teşekkür ederiz.

bağışları toplamaya başladık. Ancak elbette her yaptığımız işte olduğu 
gibi, bunda da bir fark yarattık. Bayramın birinci günü,  kurbanlığını 
seçmeye ve okulumuzda kestirmeye gelen bağışçılarımızı kahvaltıyla 
ağırladık. Onlar, derneğimizce bahçeye getirilen kurbanlığını seçtikten 
sonra, kahvaltılarını yaparken, kesim ekibimizce  kurbanları kesildi. 
Böylece bugünlere kadar gelen, yine geleneksel  bir aktivitemiz daha 
oldu. Çocuklarımızın bir yıl boyunca tüketecekleri  et ihtiyaçları da 
soğuk hava depomuzda saklanarak karşılandı. 

Gerçekten çok komplike çalışmışsınız, okulun ve çocukların 
ihtiyaçlarını karşılarken fiilen zorluk çekmiyor muydunuz? Nasıl 
organize oluyordunuz?

Derneğimize masa ve sandalye nakliyesi için Ford Transit marka 
bir araç satın aldık ve derneğe ait sandalye ve masaları bağış 
mukabilinde halkımızın hizmetine daha iyi sunmaya başladık. Daha 
sonra öğrencilerimizin gezilere, yarışmalara, sosyal aktivitelere ve 
gerekli görülen yerlere gitmeleri için bir minibüs satın aldık, bunu 
okulun hizmetine sunduk. Okulumuz idaresi ve öğretmenlerimiz ile 
ahenkli bir iş birliği içinde eğitimler sürdü. Okulun açılışından itibaren 
derneğimiz okulun hamiliğini üstlendi ve gerekli yardımları 2016 yılı 
sonuna kadar devam ettirdi. 2016 yılı sonunda gördüğümüz lüzum 
üzerine yönetim kurulumuzca okul hamiliğimiz sona erdi. 

Peki, “Denizlililer sizi neyle anar?” diye sorsak?

Eserlerimizle anar tabi ama  Anneler Günü Pikniği deyince akla 
kesinlikle derneğimiz gelir.





DİJİTAL (SANAL) PARA BİR YATIRIM VE ÖDEME 
ARACI MIDIR?

Bitcoin  2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel 
olarak başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş 
ile bağlantısı olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp 
satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna 
gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir. 

Bitcoin ilk çıkan dijital para birimi olup, zincir bloğu (block 
chain) teknolojisinin eseridir. Bitcoin’den sonra çıkan birçok 
dijital para olmuştur. Söz konusu dijital paraların tamamı Alt 
Coin olarak adlandırılmaktadır. Bir nevi alım-satım platformu 
olan coincap sitesinde 09.11.2011 tarihi itibariyle 958 alt coinin 
ticareti yapılmaktadır.

Dijital Paranın Ekonomik ve Teknolojik Temelleri

Konu başlığından da anlaşılacağı üzere bahsi geçen dijital para 
modasının ekonomik gerçeklikleri olup olmadığı, ülkemizde bir 
dönem titancılar olarak adlandırılan ponzi yapısı olup olmadığı 
en çok tartışılan husustur. Bu yazımızda dijital paranın ekonomik 
temelleri kısaca irdelenecek ve okurlara dijital para hakkında 
özet bilgi verilecektir.

Bir para biriminin en önemli özelliği, söz konusu para biriminin 
arz güvenliğinde yatmaktadır. Örneğin; Türk Lirası’nın arzının 
sadece TCMB tarafından kontrol ediliyor olması ve kanunlar 
ile Türk Lirası basımının TCMB haricinde yasaklanması, Türk 
Lirası’nın bir para birimi olmasının arkasında yatan en önemli 
gerçekliktir. Şayet, önüne gelen kişi Türk Lirası basabiliyor 
olsaydı, cezai yaptırımları olmasaydı, Türk Lirası’nın safi kendi 
değeri olamazdı. Dolayısıyla, paranın değerini belirleyen en 
önemli husus arz güvenliğidir. Bunu her ülke kendi merkez 
bankası ve yasaları ile sağlamaktadır.

Dijital para açısından da söz konusu arz güvenliği 
sağlanabilmektedir. Ancak dijital para açısından arz güvenliği 
yasalar ile değil, zincir bloğu teknolojisi ile sağlanabilmektedir. 
Zincir bloğu, içerisinde kayıtların birbirine kriptografik 
elementlerle bağlı olduğu (Hash fonksiyonları) sürekli büyüyen 
dağıtık bir veritabanıdır. Dijital para birimi Bitcoin'in temelini 
oluşturan blok zinciri  sistemi, para transferinin farklı kaynaklar 
tarafından onaylanması ilkesine dayanmaktadır. Zincir bloğu, 
işlem kayıtlarını alıp tek bir sayfaya aktarmaktansa bir bloğa 
yerleştiren bir veri tabanı çeşitidir. Her bir blok, şifresel bir imza 
kullanılarak bir sonraki bloğa zincirlenmektedir. Blok zincirlerin 
birbirine eklenmesiyle dağınık defter-i kebir ortaya çıkmaktadır. 
Böylece blok zincirler bir defter-i kebir gibi kullanılabilmekte, 

gerekli izinlere sahip herkes tarafından paylaşılabilmekte ve 
doğrulanabilmektedir. Defter-i kebiri doğrulamak için birçok 
yöntem vardır ancak en çok kullanılanlar oy birliği yöntemi ile 
madenciliktir. Blok zincir teknolojisinin asıl yeniliği sadece bir 
veri tabanı oluşturmak yerine, işlemler için işlemin kendisine 
bağlanmış kurallar belirleyebilmesidir. 

Arz güvenliğinin ve işlemlerin güvenliği dijital paranın kabul 
görmesindeki en önemli unsurdur. Örneğin, Bitcoin için 2033 
yılına kadar piyasaya çıkacak Bitcoin adedi 21 Milyon’dur. 
Herkes bilmektedir ki, 2033 yılına kadar piyasaya çıkacak 
bitcoin adedi 21 Milyon 1 olmayacaktır. 

İnsanoğlu tarih boyunca her zaman kıt olan metaya bir değer 
atfetmiştir. Altının kıt olması sebebiyle demire nazaran daha 
değerli olması gibi, bir ressamın öldükten sonra tablolarının 
milyonlarca dolar değere ulaşması hep aynı prensibe 
dayanmaktadır. “Kıt olan değerlidir.” Örneğin, Picasso’nun 
13.000 civarında eseri vardır. Bu sayı hiçbir zaman 15.000 
olmayacaktır. Bu sebeple, gerçekten Picasso’ya ait olan eserler 
milyonlarca dolardan alıcı bulabilmektedir.



Ödeme Aracı Olarak Dijital Para

Dijital para kullanarak ödeme yapmak ve ödeme almak çok 
kolay ve herkese açıktır. Dijital para ile ilgili bilinmesi gerekenler 
özetle aşağıdaki gibidir:

Cüzdan: Her dijital para, bir cüzdanda saklanır. İki tür cüzdan 
vardır: i) Sıcak Cüzdan (Hot Wallet): İnternet ortamında dijital 
parayı saklamak için kullanılır. ii) Soğuk Cüzdan (Cold Wallet): 
Fiziki ortamda (usb benzeri bir cihazda) dijital parayı saklamak 
için kullanılır.

Dijital Para Ödemeleri Geri Alınamaz: Yapılan hiç bir işlem 
geri dönüşümlü olamaz, sadece ödemeyi alan kişi tarafından 
geri ödeme yapılabilir. Bu sebeple tanıdığınız ve güvendiğiniz 
şirketlerle ve insanlarla ya da ünlü şirketlerle iş yapmaya dikkat 
etmelisiniz. 

Anonim Değildir: İşlemleri halka açık depolanır ve kalıcı bir 
şekilde ağda yerini alır. Yani bütün Bitcoin işlemleri ve bakiyeler 
herkes tarafından görüntülenebilir. Bir satın alma veya diğer 
durumlarda açıklanan isimler dışında sadece işlem adresleri 
görüleceğinden kullanıcının kimlik bilgileri gizli kalmaya devam 
eder. Bir dijital para transferi bir kaç saniye içinde gerçekleşir 
ve takip eden 10 dakika içinde onayını almaya başlar. Bu 
süre boyunca tamamlanmış bir işlem gibi görünse de hala 
geri alınabilirliğini korur. Kötü niyetli kullanıcılar hile yapmayı 
deneyebilirler. Yüksek ücretli ödemelerde 10 ya da daha fazla 
ayrı onay alınması güvenilirliği artırır. Her bir onay yapılan 
işlemin geri dönme riskini  azaltır.

Sonuç

Dijital para gerek yatırım aracı gerekse ödeme aracı olarak 
kullanılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, her ne sebeple 
kullanılırsa kullanılsın bir dijital paranın ve bu dijital para 
ile yapılacak işlemin güvenilirliği zincir bloğu teknolojisinin 
güvenilirliği kadardır. Şu an itibariyle sistemin güvenilirliği 
konusunda çok büyük bir tereddüt hasıl olmuş değildir. Ancak 
dijital dünyada insanoğlunun oluşturduğu bir sistemin mutlaka 
açıkları vardır. Sadece birilerinin keşfetmesini beklemektedir. Bu 
sebeple dijital para dünyasının riski gerek yatırımcılar gerekse 
işlem yapacaklar tarafından asla gözardı edilmemelidir.
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Sadık Grubu sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz, Meltem Acar’ın sunduğu, 
Prof. Dr. Kemal Yücesoy ve Prof. Dr. Özalp Karabay’ın katılımlarıyla ve “Aşk 
Kalpte Mi? Beyinde Mi?” konferansımız Dedeman Otel’de üyelerimizin 
yoğun katılımıyla gerçekleşti.





Dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği, şehit ailelerimizin 
davetli olduğu geleneksel iftar yemeğimiz  PASVAK’ta 
gerçekleşti.
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DEGİAD Yönetim Kurulu, Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü 
Babadağ Lansmanı’na katıldı.

DEGİAD konuğu Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemalettin Sarar, Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü için 
bornoz giydi.

DEGİAD & TED Denizli Koleji Basketbol Turnuvası’na katılan takımlar maçlardan önce Dünya Türk Havlu ve 
Bornoz Günü için bornoz giyip festivale destek verdiler.
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DEGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, PAÜ Teknokent ve GESİFED iş birliğiyle 
gerçekleşen “Girişimciler ile Sanayiciler Buluşuyor” etkinliğinde sunulan genç 
fikirleri dinleyerek girişimcilere tavsiyelerde bulundu.





Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıl dönümü 31.10.2017 tarihinde 
Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED) tarafından 
organize edilen Erol Evgin konseri eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Gecede açılış konuşmasını yapan GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin 
Okay Salgar, konuşmasında “Atatürk ilkeleri ile yükselmeyi hedef edinmiş 
GESİFED olarak organize ettiğimiz Cumhuriyet Balosu’na teşriflerinizle bizleri 
onurlandırdınız. Bugün 94. yılını kutladığımız Türk Ulusu’nun varlık sebebi olan 
cumhuriyetimize ve Türk Milleti’ni layık olduğu bu rejim ile tanıştıran Ata’mıza 
şükran borçluyuz.” diyerek konuşmasına başladı. DEGİAD Üyesi Cengizhan 
Öztürk tarafından sergilenen zeybek oyunu gösterisi izlendikten sonra geceye 
sponsorluk yapan firma temsilcilerine plaketleri sunuldu ve teşekkür edildi.
Bu özel geceyi unutulmaz kılmak için GESİFED Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
seslendirilen ve acapella olarak hazırlanan İzmir Marşı videosu izlendi. Video 
sonrasında Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte kutlama pastasını kestiler. 

Ardından sanatçı Erol Evgin’in sahne alması ile birlikte “Mustafa Kemal’i 
Gördüm Düşümde” konseptli konser başladı. Sanatçıya eşlik eden üyeler 
geceyi coşkuyla tamamladı. Gecenin sonunda katılımcılar, her yıl GESİFED 
Cumhuriyet Balosu adı altında aynı kutlamanın düzenlenmesi beklentisinde 
olduklarını tekrarladılar.



21.01.2017 tarihinde Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED) ve Türk Girişim ve İş Dünyası 

Konfederasyonu (TÜRKONFED) 12 derneğin katılımı ile “İç İletişim Toplantısı“ gerçekleştirdi.

GESİFED üye olduğu üst kuruluşu TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu’nu, 
Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu’nu ve Denizli, Muğla, Aydın bölgelerinden katılan 
12 dernek temsilcisini ağırladı.

Toplantı TÜRKONFED’in tanıtım videosu ile başladı ve ardından Genel 
Sekreter Arda Batu tarafından TÜRKONFED Faaliyet Sunumu gerçekleştirildi. 
GESİFED’in 5. kuruluş yılı olması sebebi ile GESİFED Kurucu Başkanı Mehmet 
Salih Başöz’e plaket verildi. Ardından GESİFED’e yeni üye olan Bodrum 
Sanayiciler ve İşadamları Derneği (BESİAD)’nin üyelik töreni gerçekleştirildi. 
Bu sayede TÜRKONFED çatısı altına dahil olan BESİAD Başkanı İbrahim Emre 
Köroğlu’na TÜRKONFED rozeti takıldı. GESİFED Başkanı Gültekin Okay Salgar 
bundan sonra  her zaman BESİAD’ın yanında olacağını belirtti. BESİAD Başkanı 
Köroğlu, GESİFED’in kurucu derneklerinden biri olarak tekrar GESİFED çatısı 
altında olmaktan memnun olduğunu, yerel ve bölgesel değerlere sahip çıkmak 
adına yapacağımız projelerde hep beraber olmak ümidiyle en kısa zamanda 
Bodrum'da buluşmak istediğini belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yoğun temposuna 
rağmen şehir dışından Eskişehir’i ziyarete giden Güney Ege 
Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED) üyelerini 
ağırladı. GESİFED üyelerini meclis salonunda ağırlayan Sayın 
Büyükerşen, samimi ve doğal sohbeti ile gezi katılımcısı üyelerimizi 
kendisine hayran bıraktı. Eskişehir’in son yıllardaki büyük atılımı 
ile Anadolu’da örnek gösterilen kent haline geldiğini ifade eden 
Federasyon Başkanı Gültekin Okay Salgar, Başkan Büyükerşen’i 
emeklerinden dolayı tebrik etti.

GESİFED ayrıca Eskişehir Organize Sanayi’de bulunan Sarar 
Fabrikası’nı da ziyaret etti. Burada Sarar Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile bir araya geldi. Sn. Sarar, 
çalışmaları ve ekonomi hakkında bilgi verdi. GESİFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar, Sarar ailesinin ülke 
ekonomisine katkılarından dolayı duyulan memnuniyeti aktardı. 
Federasyon üyeleri fabrika ziyaretinden sonra Denizli’nin simgesi 
olan horoz işlemeli bir plaketi de Cemalettin Sarar’a hediye ederek 
hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

GESİFED 
“BOZKIRIN ORTASINDA 
TURİZM KENTİ ESKİŞEHİR” 
GEZİSİNDEYDİ





DİGİAD, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
Başkanı Tarkan Kadooğlu ve TÜRKONFED üyelerini Didim’de 
kahvaltılı toplantıda ağırladı. Aquasis Otel’de yapılan 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 İşadamları Federasyonu Başkanı Gültekin Okay 
Salgar ile Denizli, Bodrum, Söke ve Aydın dernek başkanları hazır 
bulundu.

DİGİAD, GESİFED ve TÜRKONFED Başkanları'nın açılış konuşmaları 
ile başlayan toplantı sonrasında DİGİAD’ın GESİFED’e üye olması 
sebebi ile rozet takma töreni gerçekleştirildi. DİGİAD Başkanı 
Özgür Deniz de kendilerini ağırlayan Aquasis De Luxe Resort 
sahibi Kadir Karakaya ile TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu’na 
teşekkür plaketi verdi. Törenin ardından dernek temsilcilerinin 
birbirini yakından tanıma fırsatı bulduğu İç İletişim Toplantısı’na 
geçildi.

Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED) büyümeye devam ediyor.
GESİFED ve TÜRKONFED ailesine katılan Didim Genç İşadamları Derneği (DİGİAD) ev 

sahipliğinde “İç İletişim Toplantısı” ve bu toplantıda DİGİAD’ın GESİFED’e 
üyelik töreni gerçekleştirildi.

















Denizli’ye gelip bu mesleği yapmaya karar verdikten sonra bu 
işin endüstriyelleşmiş bir şey olmaması gerektiğine karar verdik. 
Yurt dışında kuyumculuğun ve mücevher sektörünün tasarım ve 
pırlanta kalitesi olarak ileri olduğu yerlerde bulunma fırsatımız 
oldu. Bu yerlerde dikkatimizi çeken şey, sektörün bu kadar 
sanayileşmediğini çoğu yerde butik kaldığını, bir iki mağazalı 
hatta sadece bir şubeli mağazaların önde olduğunu gördük. 
Türkiye’de öyle değil ama; daha markaların kontrolünde gidiyor 
sektör. Biz de dedik neden böyle bir şey olmasın, butik bir 
marka yaratıp da ilerleme fikri olmasın. Ondan sonra iyice işin 
içine girmeye başladık, git gide daha çok hem pırlantadan 
hoşlanmıştık hem de yaptığımız işten daha çok zevk almaya 
başlamıştık. Pırlantayı ve yarı değerli taşları (safir, yakut, zümrüt) 
ham halde gördükçe daha seçici ve daha mükemmeliyetçi 
olduk. Mesela 100 karatlık lotun içerisinden tam da kafanda 
yaratmak istediğin yüzüğe ya da kolyeye uygun bir tane pırlantayı 
arıyorsun, ararken taşın boyutuna, kesimine, rengine yani birçok 
kritere bakarak karar veriyorsun. Bu bayağı çekici geldi. Sonra da 

Sabancı Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okuduktan sonra pırlantalı takılar ve mücevherler 
üzerine çalışmalar yapmaya karar veren Işıklı kardeşler; bu konuyla ilgili sürekli yeni ustalarla, 
zanaatkârlarla, yurt içi ve yurt dışından çeşitli firmalarla tanışmaya başlar. Derine indikçe artan ilgileri 
sektörün içindekiler tarafından bile birçok önemli şeyin bilinmediğini fark ederek ve keşfederek 
ilerlemeye başlarlar. Bu doğrultuda da tasarım takılar ve kendi yaptıkları mücevherler ortaya çıkmaya 
başlar. Yakında butik bir mağaza açacak olan Semih ve Şenol Işıklı kardeşler ile pırlanta ve işleri üzerine 
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

butik ürünler yapmaya başladıkça bu durum müşterilerimizin 
de ilgisini çekti. Sonuçta bu işler ciddi bütçelerle oluyor. Bu 
taşlara ciddi bir sermaye yatırmak gerekiyor, alışveriş oldukça 
da artık biz de kendimizi bu tarafa kanalize ettik. Elbette klasik 
takılar yine var, bahsettiğim piyasada dolaşan takılar ama biz 
ağırlıklı olarak butik takılar üzerine gidiyoruz.
Günümüzde insanlar kendilerini biraz daha özel hissetmek 
istiyor. Ürün olarak herkeste olan bir şey değil; kendine özel, 
farklı olan isteniyor. O yüzden biz de bu alana ağırlık veriyoruz. 
Kişiye özel ürünler üretmeye çalışıyoruz.
Sabancı konusuna gelirsek de o da şöyle bir hikaye aslında; 
ikimiz de üniversiteden mezun olduk ve ikimiz de İstanbul’da 
pazarlama ve marka yönetimi, satış gibi farklı alanlarda 
çalışmalar yaptık. Ancak kurumsal hayatın çok da bize 
göre olmadığını fark ettik. Kurumsal yapıda hemen karar 
alamıyorsun, hep farklı bir şey yapıyorsun gibi görünüyorsun 
ama senden bir öncekinin yaptığını şeylerin çok benzerlerini 
yapıyorsun aslında, en azından kariyerinin ilk yıllarında. Bu da 
bize göre değildi.



Uşaklıhafız nasıl kuruldu?
Uşaklıhafız kuyumculuk sektöründe bayağı eski bir marka, hatta 
Denizli’deki ilk markalardan biri. 1945’te kurulmuş, bu yıl 73. seneye 
girecek. O dönemlerde farklı tabii; saat satışı, altın takı, bulunmayan 
başka şeyler; televizyon, gözlük gibi ürünlerin satışı da yapılmış. Son 
20 yıldır ise kuyumculuk üzerine gidiliyor, 3-4 seneden beri de pırlanta 
tasarımı ve üretimi konularına kanalize olmuş durumdayız. O da bizim 
Denizli’ye dönmemizle beraber ciddi bir ivme kazanmış oldu. 
73 yıldır ticarete devam etmemizin tek bir sebebi var, 1945’ten beri 
sağladığımız güven. Ticarette güven çok önemli. Bu kadar yılı devirmek 
tek bir şeyle mümkün olabilir; o da güven. Fiyatın yüksek olabilir, belli 
bir dönemden geçiyorsundur, o sene ürün çeşitliliği çok az olabilir, 
satılmamış ürün grupları elinizde birikmiş olabilir, bu tip olumsuzluklar 
olur ve de geçer ama bir şey geçmez asla o da güvensizlik ortamı… 
Bu ortam oluştuğunda müşteride ışık hızıyla yayılır ve işlerini bitirebilir. 
Güven ailece çok hassas olduğumuz bir konu. 

Genel olarak ürün yelpazenizde neler var?
Başlangıçta büyük babadan gelen ilk ürünümüz saat. O yüzden saate 
hala devam ediyoruz. Saatte nasıl markalarla çalışıyoruz; bilindik, 
marka değeri olan ve yine aynı şekilde güven üzerine kurulu şirketlerle 
çalışıyoruz. Onun dışında kuyumculukta da aynı şekilde en özel 
firmalarla çalışıyoruz. Favori ile iş ortaklığımız var. Hazır ürünler dışında 
müşterilerimizin altın konusunda özel istekleri oluyor. Sosyal medyada, 
televizyonda gördükleri ürünleri istedikleri oluyor. Böyle durumlarda 
özel tasarımlar da yapıyoruz. İstanbul’daki anlaşmalı tasarımcımıza 
yaptırıyoruz.
Pırlanta işi biraz daha özel. Birçok süreçten geçmesi gerekiyor. Örneğin 
çok taşlı bir yüzük tasarımında önce orta taşı seçiyoruz, ardından 
etrafındaki taşları. Tasarımcıya gittiğimizde orta taş olarak kullanacağımız 
taş belirleniyor. Safir gibi. Kesimine kendimiz karar veriyoruz. Kenarına 
da biraz daha spiral ya da dağınık düzende yuvarlak pırlantalardan 
olmasını istiyoruz. Ne istediğimizi tasarımcımıza ilettiğimizde çizimine 
başlanıyor. Çizim bittikten sonra dökümcüye iletiliyor. Dökülmüş sade 
dediğimiz taş takılmamış halini alıp taşları temin edip mıhlamacıya 
gidiyor. Mıhlamacı tüm taşları, tek tek mikroskopla bakıp en ufak bir 
hata olmaksızın yerleştiriyor. Pırlanta altın gibi değil bir taşı düşerse 
artık senin düşen güvenin anlamına da geliyor. Bu ürünlerde hiçbir hata 
olmamalı. Buradan sadekara gidiyor. Son kontrollerinin yapılması için. 
Çünkü döküm esnasında ufak tefek pürüzler kalmış olabiliyor. Onlar 
bitiyor sonra cilaya gidiyor. Bunlar ciddi ustalık isteyen işler ve hepsi 
İstanbul’da yapılıyor. 30-35 yıl tecrübeli insanlar ve babadan oğula 
geçen nadir bir iş alanı. Sanayileşme bu alanda olmuyor. Her süreç 
farklı ve kendi işinde uzmanlaşmış kişilerin elinden geçiyor.
Uşaklıhafız’ı rakiplerinden ayıran detaylar nelerdir?
Yurt dışında gördüklerimizi burada uygulamaya çalışmamız, özel 
tasarımlar yaparak butik bir alana yönelmemiz,  bunları yapabileceğimiz 
düşüncesi bizi rakiplerimizden ayıran noktalar. 
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Takılarınızda kullandığınız taşları neye göre seçiyorsunuz?
İki kardeş aynı mesleği yapıyor gibi görünse de aslında öyle değil. 
Semih Işıklı, daha çok işin atölye, tasarım ve üretim kısmında. Şenol Işıklı 
ise taş seçimi, sınıflandırması ve fiyatlandırılması kısmında yer alıyor.
Bu soruyu iki kısma ayırabiliriz. Birincisi, pırlanta seçimi başlı başına 
ayrı bir konu 4C kuralı var. Cut, clarity, carat ve color. Bu 4C’ye dikkat 
ederek beyaz pırlanta seçimi yapıyoruz. Kesimden sonra taşın simetrik 
olması lazım. Kusurlu olması halinde de taşın ışıltısı etkileniyor. Bu 
da tabii ki yüzüğün güzelliğini etkiliyor. Renk seçimi de aynı tonlarda 
yapılmalı ki tek bir farklılıkta bile yüzük sırıtmasın. Diğer unsur clarity 
dediğimiz berraklık. Milyarlarca yıl toprağın altında beklemiş bir 
maden olduğu için ister istemez doğanın izleri olabiliyor. Onlar da çok 
belirgin olduğu takdirde taşın içerisine giren ışığın yansımasına etki 
ediyor. Karat ise hepimizin bildiği üzere taşın büyüklüğü olmuş oluyor. 
İkincisi ise renkli taş seçimi; yakut, zümrüt, safir gibi… Bu noktada ise 
taşın ışıltısı ve elbette renginin tonu belirleyici oluyor. Kesimlerinin iyi 
bir usta tarafından yapılmış olması gerekiyor. Esasen belirleyici unsur 
taşın en ufak bir hareketinde tok bir parlaklığa sahip olmasını sağlamak.

Sosyal medyada zaman zaman farklı takılar görüyoruz ancak herhangi 
bir kuyumcu vitrininde karşımıza çıkmayan tasarımlar. Uşaklıhafız’da 
özel tasarımlar yapıyor musunuz?
Tabii ki yapıyoruz. Burada da nelerden faydalanıyoruz; özellikle 
müşterilerimizden bize talep geliyor. Onların özellikle istediği ürünler 
oluyor. Dinliyoruz, müşterinin nasıl bir isteği var, nasıl bir şey istiyor? 
Ona göre devamında taşı belirledikten sonra altın kısmı nasıl olsun diye 
düşünüyoruz. Ortada bir tane büyük taş olsun, yanlarında isteğe göre 
simetrik, asimetrik veya ortadaki büyük taşın üzerine veya altına pırlanta 
ekliyoruz. AutoCAD çizimlerini de İstanbul’daki atölyemiz yapıyor, bizim 
onayımız ve karşılıklı görüşmemiz doğrultusunda.

Bir müşteri başka bir markanın ürününün aynısını istedi diyelim. Yapıyor musunuz veya bir imzanız var mı?
Burada şöyle bir durum var. Başka bir markanın ürettiği takı da çoğu zaman bağımsız başka bir ustanın ya da atölyenin elinden 
çıkıyor. Dolayısıyla istenilen ürünü yapan ustayı bulup yaptırmamız gerekiyor. Bulamazsak yeniden çizimi yaptırmamızın gerektiği 
bir sürece girmemiz gerekiyor, tabii burada da ufak tefek farklılıklar, modifiyeler oluyor.
Sizi özel üretim ve tasarım pırlanta takılar yaptırmaya ne sürükledi, piyasadan bulamadığınız için mi yaptırıyorsunuz?
Tabii biraz piyasada bulamadığımız için biraz da bazı zaman piyasadaki hazır takılardaki taş kalitesi içimize sinmediğinden. Fuarlara 
gittiğimiz zaman birçok üreticiyi görebiliyoruz, baktığımız zaman da taşın kalitesini parlaklığından anlayabiliyoruz. Taşın rengi güzel, 
beyaza yakın, berraklığı da güzel ama fiyatının biraz daha uygun olması için bazı firmalar da kesimden ödün veriyorlar. Taş bu sefer 
çok parlamıyor. Böyle ürünleri alıp satmak da açıkçası bizim içimize çok da sinmiyor. Bu yüzden biraz da arayışa girdik.
Sektörde yapılması gereken en önemli şey, sattığımız ürünleri çok iyi tanıyıp işçiliği ve taş kalitesini anlamalı ve elbette piyasa 
koşullarında fiyatlarla alıp müşteriye sunmaktır. 
Bunun dönüşlerini de müşterilerden alıyoruz. Özellikle herkesin bildiği beştaş pırlanta yüzüklerde taşlar ortada olduğu için, baktığın 
zaman direk görebiliyorsun. Işıltısını daha rahat yakalayabiliyorsun.

Pırlanta haricinde diğer altın ürünlerde modelleri neye göre 
seçiyorsunuz?
Modelleri biraz da piyasada talep görmesine göre yani modaya göre 
seçiyoruz. Bu noktada da bizi ayıran şey şu; biz çok fazla modeli aldık 
mutlaka bunu satalım, 2-3 sene beklesin vitrinde nasılsa satılır, şeklinde 
düşünmüyoruz. Belli bir süre var her ürüne tanıdığımız. O süre sona 
erdiğinde işçilik ödediğimizi düşünmeksizin, o ürünü eritip geçiyoruz. 
Bu bize ciddi bir maliyet oluşturuyor ama müşteri mağazaya geldiğinde 
ve her gelişinde farklı bir ürün görüyor. Bunu gördüğü zaman da aynı 
oranda satışlarımız artıyor. Bakış açımızı da ona göre evrimleştirdik.
satışlarımız da artıyor. Bakış açımızı da ona göre evrimleştirdik.





Yaptırdığınız takılardaki pırlantaların kalitesini nasıl değerlendirirsiniz?
Excellent cut yani mükemmel kesim değerinde yuvarlak bir pırlantada, 57 tane faset bulunması gerekiyor. Faset dediğimiz de; 
yüzey. Işıltısının çok daha fazla olması için 57 tane yüzey olması. Buna da “full cut” pırlanta deniyor. Bazen kusurlu pırlantalar 
da olabiliyor piyasada bunlar da üretim hatalarından ötürü kırık fasetle, birkaç faset eksik ya da fazla hazırlanıyor. Bu da taşın 
içerisinde gölgeli bir görüntü ya da swarovski, zirkon gibi gereğinden fazla parlak, “ben buradayım” diyen bir görüntü sağlar. 
Biz ikisini de istemiyoruz. Hem ben buradayım demesin hem de içi loş olmasın. Bizim istediğimiz pırlantaya yukarıdan bakıldığı 
zaman içerisindeki bütün yüzeylerin parçalarını tek bakışta ışıl ışıl ve tok bir görüntü olarak görebilmek.
Satmış olduğumuz tektaşlarda müşterinin güvenini kazanmak adına HRD sertifikasını kullanıyoruz. Çünkü pırlanta bir makinaya 
koyduğumuzda değeri ortaya çıkan bir şey değil. Daha ziyade gözle uzmanlarca değerlendirilip, özellikleri karar verilen bir 
maden. Peki kim bu uzmanlar ve nasıl güveneceğiz? Bu konuda dünya elmas konseyinin akredite verdiği kuruluşlarca yani GIA 
ve HRD laboratuvarları gibi uluslararası sertifika veren yerlerden temin ettiğimiz sertifikaları kullanıyoruz.
Yurt dışından da zaman zaman farklı takılar aldığınızı söylemiştiniz. Buna neden ihtiyaç duyuyorsunuz?
Pırlantadan üretilen takıların çoğu elde yapılan ürünler. Bunların arasında Türkiye’deki zanaatkarların da yapamadığı ürünler 
var. Burada yapılamadığı için biz de yurt dışından almayı tercih ediyoruz. Çünkü baktığınız zaman günümüzde son 1-2 yıldır 
baget pırlantalar çok moda. Taş kesimi yuvarlak değil, daha farklı bir kesimi var. Bu trend yeni olduğu için ve henüz Türkiye’de 
bunu tamamıyla yapabilen olmadığından kaliteden ödün vermemek için tercihimiz yurt dışı oluyor. Bir baget küpe alıyoruz, 
baktığınız zaman 3-4 cm’lik bir küpe ama üzerinde 102 tane taş var hepsi de simetrik. Hepsinin mikroskop altında dikkatle 
dizilmesi lazım. Ufacık bir simetrik hata ışığın yansımasını değiştiriyor, arkada bir boşluk oluşabiliyor. Bu durum da müşteriyi 
rahatsız eden bir şey. Sonuçta bu takılar biraz da evladiyelik takılar. İlk zamanlardan beri insanoğlunun zaafı olmuştur zaten 
pırlanta ve altın. Altına neden değer veriliyor, altın soy metal bir şey, hiç paslanmıyor, kirlenmiyor. Kirlense bile üzerini sildiğin 
zaman tekrar parlamaya başlıyor. Bu da sonsuzluğa duyulan zaaf. Pırlantada da aynı şey geçerli. Doğanın en sert elementi 
pırlanta. Bu kadar sert bir şey gün sonunda yine sonsuzluğu ifade etmiş oluyor. Çağlar boyunca aile mirası olarak yer alacağı 
düşünülüyor. Toprağın altına gömsem 100 sene sonra çıkarttığımda üfleyip su tutsam yine aynı şekilde parlaklığını devam 
ettiriyor. Biz de bu işin altın ve pırlantayı birleştirip, sonsuzluğa giden bir çalışma oluşturma aşamasındayız. O yüzden tektaş 
takılıyor, birliktelikler sonsuz olsun diye.
Mücevher sektöründe şu an moda olan takılar nelerdir?
Günümüzün modası “Sade ve Şık” anlayışıdır. Son 1-2 yıldır baget pırlantalar 
moda. Baget dediğimiz de yuvarlak değil, dikdörtgenimsi şekilde bir yapı. 
Baget yüzükler, küpeler biraz daha revaçta şu anda. Bu da insanlar artık 
sade ve şık şekilde, ben buradayım diyen değil de daha spor, günlük de 
takabileceği takı anlamına gelmiş oluyor. Baget taş kesimi pırlantayı “ben 
buradayım” demekten kaçınan bir profile sokuyor, bu da insanların şu an 
sadelik ve şıklığın üzerine gitmesi ve moda olmasının bir sebebi. Bunun 
haricinde safir bu ara çok gözde. Hem ağır takılarda hem de yüzüklerde 
moda. Tektaş ve beştaş zaten olmazsa olmazlığını koruyor, modayla ilgili 
kısmı ise zaman zaman taşların yerleşeceği yüzük kısmının değiştirdiği 
formlar.
Peki, elmasın farkı nedir?
Aslında elmas eşittir pırlanta. Elmas, doğadan çıktığı ham haline deniyor, 
çeşitli şekillerde kesildikten sonra ise pırlanta oluyor. Hatta İngilizcede 
pırlanta ve elmas diye bir ayrım yok, ikisine de “diamond” deniyor. Elmasın 
gerçekten farklı bir büyüsü var. İnsanlarda saray takısı gibi bir algısı var. 
Onun modası da devam ediyor ama bagetler kadar değil. Aynı büyüklükteki 
bir pırlanta elmastan daha pahalı, bunu sebebi ise hem işçiliği hem de o 
muhteşem forma girerken kesimlerden verdiği fire.
İki kardeş çalışmanın zorlukları ve keyifli yanları 
oluyor mu?
Bunu müşterilerimiz ve atölyelerdeki dostlarımız da çok soruyor. O kadar iyi ki bu düzende çalışmak… Neden iyi; biz kendi 
aramızda da bunu çok istişare ediyoruz, 1+1 eşittir 2 değil bizde hiçbir zaman. 1+1 eşittir 4,5 oluyor genelde. Bunu görmek 
çok güzel bir şey. İşte de sosyal hayatta da aynı şekilde. İkisi de birbirine entegre çünkü. Bir ürün çıkacağı zaman ortaya 
ikimiz de farklı kısımlarına bakıyoruz bu sürecin. Böyle zamanlarda da bazen anlaşmazlık olabiliyor. Ancak aynı amaca 
yöneldiğimiz için bir şekilde üstesinden geliyoruz. Şenol, pırlanta ve renkli taş seçimi ve sınıflandırılması ile ilgileniyor, Semih 
tasarımların çizilip sade lerinin çıkarılması, taşların mıhlama ve cila gibi atölyeyle ilgili kalan süreçleri yönetiyor. Bu kısımda 
daha çok zanaatkarlarla çalışıyor.
Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
İkimiz de İstanbul’da okuduk, buraya geldiğimiz zaman çevremizden ister istemez kopmuştuk. Ciddi bir çevre kuramadık, 
burada bağ kurmak aşırı zor oldu. Ne yapabiliriz diye düşündük ve bir topluluğa dahil olmamız lazım diyerek araştırmaya 
başladık. Bu arada Melek Hanım (Melek Sözkesen) ile tanıştık. Daha ilk tanışmamızdan itibaren enerjisi ve pozitifliği ile bizi 
inanılmaz etkiledi ve DEGİAD ailesiyle ilgili de fikir sahibi olmamızı sağladı. Ardından, kendisi bizi aldı DEGİAD ailesinin 
içerisine. Kendisi gibi pozitif, enerjik ve çeşitli idealleri olan çok daha fazla insan tanıma fırsatı elde ettik. Aynı misyon ve vizyon 
doğrultusunda ilerlediğimiz, kendi fikirlerimizle uyumlu bir çevre yaratmış olduk böylece. Sıcak bir ailenin parçası olduk.
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Adı Soyadı   : YUNUS EMRE ASIĞ 
Firma Adı      : AS TARTI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Konusu         : ENDÜSTRİYEL TARTIM ALETLERİ
Adres         : SARAYLAR MAH. AHİ SİNAN CAD. 
NO:11/A DENİZLİ
Telefon         : 0258 263 13 93 
Fax         : 0258 263 66 38

Adı Soyadı   : EMİN MERT TURGUT 
Firma Adı     : SÜMAŞ TEKSTİL
Konusu         : EV TEKSTİLİ
Adres         : AKÇEŞME MAH. MENDERES 
BULVARI NO:202 GÜMÜŞLER-DENİZLİ
Telefon         : 0258 371 10 13
Fax         : 0258 371 69 01

Adı Soyadı   : TUNCAY KIYAK
Firma Adı      : MTC YAPI İNŞAAT SAN. TİC. 
                          LTD. ŞTİ.
Konusu         : İNŞAAT
Adres         : ALTINTOP MAH. 1325 SK. 
                          NO.32/A DENİZLİ
Telefon         : 0258 265 13 55

Adı Soyadı   : ALİ ACAR
Firma Adı     : FAMATEKS TEKSTİL PAZARLAMA 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Konusu         : TEKSTİL
Adres     : BARBOROS MAH. 511 SOK. 
NO:34 GÖVEÇLİK-DENİZLİ
Telefon          : 0258 385 75 86
Fax         : 0258 385 75 89

Adı Soyadı     : OKAN YILDIRIM
Firma Adı        : YILDIRIM TEKSTİL 
Konusu           : TEKSTİL
Adres           : SARAYLAR MAH. 368 SOK. 
NO:2 DENİZLİ
Telefon           : 0258 262 01 64
Fax           : 0258 263 05 64

Adı Soyadı     : OKAN OĞUZ
Firma Adı        : ASİES INTERNATIONAL
Konusu           : TEKSTİL DIŞ TİCARET
Adres           : BOZBURUN MAH. 7050 SOK. 
N0:22 (TABİ TEKSTİL İÇİNDE) DENİZLİ

Adı Soyadı       : AYDIN GÜREL
Firma Adı          : GÜREL TEKSTİL
Konusu             : TEKSTİL
Adres             : SARAYLAR MAH. 365 SOK. 
NO:27 DENİZLİ
Telefon             : 0258 261 51 77 
Fax             : 0258 265 71 10 

Adı Soyadı       : NESLİŞAH ÖZDEMİR
Firma Adı          : HİSARLI MERMER MADEN 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
Konusu             : MERMER ÜRETİM
Adres             : AKHAN MAH. ÇAMLIK CAD. 
NO:103 DENİZLİ
Telefon             : 0258 274 74 39

Adı Soyadı   : ASIM DEVECİ
Firma Adı     : ASIM BABA SÜT ÇİFTLİĞİ 
                          DEVECİ ABEY TUZ NAKLİYAT 
Konusu         : GIDA
Adres          : ATALAR MAH. EMEK CAD. 
                          NO:10 DENİZLİ
Telefon        : 0258 261 30 17
Fax         : 0258 241 43 17

Adı Soyadı   : ARİF BALKANAY
Firma Adı      : BALKANAY MEKANİK TES. İNŞ. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Konusu         : MEKANİK – SIHHİ TESİSAT
Adres         : SARAYLAR MAH. AHİ SİNAN CAD. 
NO:18/101 DENİZLİ

132



Adı Soyadı   : İREM SELÇUK
Firma Adı      : KÜP TASARIM OFİSİ
Konusu         : MİMAR
Adres         : ÇAMLIK CAD. SELÇUK APT. NO:30 
ZEMİN KAT DENİZLİ

Adı Soyadı   : MEHMET SALİH İZMİRLİOĞLU
Firma Adı     : İZMİRLİOĞLU RULMAN
Konusu         : RULMAN
Adres         : 1. SANAYİ SİTESİ 160 SOK. 
NO:59 DENİZLİ
Telefon         : 0258 264 91 11
Fax         : 0258 261 22 40

Adı Soyadı   : MURAT TUNA
Firma Adı      : ARDEN METAL LTD.ŞTİ. – ARDEN 
PREKON A.Ş.
Konusu          : SANAYİ YAPILARI – PREFABRİK 
YAPI   İNŞAAT
Adres        : AKHAN MAH. ATATÜRK BUL. 
NO:148/A DENİZLİ
Telefon         : 0258 274 68 00
Fax                  : 0258 274 66 82

Adı Soyadı   : SAİME ASLAN
Firma Adı     : ASLAN TEKSTİL 
Konusu         : TEKSTİL
Adres          : ORGANİZE SAN. BÖL. 2. KISIM 
İBRAHİM ÇALLI CAD. NO:1 DENİZLİ
Telefon          : 0258 269 30 20

Adı Soyadı     : AYKUT ÖZER 
Firma Adı        : ÖZER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Konusu           : TEKSTİL
Adres           : AKÇEŞME MAH. BOZBURUN 
CAD. NO:32 DENİZLİ
Telefon           : 0258 371 10 44
Fax           : 0258 371 71 48

Adı Soyadı     : KAMİL KORAY GÜLGEL
Firma Adı       : GÜLGEL YAYINCILIK MATBAA  
LTD.ŞTİ.
Konusu           : BASIM VE BASKI MALZEMELERİ
Adres           : SARAYLAR MAH. 356 SOK. 
NO:4  DENİZLİ
Telefon           : 0258 261 37 66
Fax           :0258 242 25 31

Adı Soyadı       : BURAK ULUSOY
Firma Adı          : GÖKŞİN KİMYA
Konusu             : KİMYA
Adres             : BOZBURUN MAH.7149 SOK. 
NO:7/A DENİZLİ
Telefon             : 0258 371 93 20
Fax             : 0258 371 41 15

Adı Soyadı       : BERHAN GÖKŞİN
Firma Adı          : GÖKŞİN KİMYA
Konusu             : KİMYA
Adres             : BOZBURUN MAH.7149 SOK. 
NO:7/A DENİZLİ
Telefon             : 0258 371 93 20
Fax             : 0258 371 41 15

Adı Soyadı       : MEHMET ÖZLÜ
Firma Adı          : FİNANSBANK A.Ş. 
Konusu             : BANKACILIK
Adres             : FİNANSBANK A.Ş. DENİZLİ 
SANAYİ ŞUBESİ İLBADE MAH. ÖRNEK CAD. 
NO:169 DENİZLİ
Telefon             : 0258 372 13 72

Adı Soyadı   : BÜŞRA BAĞCI
Firma Adı     :  B&N ARCHWORKS
Konusu         : MİMARLIK TASARIM VE UYGULAMA 
Adres          : KINIKLI MAH.  ÇAMLIK BUL. NO:41 
D:7 DENİZLİ
Telefon        : 0258 211 91 12

Adı Soyadı    : ENGİN ÇIRALI 
Firma Adı         : ÇIRALI TEKSTİL İNŞAAT MÜH. VE 
MİM. LTD.ŞTİ.
Konusu          : İNŞAAT
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22-23 Şubat 2017 
DEGİAD VE ABİGEM İLE GEKA PROJESİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Üyelerimiz için, değerli bir eğitim projesi gerçekleştirdik. 
Eğitimin amacı; üyelerimizin hem ilgilendikleri ürünlerin 
yurtdışı pazarlarının ve müşterilerinin nerede ve kimler olduğu, 
hem de dış ticaret amacıyla ihtiyaç duyacakları her türlü 
bilgiye nasıl ve nereden ulaşabilecekleri konusunda uzmanlık 
seviyesinde bilgi sahibi olmaları idi. 2 günlük eğitimden 
yararlanan üyelerimiz, eğitimden yarar gördükleri geri bildirimi 
ile derneğimize teşekkür ettiler.

08 Mart 2017 
“ASLINDA KABAHAT BİZDE!” BAŞLIKLI BASIN BİLDİRİSİ 
YAYINLADIK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayınladığımız 
basın bildirimizde; Avrupa ülkelerinden daha evvel seçme 
ve seçilme hakkı bağışlanan, bağrından Halide Edip Adıvar 
gibi idealist, Şerife Bacı gibi cesaretli, Latife Hanım gibi 
reformist, Sabiha Gökçen gibi rol model, Afife Jale gibi 
tiyatro aşığı, Leyla Gencer gibi bir soprano, Muazzez İlmiye 
Çığ gibi tarihçi ve daha nice başarı abidesi kadını çıkaran 
Türk toplumunun, 2017 Yılındaki Kadının Durumu Karnesi’nin 
zayıflarla dolu oluşundan, toplum olarak topyekun sorumlu 
olduğumuzu vurguladık. Ülkemizde kadın ve erkeğin hayatı 
eşit paylaşmadığını, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "Küresel 
Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu"ndaki çarpıcı veri ile 
anlattık. Rapordaki; Türkiye’nin 145 ülke arasında cinsiyet 
eşitliğinde 130. sırada olduğu bilgisine dikkat çektik.
Ve konuyla ilgili saptamalarımızı – değerlendirmelerimizi - 
beklentilerimizi anlattık.

22 Mart 2017  
SOHBET SOFRALARI YEMEĞİNDE SARAR MARKASI 
YARATICISINI AĞIRLADIK      

Türkiye’de giyim ve ev tekstili sektörünün önemli markalarının 
yaratıcısı Sayın Cemalettin Sarar’ı ve Şirket Yöneticilerini, 
Ayın Konuğu toplantısında üyelerimiz ile buluşturduk. Sarar 
markalarının yaratıcısı olan ve ülkemizi uluslararası alanda 
önemli başarılarıyla temsil eden Sayın Sarar’ın, kişisel iş 
yaşamının altın anahtarlarını kendisinden dinledik.  Ve ertesi 
gün DEGİAD, “Türkiye’nin Duayen İş Adamlarını Ağırlamaya 
Devam Ediyor” başlıklı basın bildirimiz ile, toplantıyla ilgili 
notlarımızı ve konuğumuzun konuşmasının bir özetini 
kamuoyu ile paylaştık.

10 Nisan 2017 
BAŞKANIMIZIN RÖPORTAJI, EKONOMİK GÜNDEM 
GAZETESİ’NDE YAYINLANDI

Başkanın kişisel iş yaşamı yolculuğundan, Denizli’nin büyük 
ve etkin STK’lerinden DEGİAD’ın başkanlığına uzanan 
yolun adım taşlarının konuşulduğu röportajda başkan;  
“DEGİAD yönetimini en güzel ve başarılı şekilde gelecek 
döneme devretmek boynumuzun borcudur. DEGİAD her 
zaman Atatürkçü, demokrat, özgürlüğü savunan, iktidara 

da muhalefete de yakın olmadan sözünü esirgemeyen bir 
dernektir. Her zaman alkışlamayı bilmiş, görmüş olduğumuz 
yanlışı da çekinmeden söylemişizdir. Denizli'nin menfaatleri 
için yine aynı şekilde devam ederim, sesim belki naif çıkabilir 
ama doğru bildiğimizden şaşmayız.” sözleriyle derneğimizi 
anlatmıştır. 

21 Nisan 2017 
ÜYELERİMİZ İLE EĞLENCE MOLASI VERDİK, 45’LİKLER 
GECESİ DÜZENLEDİK

DEGİAD-TED Basketbol Turnuvası play-off maçları öncesinde, 
referandum gündeminin hepimizi yorması sonrasında, 
eğlenceye ve dostluğa el vermek amacıyla üyelerimiz için bir 
akşam keyfi hazırladık. 45’lik plak şarkılarının hoş atmosferini 
üyelerimizle paylaşarak, işlere ve spora “eğlence molası” 
verdik.

23 Nisan 2017 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI 
KUTLADIK

Üyelerimize gönderdiğimiz kısa mesajlarla, e-maillerle ve 
sosyal medyada “özel olarak hazırlattığımız ve yayınladığımız 
kutlama görseli” ile, hem üyelerimizin hem de ülkemizin tüm 
çocuklarının bayramlarını kutladık.

26 Nisan 2017 
SOHBET SOFRALARI’NIN NİSAN BULUŞMASINI 
ORGANİZE ETTİK

Denizli'nin duayen işadamlarından, Abalıoğlu Holding 
yönetim kurulu başkanı, DEGİAD’ın kurucular kurulu arasında 
bulunan Sayın İsmet Abalıoğlu;  özel yaşamının ve iş yaşamının  
unutulmaz anılarını anlatarak ve altın öğütler vererek 
sürdürdüğü konuşmasında, aile şirketlerinin başarısından, sivil 
toplumculuğun faydalarına kadar pek çok konuya değinerek 
uzun ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 

01 Mayıs 2017 
İŞİMİZDE BİRLİKTE ÜRETTİĞİMİZ İŞÇİLERİMİZİN 
BAYRAMINI KUTLADIK

DEGİAD, ticarette ve sanayide, işveren ile birlikte omuz omuza 
çalışan işçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı, “özel 
olarak hazırlattığımız kutlama görselini” sosyal medyada ve 
web sitemizde ilan ederek kutladı.

03 Mayıs 2017 
PAÜ’DE GERÇEKLEŞEN, “KRİZ EKONOMİSİ” KONULU BİR 
KONFERANSIN DÜZENLEYİCİLERİ ARASINDA YER ALDIK

Uzun süredir terör, AB ilişkileri, referandum, komşularla ilişkiler, 
iştahlı döviz kurları vb. sebeplerle kriz günlerini yaşadığımız 
ve bunlarla başederek işlerimizi sürdürmeye gayret ettiğimiz 
günlerde,  Kriz Ekonomisi konusunda üstadların bilgi 
ve tecrübesine en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda 
olduğumuz bilinciyle, şehrimiz üniversitesince düzenlenen ve
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Prof. Dr. Yaşar Erdinç’in ağırlanacağı konferansta ana sponsor 
olarak yer aldık. Konferans, katılan üyelerimiz-öğrenciler ve 
davetlimiz olan iş insanları için verimli bir konferans oldu.
Konferansın ardından yayınladığımız basın bildirisinde, 
konferans ile ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

10 Mayıs 2017 
PARA DEDEKTİFİ CEM SEYMEN'İ AĞIRLADIK

DEGİAD, ülkenin bir tanınmış değerini daha konuk etti. 
Türkiye'nin çok renkli değerlerinden biri olan Cem Seymen, 
turizmden, haberciliğe, seyyahlıktan, çarşı pazara kadar 
uzanan geniş skaladaki ilginç ve renkli sunumuyla, üyelerimizi 
ve davetlilerimizi adeta fethetti. Konuşmasının ardından soru-
cevap-sohbet şeklinde devam eden söyleşi, gördüğü ilgi 
sebebiyle oldukça canlı ve uzun süreli gerçekleşti.

13 Mayıs 2017 
GHO & DEGİAD & TED BASKETBOL TURNUVASI’NIN 
FİNALİNİ YAPTIK

İkincisini düzenlediğimiz GHO & DEGİAD & TED Basketbol 
Turnuvası'nda , dostluk sınırları içinde gerçekleşen sportif 
mücadelelerle nihayet finale gelindi ve final, eğlence ile 
gerçekleşti. ROUTE sahnesinde, sanatçı Mirkelam şarkıları 
eşliğinde basketbol kupa töreni yapıldı. Turnuvaya katılan tüm 
oyunculara madalyalar ve kazanan takıma da kupası sunuldu. 
Final töreninde üyelerimiz, şehrimizin iş dünyası STK’lerinin 
temsilcileri, şehrimiz protokolü, geçmiş dönem başkanlarımız 
ve TED Denizli Koleji Velileri buluştular.

16 Mayıs 2017 
“DEGİAD DOSTLUĞA ÜÇLÜK ATTI” BAŞLIKLI BASIN 
BİLDİRİSİ YAYINLADIK

"Dostluğa Üçlük At" sloganıyla ikinci defa düzenlenen GHO & 
DEGİAD & TED Basketbol Turnuvası ile ilgili bilgileri, yarışan 
ve kazanan takımları belirttiğimiz ve iş dünyasının eğlenceli 
spor müsabakalarıyla dostluklarını nasıl kuvvetlendirdiğini 
anlattığımız basın bildirimiz medyada geniş olarak yer aldı.

17 Mayıs 2017 
GELENEKSEL DEGİAD GENÇLİK KOKTEYLİ’Nİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı  
kutlamanın, biz genç iş insanlarına çok yakıştığına her 
daim inanarak, Ata’mızın gençliğe armağanı olan bu 
bayramı, yıllardır kutluyoruz. Bu yıl da Gençlik Kokteyli’ni 
gerçekleştirirken aynı zamanda DEGİAD’ın 25 yılını anlatan 
kitabımızın tanıtım törenini gerçekleştirdik. Üyelerimiz ve 
konuklarımızla yaşanan coşkulu ve keyifli bir kutlama oldu.
Ayrıca 19 Mayıs günü gazetelerde ve sosyal medyada 
yayınladığımız özel görsel ile tüm ülkemizin bayramını kutladık.

02 Haziran 2017 
BİR BAŞKA KLASİĞİMİZİ; GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİMİZİ 
DÜZENLEDİK 
Derneğimizce geleneksel olarak her yıl tertiplenen, DEGİAD 
İFTAR YEMEĞİ aktivitemizi yine PASVAK’ta gerçekleştirdik. 
Üyelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız ve konuklarımız olan 
şehit aileleriyle birlikte aile yemeği yerken, aynı zamanda 
PASVAK’a kayıtlı 670 muhtaç kişiye giden yemeklere 
de katkıda bulunduk. Yemeğin ardından DEGİAD’ın bu 
geleneksel aktivitesini, şehitlerimizin aileleriyle buluşma 
şeklinde organize ettiği bilgisini, yayınladığımız bir basın 
bildirisi ile kamuoyu ile paylaştık.

07 Haziran 2017 
BAŞKANLARIMIZI YADETTİK

Aramızdan ayrılan başta geçmiş dönem başkanlarımız Sadık 
Emre Çaputçu , Mehmet Güneş Özsoy olmak üzere,  tüm 
üyelerimizi anmaya ve onlar için bir araya gelebilmeye vesile 
olması için derneğimizce bir lokma hayrı düzenlendi.

15 Haziran 2017 
TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KONUMLARINDAKİ HAKLARIMIZI 
İÇEREN BİR HUKUK BÜLTENİ YAYINLADIK

Aramızda, nihai tüketiciye satış yapan üyelerimiz olduğu gibi, 
aynı zamanda hepimizin birer nihai tüketici olması nedeniyle, 
danışmanımız Av. Aysun Nalbant tarafından hazırlanan 
“Yargı Kararları  Işığında  Tüketici  Hakları” başlıklı bültende 
hem “üreten ve kamuya arz eden” hem de “tüketen” olarak 
haklarımızı, yargı kararlarından örneklerle öğrendik.

24 Haziran 2017 
RAMAZAN BAYRAMI’NI KUTLADIK

Tüm ülkemizin Ramazan Bayramı’nı kutladık. Sosyal medyada 
ve web sitemizde yayınladığımız kutlama görseli ile 
üyelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramlarını kutladık. 
Bayramların bizi birleştirdiği güzel günler olarak, yılın her 
gününe damgasını vurması temennilerinde bulunduk.

15 Temmuz 2017 
HAİN BAŞKALDIRIYI KINADIK

Ülkemizin karanlık gününün yıl dönümünde, Ulu Önder 
Atatürk’ün sözlerini anımsatarak,  dahili ve harici bedhahların, 
ulusun sağduyusu ile her daim mağlup olacağını vurguladık ve 
hainleri kınadık.

11 Ağustos 2017 
GESİFED’İN  AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNE ORTAK OLDUK

GESİFED in AB Hibe Projesi’ne ortak olduk.
“Denizli’de faaliyet gösteren STK’lerin teknik, idari, 
savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak, Kamu kurumları ile STK’ler arasındaki iş birliğini 
sağlamak” şeklinde özetlenecek nihai hedefi gerçekleştirme 
amacıyla yazılan ve pek çok aktiviteyi ihtiva eden proje, 
sunuldu.
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30 Ağustos 2017 
ZAFER BAYRAMI’NI KUTLADIK.

30 Ağustos Zaferi’nin, aziz milletimizin gücünün ortaya 
konulması bakımından büyük anlam ifade ettiği bilinci ile, 
26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk Ordusu’nun 
zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 
yıl dönümünü, özel olarak hazırlattığımız kutlama görselini 
gazetelerde ve sosyal medyada ilan ederek en geniş ve yaygın 
şekilde kutladık.

31 Ağustos 2017 
KURBAN BAYRAMI NI KUTLADIK.

Ulusumuzun mübarek Kurban Bayramı’nı sosyal medya 
görselleri ve gazete ilanları ile kutladık.

11 Ekim 2017 
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜNÜ KUTLADIK

Kız çocuklarının, tüm dünyada daha eşit, daha adil, daha 
müreffeh yaşam koşullarıyla yetiştirilmesinin önemini 
vurgulayan bir sloganla ürettiğimiz sosyal medya görseli, 
büyük ilgi uyandırdı. 

18 Ekim 2017 
KIYMETLİ BİR İŞ KADINI DEGİAD’A KONUK OLDU

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Sayın Nurten Öztürk’ün 
konuşmacı konuk olarak katıldığı  “Bir Yol Hikayesi” konulu 
konferansımızda, geniş katılım vardı. Hem üyelerimizin hem 
de hemşehrilerimizin ilgi gösterdiği konferansta Sn. Öztürk; 
OPET’in kısa zamanda nasıl büyüdüğünü, sosyal sorumluluk 
projelerini, çevreye duyarlılık projelerini, tarihe saygı temalı 
yatırımlarını, herkesin yadırgayarak yaklaştığı temiz tuvalet 
kampanyasının yansımalarını, iş hayatına nasıl ve neden 
geçtiğini bütün samimiyetiyle anlattı.Konferans sosyal 
medyada ve basında büyük ilgi uyandırdı. Etkinlik sonrası 
yayınladığımız basın bülteninde, bu değerli girişimcinin 
yolculuğunu dinlediğimiz etkinlik hakkında kamuoyuna 
bilgilendirme yaptık. 

19 Ekim 2017 
“KAMPÜSTE CEO VAR” ETKİNLİĞİNİN PAYDAŞI OLDUK

Pamukkale Üniversitesi Gastronomi Topluluğu tarafından 
DEGİAD-DESİAD-DENTUROD destekleri alınarak düzenlenen 
ve DEDEMAN OTELLERİ CEO'su Sn. Emrullah Akçakaya’nın 
konuşmacı olarak ağırlandığı konferansa, özellikle yakında 
iş hayatına başlayacak olan üniversite öğrencileri ile genç 
girişimci üyelerimiz büyük ilgi gösterdiler.

28 Ekim 2017 
ÜLKENİN DURUMUNU DEĞERLENDİREN BİR BASIN 
BİLDİRİMİZ YAYINLANDI

Ülkemiz için önemli kayıplara sebebiyet veren hain 15 Temmuz 
saldırısıyla, siyasetten ekonomiye eğitimden bürokrasiye 
kadar her alanda mücadele verildiği şu günlerde, Rusya

ile kriz, ardından Amerika ile yaşadığımız sorunlar, komşu 
Suriye den bize de yansıyan savaş, Irak’taki halk oylaması, 
dövizdeki büyük artış, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, 
kurumlar vergisi gibi kamu girdilerinde belirlenen anormal 
artış oranlarının ve  geleceği söylenen akaryakıt zammı gibi 
olumsuz gelişmelerin bizleri içte ve dışta güvensiz kıldığını 
vurguladık ve konularla ilgili öneri-beklentilerimizi ifade ettik.

29 Ekim 2017 
CUMHURİYET BAYRAMI KORTEJİNDE YER ALDIK

Derneğimiz Cumhuriyet Bayramı’nı tüm resmi ve dini 
bayramlarımızda olduğu gibi, gazete ilanları ve sosyal medya 
kutlama görselleriyle kutlamanın yanı sıra Bayram Resmi 
Geçidi’nde yer alarak da kutladı.Resmi geçitte DEGİAD flaması 
ve Türk bayrağı altında yürüyen genç iş adamları, geçidi 
izleyen halk tarafından da ilgi ile karşılandı.

31 Ekim 2017 
GESİFED  CUMHURİYET BALOSU’NDAYDIK

Derneğimizin kurucuları arasında bulunduğu Güney 
Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu tarafından, 
federasyona üye derneklerin ve federasyon yönetim kurulu 
nun gayretleriyle düzenlenen  ve değerli sanatçı Erol EVGİN 
in “Atatürk’ü Gördüm Düşümde” temalı konseriyle süslenen 
organizasyon, tüm konukların bayramı coşku, gurur ve neşe 
içinde kutlamalarına vesile oldu.  Geceye katılan Denizlililer ve 
DEGİAD üyeleri, geceden GESİFED’e teşekkürlerle ayrıldılar.

03 Kasım 2017 
KKTC BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI SN. KEMAL 
DÜRÜST’Ü AĞIRLADIK.

Yavru vatanımız KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. 
Kemal Dürüst’ü, Bakanlık Müsteşarı Sn. Bumin Paşa’yı, 
İskenderun Genç İşadamları Derneği Başkanı Sn. Gökhan 
Korkmaz’ı derneğimizde ağırladık. Keyifli bir sohbet 
gerçekleştirip, istişarelerde bulunduk. İş dünyasını ve 
yatırımcıyı Kıbrıs’a davet eden Sn. Dürüst, Kıbrıs’ta otel yatırımı 
ve yazılım konusuna özellikle teşvik verildiğine vurgu yaptı. 
Etkinliğe katılan DEGİAD üyeleri, sohbetin verimli olduğunu 
belirttiler.

07 Kasım 2017 
İNŞAATIMIZ İÇİN İLK ADIM GELDİ

DEGİAD inşaatı için ihale duyurusu yaptık.Derneğimizin sahibi 
olduğu ve ödemelerini tamamlamak üzere olduğumuz arsada, 
dernek merkezi inşaatına başlayabilmek için, derneğimizce 
üyelere çağrıda bulunularak ihale açıldı.

09 Kasım 2017 
ULU ÖNDER’İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ ANMALARI 
ÇERÇEVESİNDE “ATATÜRK’Ü ANLAMAK” KONULU 
KONFERANS DÜZENLEDİK

Atatürk konusunda araştırmalar yapan Araştırmacı Yazar İlknur 
Güntürkün Kalıpçı, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” 
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Denizli’de de “Atatürk’ü Anlamak” konulu bir konuşma 
yapan Sn. Kalıpçı, konuşmasının sonunda dileyenler için 
kitabını imzaladı.Yüzyılın dahisi Atatürk’ü anlamak ve O’nun 
prensipleriyle yaşamak için, O’nu resimlerinden ziyade 
fikirleriyle tanımak gerektiği düşüncesiyle gerçekleştirdiğimiz 
ve PAÜ Kongre Merkezi Büyük Salonu’nda yaptığımız etkinliğe 
katılan üyelerimiz ve hemşehrilerimiz, etkinlik sonrasında 
derneğimizi arayarak teşekkürlerini ifade ettiler.

13 Kasım 2017
EKONOMİ BÜLTENİ YAYINLADIK

“Dijital (Sanal) Para Bir Yatırım ve Ödeme Aracı Mıdır?” başlığı 
ile kaleme alınan yazıda, “Bitcoin” hakkında bilgiler verildi. 
2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak 
başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş 
ile bağlantısı olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle 
alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı 
kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital 
para birimi olan ve dünyada yaygın olarak gündemde olan 
dijital para birimi ile ilgili olarak, üyelerimiz için bilgilendirme 
yapıldı.

22 Kasım 2017 
İNŞAAT İHALEMİZİN SONUCU BELLİ OLDU.

Derneğimize inşaat için teklifte bulunan üyemiz Tuncay Kıyak’a, 
DEGİAD İdare Merkezi inşaatı ihale edildi.

5 Aralık 2017
TERZİOĞLU & DEGİAD & TED BASKETBOL TURNUVASI 
KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

5 Aralık Salı günü dernek merkezimizde, turnuvada yer alacak 
oyuncuların katılımıyla, kura çekimi, fikstür belirleme ve forma 
seçimi gerçekleştirildi.

10 Aralık 2017
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NDE, DÜNYAYI 
TURUNCUYA BOYUYORUZ KAMPANYASI SERGİSİNE 
KATILDIK

DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melek Sözkesen, Dünya 
İnsan Hakları Günü'nde Forum Çamlık'ta gerçekleşen 
"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dünyayı Turuncuya Boyuyoruz" 
kampanyası sergisine katılarak destek gösterdi.

21 Aralık 2017
TED DENİZLİ KOLEJİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİNE 
KATILDIK

DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melek Sözkesen, TED Denizli 
Koleji Kariyer Günleri etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

24 Aralık 2017
TERZİOĞLU & DEGİAD  & TED BASKETBOL TURNUVASI 
AÇILIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
Yılbaşı eğlencesi havasındaki Terzioğlu & DEGİAD & TED 
Basketbol Turnuvası, açılış gününde renkli görüntülere sahne 
oldu.

GÜN GÜN DEGİAD
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