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AYSİAD yani Avrasya Yönetici Sanayici
ve İş Adamları Derneği toplumdan gelen ta-
lebin sonucu olarak ortaya çıkmış öz değer-
lerine bağlı, toplumda ve ticari hayatında
itibarlı kişilerin üye olabildiği, Denizli’nin yüre-
ğinden doğmuş büyük bir sivil toplum kurulu-
şudur ve hiçbir siyasi parti ile bağı yoktur. En
büyük fikri çizgisi “ Öz değerlerimize bağlı ”ol-
maktır.

Kurucu başkanımız Mehmet Gökçe’ye,
değerli başkanlarımız Mustafa Koç, Kemal
Yamuç ve Hüseyin Erikler’e AYSİAD bayra-
ğını bugüne kadar taşıdıkları ve bize ulaştır-
dıkları için çok teşekkür ederim.

9 Ocak 2004 yılında kurulan derneğimizin
bünyesinde 160 a yakın üyesi 30 farklı sek-
törden işletmesi bulunmaktadır. 2004 yılından
itibaren yüzlerce etkinlik yapmıştır. Denizli
gündemi panelleri, akademi sohbetleri, iş se-
minerleri, çevre ve yurt dışı gezileri KOSGEB
ve benzeri kuruluşlarla iş birliği ve her yıl dü-
zenli olarak yapılan kuruluş yıldönümü etkin-
likleri kapsamında, en iyi Türkçe isimli işyeri,
yılın yatırımcısı, yılın sporcuları, yılın Türk kül-
türüne hizmet ödüllerini büyük dikkat ve
özenle vermektedir.  Kadın kolları vasıtasıyla
farklı etkinliklerde de bulunmuştur.

Çünkü AYSİAD Fikri Hür! Vicdanı Hür! Öz
değerlerine bağlı yönetici, sanayici ve işa-
damları tarafından el birliği, güç birliği ve
gönül birliği ile kurulmuştur. 

Türk coğrafyasının yeni ahileri yani iyi ah-
lakın doğruluğun kardeşliğin yardımseverliğin
kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir
sosyo-ekonomik düzeni olan AYSİAD’ lılar
bulunduğu yerde kendi AYSİAD’ larını bağım-
sız olarak kuracaklardır. 20. Yüzyılın Türk ay-
dınlarından Gaspıralı İsmail Bey’ in dili ve
kaleminden dilde, kültürde, işte birlik diyo-
ruz!!! Yine onun dilinden elimizden gelen işle
başlıyoruz.  

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1933
tarihindeki konuşmasından ilham alınarak al-
dığımız ismimizin değerini unutmadan 
AYSİAD’ın değerlerini korumak ve yaşatmak
en büyük hedefimizdir.

Teslim aldığımız bayrak yaşatmamız ge-
reken değerler çok kıymetli. Başkanlık ve Yö-
netim Kurulu seçimlerinden tutun tüm
uygulamaları AYSİAD değerlerine göre yapı-
lan, varoluş nedeni Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti olan derneğimizin en büyük şansı yapılan
bu meslekler rehberinin içinde de görüldüğü
gibi büyük emeklerle kurulan işletmelerimizi
yöneten siz değerli üyelerimizdir.

AYSİAD üyeleriyle beraber büyüyecek ve
gelişecektir. Meslekler rehberimizin temel
amacı bu birlikteliği kuvvetlendirmek, geliştir-
mek ve daha güçlü bir aile yapısı oluşturmak-
tır. 

Asil Türk milletinin canı pahasına koru-
duğu bu vatan kanımız kadar kutsaldır. Bütün
arzumuz ve isteğimiz memleketimizin her
alanda en iyi yerde olmasıdır. Değerlerimiz
vatan ve bayrak sevgimiz her türlü ticaretin
üstündedir. Yüce Türk devletinin bekası ve ali
menfaatleri çalışmalarımızın sebebidir. Tica-
retimizin örfü ahilik, ahilik ilkesi de ilkemizdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün söy-
lediği gibi “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız
bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan
olmak”

Saygılarımla..

Değerli Üyelerimiz,

AYSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Catlık
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AYSİAD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

AYSİAD GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI

MAHMUT CATLIK
Yönetim Kurulu

Başkanı

ÜNAL ERDOĞAN
Muhasip Üye

BİLGEHAN SEÇAL
Proje Kurulu Danışmanı
Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ESEN
Proje Kurulu Danışmanı
Yönetim Kurulu Üyesi

SÜLEYMAN SEMERCİ
Ar-Ge Danışmanı

Yönetim Kurulu Üyesi

EROL AKÇA
Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı

ABDURRAHMAN DEMİRDAK
Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı

MUSTAFA ÖZCAN
Yönetim Kurulu

Üyesi

BURCU DEMİR BENLİ
Yönetim Kurulu

Üyesi

MUSTAFA NAMLI
Yönetim Kurulu

Üyesi

ATAKAN EKEN
Yönetim Kurulu

Üyesi

İBRAHİM POYRAZ YALÇIN
Yönetim Kurulu

Üyesi

MUSTAFA ERDOĞAN
Yönetim Kurulu

Üyesi

BEKİR KARADABAN
Yönetim Kurulu

Üyesi

MEHMET GÖKÇE
AYSİAD

Kurucu Başkanı

HÜSEYİN ERİKLER
2014-2018

Dönem Başkanı

MUSTAFA KOÇ
2009-2010

Dönem Başkanı

KEMAL YAMUÇ
2010-2014

Dönem Başkanı
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Sovyetler Birliği tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya -
Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün
elinde sımsıkı tutuğu milletler avuçlarından kaça-
bilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o
zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir… Bizim bu
dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir
kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır
olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup bekle-
mek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna
nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak.
Dil bir köprüdür… Tarih bir köprüdür… İnanç bir
köprüdür… Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü
tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize
yaklaşmasını beklemeyiz. Bizim onlara
yaklaşmamız gerekir. 
(29 Ekim 1933)

Atatürk 86 yıl önce AVRASYA’nın doğuşunu görmüştür.



Kadim şehir Denizlimizin

Geçmişten geleceğe uzanan medeniyet yolunda duruşu, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve
evrensel ahlak değerlerine sahip olması kısacası ahilik duruşunu en iyi şekilde yaşatan
ve yarınlarımıza ulaştırmayı hedefleyen Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Der-
neği çatısı altında yer almaktan onur ve gurur duyuyorum.

Biz AYSİAD'ın yürüyüşünü biliyoruz. AYSİAD'ın arzularını biliyoruz, benliğimiz, kimli-
ğimiz olarak görüyoruz, yol arkadaşı olarak görüyoruz. Bu ülkeye bu şehre değer katan
birçok kardeşimizin üye olduğunu, tek dertlerinin bu ülkenin, bu şehrin daha iyiye daha
güzele gitmesinin, dünyada ekolümüzün daha güçlü olmasını, onurlu ve gururlu bir ülke
olarak, o ülkede yaşayan vatandaşlar olarak yürümeyi arzu ettiğinizi biliyorum. Bundan
dolayı gerçekten sizlerle onur ve gurur duyuyorum. 

Birlikte olursak beraber hareket edip, birlikte çalışırsak, sadece Denizlimiz değil ülke-
miz içinde çok önemli işlere imza atarız. Denizli imrenilen bir şehir, birçok özelliği bir
arada bulunan Denizlimizde sanayimiz de çok önemli bir nokta da yer alıyor. Tekstili,
mermeri, makine ve kablo sanayisi gibi çok güzel yatırımlar, işletmelerimiz var. Turizm
anlamında da Dünya çapında çok önemli güzelliklere sahibiz. Pamukkale, antik kentler,
doğal ve kültürel güzelliklerimiz bulunuyor. Biz yerel yönetimler olarak, Denizlimizin
güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Bu yolda beraber yürümenin, aynı hedefe doğru ilerlemenin
mutluluğu ve kıvancı içerisindeyim. Çalışmalarınızda başarılar dili-
yor ve AYSİAD olarak Denizli ve ülkemiz için güzellikleri ortaya
koymaya devam edeceğinize dair inancımı bir kez daha sizlerle
paylaşıyorum. Allah sizin bu yürüyüşünüzü boşuna çıkarmasın. 
İnşallah güçlenerek sürsün.

Saygılarımla..
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Avrasya Yönetici Sanayici ve 
İşadamları Derneği Bülteni

Genel Sekreter

Mahmut Catlık

Şadiye Ayaz

0 553 266 23 01
0 258 261 40 00

Yönetim Adresi

Baskı

Altıntop Mahallesi Meserret Sokak Köseer İş
Merkezi No: 1 Kat: 5 DENİZLİ

DENİZLİ
Büyükşehir Belediye Başkanı

Osman Zolan
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Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı No: 311 Pamukkale / DENİZLİ
Telefon: 0 258 268 01 14 - 0 530 600 01 62 PINARKENT ŞUBE :

Pınarkent Mah, Cafer  Sadık Abalıoğlu Bulvarı No 32 / Pamukkale
/Telefon: 0 258 286 57 61  AKKÖY ŞUBE : Sami Türel Mah. Denizli

Cad. No : 87 Pamukkale Telefon: 0 258 461 21 41
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Ali Onur AKÇA

Akder Petrol,1963 yılında kurucumuz GÜLTEKİN
AKÇA tarafından kurulmuştur.Uzun yıllardan beri  sü-
regelen istasyon işletmeciliği geleneğini Denizli’nin
girişinde yer alan 56 yıllık ilk istasyonumuz olan Mer-
kez Akaryakıt istasyonumuzdan yönetmektedir.

Akder Petrol sıradan bir Akaryakıt İstasyonu ol-
manın ötesinde sofistike bir şekilde İstasyon yöne-
timi,Toptan Akaryakıt Satışı,Taşıt  Tanıma Sistemleri
ve Madeni yağlar gibi farklı alanlarda faaliyette bulu-
narak,benimsediği kurumsal değerleri ve güçlü kim-
liği doğrultusunda tüm müşterilerinin beklentilerini
aşmayı kendine amaç edinmiştir.Müşteri memnuni-
yetini, beklenti ötesine taşımak için “Yalın Hizmet Yö-
netimi” misyonunu benimseyen Akder  Petrol,insana
ve insan ilişkilerine yatırım yaparak, entelektüel ser-
mayesini güçlendirmeyi’’Uzun vadeli  sürdürülebilir
hizmet felsefesi, olarak benimsemektedir.İstasyonun
ötesinde güvenilir durağınız,her hareketden önce
güven sunan yol arkadaşınız, ’’Ege’de yerel bir
marka olma vizyonu ile yol alan grup akaryakıt  is-
tasyonlarımızla müşterilerimize % 4 fazla yol vade-
den  akaryakıt  satışlarımızla siz değerli
misafirlerimizi akaryakıt istasyonlarımıza bekliyoruz.

ADRES & TLF

AKDER 
KOLLEKTİF ŞİRKETİ

onur.akca@akcapetrol.com - www.akder.com.tr

akderpetrol1963 akderpetrol1963

Petrol

Malik DEMİRTAŞ

Malik Demirtaş aslen Aydın doğumlu olup lisans me-
zunudur. Lisans eğitimini İstanbul Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi İşletme bölümünde tamamlamıştır.Eğitim hayatının
sonrasında finans/bankacılık sektöründe çalışmaya
başlamış ve uzun bir dönem Ticari/Kobi Pazarlama Yö-
neticiliği yapmıştır.Üniversite yıllarından itibaren amatör
olarak da incir ve zeytinyağı toptancılığı faaliyetinde  bu-
lunmuştur.Daha sonra imkan ve zeminin oluşması üze-
rine,2017 yılından itibaren akaryakıt sektöründe kendi
işini yapmaya başlamış ve aktif olarak bu işine devam
etmektedir.Pazarlama ve iletişim teknikleri alanında
akademik eğitimine devam etmektedir. 

Açg Petrol Gıda Oto Ltd.Şti 2014 yılında kurulmuş,
akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmakta olan tüzel bir
kişiliktir.Firmamız istasyon faaliyetlerini yerli ve milli mar-
kamız olan Aytemiz'in bayisi olarak sürdürmektedir.Fir-
mamız, sektördeki varlık süresi yeni olsa da kaliteli ürün
sunumu ve hizmet performansıyla halkımızın teveccü-
hünü kazanmış bir müessesedir.Tüm ürünlerimiz Tüp-
raş rafineri çıkışlı olup kaliteli ürünü makul fiyata pazara
sunmaktayız.Firmamız pazarda  geniş bir müşteri kitle-
sine hitap etmektedir.Mutsuz edilen bir müşteri kaybe-
dilmiş büyük bir servettir prensibiyle hizmetlerimize
devam edeceğiz.Mottomuz ''Yapılırken heyecan duyul-
mayan işler başarılamaz'' olmuştur.

ADRES & TLF

AÇG PETROL GIDA 
OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT

malikdemirtas@acgpetrol.com

Kayalar Mah. Menderes bulvarı no:19 
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 258 372 0035 

Aytemiz Açg Petrol Ltd.Şti

Petrol
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ntbilgiteknolojileri ntbilgiteknolojileri

Ahmet BOSTANCI
2003 yılının başlarında Google Türkiye ile birlikte 56K mo-

demle internete bağlanıp telefon hattını meşgul etmek zorunda ka-
larak sektöre adım attım. 128K ADSL 2004 yılında ülkemize
geldiğinde çocukluğumuzdaki bayramlar gibi bir sevinç yaratmıştı.
O aralar web teknolojileri kendini bir sektör olarak kabul ettirmeye
çalışırken kendimi ispatlamaya, geliştirmeye yoğun bir mesai har-
cadım, bir çok başarılı projenin ve işletmenin içerisinde yer almanın
hazzını yaşama şerefine nail oldum, eş zamanlı olarak Pamukkale
Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans eğitimimi dereceyle
tamamlayarak, sonrasında İzmir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Yazılım Mühendisliği bölümünü mezun olacağım son yıl bırakarak,
yıllardır kurmak istediğim müteşebbis girişim fikrim olan ve sektöre
yeni bir bakış açısı getirme gayesinin vermiş olduğu enerji ve di-
namizm ile takvimler 2013 yılını gösterdiğinde NT Bilgi Teknoloji-
leri’ni kurdum. Başarılı bir girişimci ve işletmeci olmak için Anadolu
Üniversitesi İşletme Bölümü’ne başlayarak bu bölümü de başarı ile
tamamladım. Hali hazır da kurucu ortağı olduğum, ve Yönetim Ku-
rulu Başkanlığını yürüttüğüm NT, çözümlerini profesyonel bir bakış
açısıyla sunmaya, her geçen gün sektörde hatırı sayılır projelerde
yer almaya, bakış açımızı seven ve vizyonunu beğendiğimiz iş or-
taklarıyla bir araya gelmeye, bir çok başarılı projeye imza atmaya
devam etmektedir.

Başta Ege Bölgesi olmak üzere, tüm Türkiye’ye hizmetler sun-
makta olan NT, aktifte 600’ün üzerini müşteri ile çalışmakta ve son
2 yıldır Avrupa ülkelerine özellikle mobil uygulama alanında çözüm-
ler sunmaya başlamıştır.  

Her başarılı projenin ardında yaratıcı hayal gücünün, doğru
planlama ve strateji belirlemenin, her açıyı araştırma ve olabilecek
herşeyi öngörmenin, teknolojinin tüm olanaklarını kullanabilmenin,
en önemlisi çağdaş bilgi ve iletişim kültürü olduğuna inanıyoruz.

İlk günkü heyecanımız ve enerjimiz ile bir çok başarılı projenin
altına NT imzası atmak için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz.

ADRES & TLF

www.ntbilgi.com - info@ntbilgi.com

Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi Umut Apt. No:64
Kat:2/4 Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon: 0 (258) 244 00 68

Bilgi Teknolojileri

NT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Ahmet GÜRBÜZ
Bilgisayar Mühendisi

GrafixBox Reklam Hizmetleri ve Yazılım olarak
2014 yılından beri Denizli’de web teknolojileri, yazı-
lım, reklam ve kurumsal kimlik alanlarında hizmet
vermekteyiz.

Müşterilerimize ihtiyaç duyabilecekleri grafik ta-
sarım, yazılım entegrasyon, e-ticaret, kurumsal e-
mail, hosting ve akıllı Telefonlara özel uygulamalar
başlıca hizmetlerimizdir.

Ayrıca 3 boyutlu yazıcımız ile farklı sektörlere yö-
nelik ürünler üretmekteyiz. Müşterilerimize maksi-
mum katkı sağlamak için, çalışkan kadromuzla en iyi
hizmeti sunmaya çalışıyoruz.

ADRES & TLF

GRAFİKBOX REKLAM 
HİZMETLERİ ve YAZILIM

ahmet@grafikbox.com.tr - www.grafikbox.com.tr

Kuşpınar Mahallesi Kıbrısşehitleri Caddesi No: 34 DENİZLİ
Telefon: 0 258 242 23 22 - 0 554 880 41 45

grafikbox

Reklam Hizmetleri
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Mehmet MAKAL

2013 yılında işletmelerin eksikliğini yaşadığı pro-
fesyonel yazılım destek ve kullanıcı eğitim eksikliğini
tamamlamak için uzun yıllar yazılım desteği vermiş
iki uzman ile yola çıktık. Pronod Yazılım ve Danış-
manlık Ltd. Şti.ni kurduk. Bölgemizde NETSİS ile ku-
rumsal çözümler ürettik.

Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ve duyması
muhtemel tüm desteği verebilecek bir yapıyla hare-
ket ettik. Kendimizi onların yerine koyduk, hep daha
iyisini düşledik ve ustalığın çıraklıktan geldiği gerçe-
ğinden hareketle mütevazı bir şekilde hizmet verdik.

İşlerimizde bizim için en önemli nokta hep yaratıcı
olmak ve yenilikci fikirler üretmek oldu. Her konuya
farklı açılardan baktık. Teknolojik değişimleri sürekli
takip ettik, öğrendik, çözümlerimize ekledik.

Alternatifler ürettik. Logo ve mikro yazılımlarının
satış ve desteğini bünyemize kattık. Önce kendimizi
eğittik. Şirketimizin en yüksek gider kalemi her
zaman eğitim giderleri oldu. Ufkumuzu hep geniş tut-
tuk.

ADRES & TLF

PRONOD
YAZILIM ve DANIŞMANLIK

info@pronod.net - www.pronod.net

Yeni Mahalle Menderes Bulvarı No: 7/A D : 1
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 505 706 0 600 - 0 532 542 59 85

Progned Yazılım&Danışmanlık pronod_

Yazılım & Danışmanlık

Mustafa ÖZEN

2009 yılında Denizli’de bilgisayar teknolojileri satışı
ve teknik servisi hizmetleri vermek amacıyla kurulmuş-
tur. Müşteri odaklı yaklaşımları, bilgisayar teknolojisin-
deki gelişmeleri takip etmekteki ve uygulamadaki
kalitesiyle kısa sürede müşteri ve ürün/hizmet yelpaze-
sini genişletmiştir.

B ve B müşterilerine sunduğu bütünsel çözümler ile
daima müşterilerinin iş ortağı olmuştur. Bu ortaklığın ge-
lişimindeki en önemli referans noktasının müşteri mem-
nuniyeti olduğunu bilen B ve B, bunu bir ticari politika
değil; bir ilke olarak benimsemiştir. Bu ilkenin yol göste-
riciliğinde ulaşılması gereken daimi hedef, her yeni gün
müşteri ilişkilerinin bir üst düzeye taşınması ve ortaklık-
ların kalıcılığının sağlanmasıdır. 

Sonraki yıllarda yazılım, donanım, kesintisiz güç
kaynakları, güvenlik sitemleri (kamera, alarm, bekçi
kontrol) alanında partnerlikler yapan şirketimiz, şu an
kobi müşterilerine, tecrübeli personeli ile teknoloji çö-
zümleri sunmaya devam etmektedir.

Kendine güveni yüksek ekip arkadaşlarımızla sa-
dece bir iş değil, aynı zamanda ülkemize katma değerli
çözümler üretme ideasıyla çalışıyoruz.

Her platformda “insan odaklı” çözümler üretiyoruz.

ADRES & TLF

mustafa@bveb.com.tr - www.bveb.com.tr

Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi No : 130 / B
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 546 440 44 08 - 0 258 242 59 55

Yazılım & Güvenlik Sis.

B ve B BİLGİSAYAR YAZILIM
DONANIM ve GÜVENLİK SİS.
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ADRES & TLF

REDWAY YURT DIŞI
EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

bilgehansecal@aysiad.com.tr - www.redwayenglish.com

Altıntop Mahallesi Meserret Sokak Köseer İş merkezi Kat : 5
Daire : 21 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 850 885 22 02 - 0 533 090 90 19

Eğitim Danışmanı

Bilgehan SEÇAL
Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı

1981 Denizli doğumlu olan Bilgehan SEÇAL,  Redway
Yurtdışı Eğitim markasının yaratıcısıdır. 2008 yılında girdiği
eğitim sektöründe hem yurtiçi hem de yurtdışında bireylere
ve firmalara kariyer imkanı ve uluslararası deneyim sunan
markaların koordinatörlük görevini üstlenmiştir. Aynı za-
manda uluslararası STK ‘lar ile projeler üreten Avrupa İs-
tihdam ve Genç Girişimci Derneği Yönetim Kurulu
Başkanlığını da yürütmektedir. 3 dönemdir Aysiad Yönetim
Kurulu üyeliğini sürdüren Bilgehan Seçal evli ve 1 çocuk
sahibidir.

Türkiye’ de Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı veren seçkin
birkaç eğitim kurumundan biridir. İş hayatında kariyerine
daha iyi adımlarla ilerlemek için yabancı dil ve iyi bir eğitim
alıp meslek sahibi olmak isteyen herkes danışmanlık sü-
recimizden faydalanabilir.

Uluslararası standartlarda danışmanlık hizmeti vermek
üzere kurulan Redway Yurtdışı Eğitim, öğrencilerini yurtdı-
şında; 

Ingilizce ve Rusça Dil eğitimi, Staj ve Sertifika Prog-
ramları, Üniversite eğitimi, Lisans Tamamlama,

Yüksek Lisans eğitim hizmeti vererek başta Ukrayna
ve Rusya olmak üzere; İngiltere, Amerika, Malta, Kanada
ve daha başka birçok ülkedeki eğitim kurumlarının ve iş-
verenlerin de Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

ADRES & TLF

ARTI KOLEJİ

btopuz@pau.edu.tr - Web : www.artikoleji.k12.tr

Çamlaraltı Mahallesi 2637 Sokak No: 5 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 258 211 18 89

Artı Koleji ArtıKolejiDenizli

EĞİTİM

Prof. Dr. Bülent TOPUZ
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Şehir gürültüsünden uzak, oksijeni bol, yeşil doğanın
içinde, Denizli’nin en ayrıcalıklı yeri olan Çamlık Koruluğunun
orda; ‘’Özel Artı Koleji’’ndeyiz.

Eğitim, kültür, sanat ve sportif alanlarda bilgi, görgü ve de-
neyim sahibi öğrenciler yetiştirmeyi varlık nedeni olarak be-
nimseyen okulumuz bünyesinde;  anasınıfı, ilk ve ortaokul
bulunmaktadır.

Artı Koleji, genç, dinamik ve deneyimli öğretmen kadrosu
ile, her öğrencinin farklı bir birey olduğu anlayışına dayalı ola-
rak, Tam Öğrenme Modelini uygular. Derslerde zihinsel ve
duygusal becerileri destekleyen, her tür faaliyet ve etkinliklerde
öğrenciyi merkeze alan eğitim şeklini benimser.

Anasınıfı eğitiminde; öğrencilerimiz yapılandırıcı eğitim an-
layışıyla birinci sınıfa hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı
ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Derslerimizde değerler eğitimi,
yaratıcılık çalışmaları, düşünce becerileri, yaparak yaşayarak
öğrenme, fen ve doğa çalışmaları, dikkat, soyut ve somut kav-
ram çalışmaları, matematik ve çizgi alıştırmaları verilir. Çocuk-
larımız  doğal ortamda ev yemekleri lezzetinde hazırlanmış
mutfak kültürüyle büyürler. Eğlenceli yabancı dil eğitimi, sa-
natsal ve sportif faaliyetler ile drama, bilişim teknolojisi, halk
oyunları, resim, müzik ve zekâ oyunları gibi keyifli olanaklar
sunulur. 

Eğitimin paydaşı, en güzeli de eğitimin ARTI’sıyız. Bilginin
paylaştıkça değer kazanacağına inanıyor, kazanılan değerleri
yaşamla buluşturma becerimize güveniyoruz. Öğrencilerimizle
birlikte toplumun geleceğine güvenle bakan yüzüyüz. 
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ADRES & TLF

SEVİYE OKULLARI

seviye@denizliseviyeokullari.com - www.denizliseviyeokullari.com

Eskihisar Mahallesi Pamukkale Kavşağı No : 1 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 265 13 88 – 0 530 732 87 81

Denizli Seviye Okulları DenizliSeviye

Eğitim

Mahmut CATLIK
Büyük bir hayalin başlangıcını yaparak kurduğu-

muz Özel Denizli Seviye Okulları yaklaşık 4500 m
kapalı alanı 400 m² kapalı spor salonu 5 farklı labo-
ratuvarı, yaşam alanları, seminer salonu, 200 kişilik
yemekhanesi ile Denizli’ de eğitimi farklı bir hayal gü-
cüne taşıyan büyük bir kampüs okuludur. Amacımız
öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, ha-
yatı öğrenmeleri, hayal güçlerinin gelişmesi, sosyal
anlamda öz güven kazanmaları, büyüklerine saygıyı
ve vatan sevgilerini geliştirerek aklın ve bilimin ışı-
ğında mücadele etmeyi öğretmektir.  

Okulumuzun yönetimini ve planlarımızı kanun ve
yönetmeliklerin ışığında, müfredatların gösterdiği şe-
kilde, sınav stratejilerini baz alarak yaptığımız bir ger-
çektir. Kurulduğumuz 2015/2016 Eğitim öğretim
döneminden beri büyük fedakarlıklarla okul kültürü-
müzü oluşturduk ve mevcut kültürü daha da gelişti-
rerek uyguladık. Hayal ettiklerimizi korkusuzca
arkasını düşünmeden öğrencilerimizle el ele vererek
başardık. Disiplinimizi asla elden bırakmadık, sınav-
larımızı doğru şekilde yaptık. AYT-TYT ve LGS yi
doğru yorumladık ve analiz ettik. Mevcut sınavlara
göre ders programlarımızı revize ettik akademik an-
lamda sınıfları güçlendirdik.

ADRES & TLF

DENİZLİ AKADEMİ EĞİTİM
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

info@denizliakademi.com - www.denizliakademi.com

Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 48 K: 2
Merkezefendi  / DENİZLİ

Telefon: 0 258 264 44 010 - 0 533 488 26 95

Denizli Akademi Eğitim
Hizmetleri Ltd. Şti.

DenizliAkademi

Eğitim

Salih ÖZDEMİR
Denizli Akademi, T.C Kara Ulaştırma Genel Mü-

dürlüğü’nden Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi
alarak Karayolu Taşıma Yönetmenliğinde taşımacı-
lık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimi
vermektedir. Denizli Akademi; Denizli’de tehlikeli
madde güvenlik danışmalığı eğitimi veren tek eğitim
kurumu niteliğini elinde bulundurmaktadır. Eğitimle-
rin öngörülen amacı; karayolu taşımalarının ülke
ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine
katkıda bulunmak, taşımada düzeni ve güvenliğin,
taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile
nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğin şartlarının is-
tisnasız bilinmesini sağlamaktır. Taşıma işlerinde is-
tihdam edilenlerinin niteliklerini, haklarını ve
sorumlulukları da dahil olmak üzere mevcut imkân-
ların daha yararlı bir şekilde kullanılmasına yol aç-
maktır. Denizli Akademi, seçkin eğitimcileri ve
danışman kadrosu ile 2010 yılından bu yana
SRC/SRC 5, TMGD, ODY, ÜDY, PSİKOTEKNİK
eğitimleriyle Denizli’nin hizmetindedir. Denizli Aka-
demi olarak vizyonumuz; üstün nitelikli mesleki ye-
terliliklere sahip bireyler yetiştirmek ve yetiştirme
sürecinde Türkiye’nin SRC VE TMGD kurum ve ku-
ruluşları arasında lider vasfına ulaşmaktır.



Atalar Mahallesi Kıbrısşehitler Caddesi No: 41 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 258 242 44 77 

Yenişehir Mahallesi Ferahevler Sitesi 13. Sokak No :1
Merkezefndi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 373 00 20 - 0 537 595 20 83 
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Ferit Kemal YALÇIN
Gayrimenkul Danışmanı

Furya İnşaat 2015 yılında Sayın Hüseyin Key-
san’ın hayali üzerine kurulmuş bir şirket olup, kurul-
duğu zamandan itibaren Bağbaşı bölgesinde gayet
şık ve kullanışlı daireler üretiyor. 

Baba mesleği olan emlakçılık sektöründen geliyor
ve bu bağlamda emlak sektörünü ve inşaat sektörünü
ayırıp emlak sektöründeki sıkıntılardan yola çıkılarak
2017 Mart’ında Re/Max Franchise alıyor. 

Firmamızın 04/11/2017 tarihinde açılışını gerçek-
leştirmiş bulunmaktayız. 01/10/2017 tarihinde Hüse-
yin Keysan’ın Re/Max optimum gayrimenkul
danışmanlığı ofisinde göreve başladım.

İlkeli, dürüst ve samimi çalışma şeklimiz ile hem
inşaatlarımızda hem de gayrimenkul danışmanlığı ofi-
simizde halkımıza hizmet vermekteyiz. Re/max Opti-
mum Gayrimenkul Danışmanlığı ofisinde broker
manager ve Furya İnşaat’da ise satış müdürlüğü yap-
maktayım.

ADRES & TLF

RE/MAX
OPTİMUM & FURYA İNŞAAT 

feritkemalyalcin@gmail.com

Remax Optimum Remax Optimum

Cihan FİLİZ

ADRES & TLF

KAAN GAYRİMENKUL
İNŞAAT

cihanfiliz@hotmail.com.tr - www.kaangayrimenkul.com

Gayrimenkul - İnşaat

İnşaat / Gayrimenkul

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Halıcı Gölcükler fir-
masının karşısında olan Kaan Gayrimenkul & İnşaat
firmamız 2004 yılından buyana Denizlili hemşehrile-
rimize hizmet vermektedir. Firmamız, bir çok bölgede
yapmış olduğumuz daireler ve vermiş olduğumuz
servislerimizle Denizli’de emlak & inşaat sektörünün
öncü şirketlerinden birisi haline gelmiştir. 

01.01.2013 tarihinde de siz değerli musterileri-
mize daha iyi hizmet verebilmek için bereketli şube-
sini açtık.

01.09.2016 tarihinden itibarende şubeleşmeye
devam ederek İncilipınar Şubesini açtık.

Misyonumuz ilk öncelikle satış öncesi ve sonrası
müşteri memnuniyetidir.Çünkü sizin hayalleriniz
bizim için önemlidir. 

KAAN Gayrimenkul kaangayrimenkul
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Mustafa BULDANLIOĞLU
1985 yılında kurulan Turyap, 320 temsilciliği ve 1500

çalışanıyla gayrimenkul sektörünün en köklü ve yaygın or-
ganizasyonudur.

Gayrimenkul danışmanlığını Batıdaki gibi saygın ve po-
püler bir meslek olarak tanınmasını sağlayan Turyap, bu
markayla ofis açanları seçkin bir kimlik sahibi yapmaktadır.

Bugün, Türkiye'nin her yanında açılan Turyap ofislerinin
sahipleri bankacılık, muhasebecilik, mühendislik gibi saygın
mesleklerden gelerek markalı gayrimenkul danışmanlığı
mesleğini seçen eğitimli, bilgili ve güvenilir profesyoneller-
dir.

Neden Gayrimenkul Danışmanlığı?
Türkiye'de hizmet sektörü her geçen gün daha önemli

bir yer kazanmaktadır. Özellikle, iletişim teknolojilerinin hızlı
ve yeni bir yapıya taşınmasıyla hizmetin üretilmesinde
önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Konut arzıyla son yıllarda çok sayıda konut üretimi ger-
çekleşmiştir. Bu konutların pazarlanmasında profesyonel
çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Konut üreticilerinin ve alı-
cıların bir araya gelmesinde gayrimenkul danışmanlarına
önemli bir ihtiyaç doğmaktadır.

Gayrimenkul danışmanlığı mesleği hizmet sektörünün
en önemli kollarından biridir. Değişik meslek gruplarından
kişiler yatırım maliyetleri düşük, geliri yüksek ve Türkiye'de
son yılların yıldızı parlayan mesleği olan gayrimenkul da-
nışmanlığına ilgi duymaktadır.

ADRES & TLF

TURYAP
DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ

denizli@turyap.com.tr - www.turyap.com.tr

Mimar Sinan Caddesi Mercan Apt. No : 28 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 264 88 77 - 0 554 626 20 47 

Gayrimenkul Danışmanlığı

Saraylar Mah. 498 Sok. Becer işh. K:1 D: 116 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 263 84 44 -  Faks: 0 258 242 0976 - 0 533 313 33 44 

Hakan ARSLAN
Denizli Emlakçılar Odası Başkanı

ADRES & TLF

HAKAN ARSLAN TAPU &
EMLAK DANIŞMANLIK BÜROSU

hakan.arslan.emlak@hotmail.com

Tapu & Emlak Danışmanlık

1984 yılından bu yana sektörde tecrübesiyle aktif
olan Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Arslan
mesleğe dilekçe, evlenme, arzuhal işlemleri yaparak
başladı. 

Tapu, Emlak Danışmanlık Bürosu ile hizmet veren
Hakan Arslan, 30 yılı aşkın tecrübesiyle  alım-satım,
firma ipotek, intikal işlemleri, kat mülki  hizmetlerini
yürütmektedir.



29 Ekim Bulvarı No : 9 / A
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 373 02 00 - 0 533 201 88 98

29 Ekim Bulvarı No : 94 / Denipol Hastanesi altı
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 535 881 80 17 
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Ramazan ALANCI
Denizli’de 2005 yılından bu yana hizmet eden

Alancı İş Takip Bürosu, 12 yıllık tecrübesiyle Deniz-
lililere hizmet veriyor. 

Birçok farklı alanda hizmet veren Büro, emlak,
danışmanlık, gayrimenkul işlemleri (doğalgaz, elek-
trik, su, telefon) ve inşaat sektöründe çalışmalar ya-
pıyor. Müşteri odaklı çalışan şirket, Denizli ve
müşterinin talebine göre tüm Türkiye’de hizmetlerine
devam etmekte. 

ADRES & TLF

ALANCI İŞ TAKİP
BÜROSU

alanci2001@hotmail.com

İş Takibi

ADRES & TLF

REMAX REVİZYON
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

info@remax-revizyon-dnz.com - www.denizlideemlak.com

Re/max Revizyon

Aracılık & Danışmanlık

Ramazan SAKALLI
2013 yılında RemaxRevizyon’u97 ülkede dünyanın en

çok satan emlak firması Remax güvencesiyle Denizli hal-
kının hizmetine sunmanın gurunu yaşadık.İlk açıldığımız
günden itibaren Denizli halkına “kaliteli hizmeti güvenli el-
lerle verme” misyonuyla hareket ettik. “Müşteri memnuni-
yeti en büyük kazançtır” sloganıyla kendimizi daima
geliştirdik. Bugün 29 Ekim Bulvarındaki ofisimizde 25 çalı-
şanımızla Denizli halkına hizmet vermekteyiz. Vizyonumuz
Remax ailemizi genişleterek daha büyük kitleleri kaliteli hiz-
metimizle tanıştırmaktır. Bunu yaparken müşteri memnu-
niyeti kadar önem verdiğimiz bir diğer husus emlak
danışmanlarımızın kendilerini rahat hissedecekleri, işlerini
rahat koşullarda gerçekleştirebilecekleri uygun ortam ve
donanımı sağlamaktır. 

Bizi herhangi bir emlak ofisinden ayıran en önemli özel-
liğimiz 45 yıllık bilgi ve deneyimi Denizli’mize en güzel şe-
kilde yansıtmayı kendimize şiar edinmiş olmamızdır. Ekip
arkadaşlarımızın her biri aldıkları eğitimler ışığında doğru
emlakçılık alanında birer marka olmayı başarmış, vizyon
ve misyon sahibi girişimcilerdir. Remax güvencesinin ra-
hatlığını hissetmenin yanında temsil ettiğimiz markanın so-
rumluluğunu taşımanın yükünü de omuzlarımızda
hissederek yolumuza devam etmekteyiz. 

Denizli halkının desteğini her an yanımızda hissetme-
nin verdiği inançla hareket ediyoruz. 



MERKEZ : Saraylar Mah. Yağ Hali No :17 DENİZLİ
ŞUBE : Sümer Mahallesi 2518 Sokak No : 7 DENİZLİ

Telefon: 0 258 371 22 33 – 0 532 314 05 70
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ADRES & TLF

ÖNALLAR GIDA

onallargida@hotmail.com - https://onallar-gda-pazar.business.site

Süt ve Süt Ürünleri

Çamlaraltı Mah. Çamlık Cad. No : 3
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 258 241 60 05 - 0 258 264 06 26

Abdurrahman DEMİRDAK

1986 yılında Denizli’de hizmete başlayan A&D Özkay-
mak Dondurma, 31 yıllık tecrübesi ile kaliteli ve lezzetli
dondurmayı Denizlililere sağlıyor. İşletmenin kurucusu Ab-
durrahman Demirdak, çocukluğundan beri dondurma sek-
töründe çalışmış bir isim. Dondurma sektörüne 1986
yılında başlayan işletme, o yılda ilk mağazasını Çivril’de
açtı. Ardından da 1996 yılında herkesin bildiği Çamlık Ma-
ğazasını açan Özkaymak, 2001 yılında da Çınar Mağaza-
sını açtı. Denizlililerin yıllardır şaşmadığı lezzet A&D
Özkaymak, 12 ay boyunca dondurma, kış aylarında ise
salep ve boza satışı yapıyor.

Her şey Doğal
A&D Özkaymak’ta birbirinden lezzetli 19 çeşit don-

durma bulunuyor. Kendi imalatı olan dondurmalar, katkı
maddesi olmadan doğal salep, doğal süt, şeker ve gerçek
meyve kullanılıyor. Diğer işletmelere göre her şeyin doğal
kullanıldığı işletmede, kesinlikle kimyasal stabilizatör (salep
yerine),  tatlandırıcı,boya, glikoz ve mısır şurubu kullanıl-
mıyor. Steril ve yüksek standartlarda üretilen ürünler, taze
olarak müşterilere sunuluyor. Kış aylarında ise geleneksel
lezzetlerden olan salep ve boza müşterilerin beğenisine
sunuluyor. Bu ürünler de yine A&D Özkaymak tarafından
üretilen, tamamen doğal malzemeler kullanılan ve hiçbir
katkı maddesi kullanılmayan ürünler içinde  A&D Özkay-
mak’ta özel olarak bir de laboratuvar bulunuyor. Bu sayede
süt analizi ve mikrobiyolojik analizler yapılıyor, dondurma-
nın kalitesi ve hijyeni kontrol ediliyor.

ADRES & TLF

A&D ÖZKAYMAK
DONDURMA

info@adozkaymak.com.tr - www.adozkaymak.com.tr

A&D Özkaymak Dondurmaları adozkaymak

Dondurma Üretimi

Ali ÖNAL

Firmamız 1957 yılında Halil İbrahim Önal tarafın-
dan kurulmuş olup; 3 nesildir Denizli’de süt ve süt
ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Başlıca tereyağı, taze ve olgunlaştırılmış beyaz
peynir, süzme yoğurt grubu ürünleri imalatında ürün-
leri imalatında uzmanlaşmıştır. Günümüzde yönetim
kurulu başkanlığı görevi Ali Önal tarafından yürütül-
mektedir. 

Önallar Gıda olarak belirlemiş olduğumuz hedef-
ler doğrultusunda çalışanları ve tedarikçisiyle bir
bütün olarak gelişmeyi temel misyonu olarak belirle-
miştir.
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Siteler Mah. Bursa Cad. No: 53/A 
Pamukkale / Denizli

Telefon: 0 258 262 22 23

Denizli - Antalya Karayolu Üzeri Ali Çomut Sokak No:12 
Serinhisar/DENİZLİ

Telefon: 0 553 331 70 35
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Cemal KOBAŞ

Sarı leblebi imalatını bizzat kendileri gerçekleşti-
ren Ersancak Leblebi yılların verdiği tecrübe ile ürün-
lerine lezzet katmaktadır. Kurulduğu günden bugüne
gelişmeye devam eden Ersancak Leblebi 1560 mt2
imalathane alanı ve 300 mt2 perakende satış mağa-
zası ile faaliyetlerini sürdüren, alanlarında uzman
personel kadrosu ile müşterilerine hizmet vermekte-
dir.

Ersancak Leblebi olarak firmanın kurulduğumuz
günden bugüne önem verdiğimiz değerlerin en ba-
şında, kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuni-
yeti odaklı ve hijyenik hizmet sunmak gelmektedir. 

Taze ve kaliteli ürünleri ile müşterilerinin değişmez
lezzet noktası haline gelen Ersancak Leblebi, geniş
ürün yelpazesi ile de damaklarda farklı lezzetler bı-
rakmaya ve sıradan hale gelmiş kuruyemiş ürün ga-
mında farklı tatlarda sunarak müşterilerinin tüm Gıda
ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamaktadır.

Kalite deyince akla gelen ilk firma ve marka olmak
gayesiyle yoluna emin adımlarla devam eden Ersan-
cak Leblebi siz değerli müşterilerine en iyi hizmeti su-
nabilmek için bütün gücüyle çalışmaktadır.

ADRES & TLF

ERSANCAK LEBLEBİ
ve KURUYEMİŞ

info@ersancakleblebi.com - www.ersancakleblebi.com

Ersancak Kuruyemiş Ersancak Kuruyemiş

Leblebicilik & Kuruyemiş

Bekir KARADABAN
Denizli Fırıncılar Odası Başkanı

Pide Dünyası ilk şubesini 2007 yılında Bereketler Ma-
hallesi’inde açtı. Beş masaya sahip ilk şubesindeki ocak
başında da kendisi bulunmaktaydı. Kaliteli hizmeti ve öz-
verili çalışması ile başarı merdivenlerini hızlıca tırmanan
Karadaban, 2011’de ikinci şubesini Akkonak Mahallesi’inde
açtı. Yenilikçi ve başarılı bir girişimci olamaya devam eden
Karadaban üçüncü şubesini 2014 yılında Kınıklı Mahalle-
sinde hizmete sundu.

Hedefi ; Pide Dünyası markasını Türkiye genelinde
yaymak olan Bekir Karadaban,markasının dünya gene-
linde tanınan bir restoran zinciri olmasını hedefliyor.Kara-
daban, Denizli’de yatırım yapan ve ülke ekonomisine katkı
sağlayan bir marka olarak tanınmayı ilke ediniyor. Karda-
ban ‘ın hedeflerinin merkezinde memleketini çok sevmesi
ve Denizli’nin adını tüm Türkiye’ye duyurabilecek bir marka
ortaya çıkarmak istemesi yatıyor.

Şu an Frıncılar Odası başkanlığı görevini yürüten Bekir
Karadaban, küçük yaşlarda ara verdiği eğitimini tamamla-
mak için azimle diploma sınavlarına hazırlanıyor.Hayallerini
gerçeğe dönüştüren Bekir Karadaban genç girişimcilere
yenilikleri takip etmelerini insanlara kaliteli hizmet vermeyi
ve hedeflerini her zaman yüksekte tutarak çok çalışmayı
ilke edinmelerini tavsiye ediyor.

ADRES & TLF

PİDE DÜNYASI

info@pidedunyasi.com - www.pidedunyasi.com

Pide Dünyası pidedunyasi

Unlu Mamüller



Lise Cad. No: 3/1 Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 258 265 49 79 - 0 258 241 99 45
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Cengiz AYDIN
Aslen Kastamonulu olan ve Özaslan Madencilik L.T.D.

Ş.T.İ adı altında maden ve kömür işletmeciliği yapan Cen-
giz Aydın 1998 yılında Akkonak Mahallesi'nde bir imalat-
hane kurmuş daha sonra Çınar Meydanı, Meserret Sokak
içindeki merkezi ile Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşmüş Şe-
rife Bacı'nın ismini yaşatmak amacıyla Şerife Bacı Börek
ve Kır Pidesi adı altında sektörde yer almıştır. 

Firma ismini Kastamonu'yu temsil eden Şehit Şerife
Bacı’dan almış olup bu kısa tarihçesi şöyledir: 

1921 yılı Kasım ayında İnebolu'ya önemli miktarda
savaş malzemesi gelmiştir. Malzemenin bir an önce Kas-
tamonu'ya iletilmesi gerekir. Cepheye gidemeyip de köyle-
rinde kalan yaşlılar sakatlar, kadınlar, Menzil
Komutanlığı’nın malzeme taşınması haberi üzerine kağnı-
larla yola çıkarlar. İnebolu'dan kağnılara yüklenen cepha-
neler Kastamonu'ya doğru yol alır. Bu cephane kollarında
hep kadınlar vardır. Bunlardan biri de Şerife Bacı’dır. Şerife
Bacı top mermileri ıslanmasın diye kazağını mermilerin
üzerine örtmüş, yavrusu ölmesin diye üzerine abanmış ve
soğuktan ölmüştür ama ölene kadar vücut sıcaklığını yav-
rusuna vermiştir.

Şu an Denizli'de 5 Manisa'da 2 toplam 7 şubeyle faali-
yet göstermektedir. 2008’de ürün konseptini geliştiren Şe-
rife Bacı börek ve kır pidesinin yanı sıra pide-pizza & unlu
mamüller (Tatlı ve tuzlu pasta çeşitleri - yaşpasta - baklava)
üretimine de başlamıştır.

ADRES & TLF

ŞERİFE BACI
BÖREK VE KIR PİDESİ

info@serifebaci.com - www.serifebaci.com

Unlu Mamüller

Kayalar Mah. 6010 Sok. No : 13 
Gümüşler / DENİZLİ

Telefon: 0 258 371 41 52  - 0 258 371 23 62 - 0 532 322 5854

ADRES & TLF

ALTINTOP KURUYEMİŞ

info@altintop.com.tr - www.altintop.com.tr

AltintopKuruyemis altintop_kuruyemis

Kuruyemiş

İbrahim TEFENLİLİ
Denizli Ticaret Borsası Başkanı

1962 Kurucumuz Veli Tefenlili ticaret hayatına
başlar.

1970 Veli Tefenlili’ye iş hayatında oğulları İbrahim,
Ramazan ve Hakkı Tefenlili eşlik etmeye başlar.

1976 Leblebi üreticiliğinden perakende dükkâ-
nıyla kuruyemişçiliğe ilk adım atılır.

2004 Sıcak satışı güçlendirmek için 50 araçlık filo
oluşturulur.

2009 Bina yatırımı ile üretim tesisi 12.000 m2’lik
hacme ulaşır ve üretim kapasitesi 150 tona yükselir.

2010 Saatte 2 ton kavurma kapasitesine sahip
Procter ile makine parkuru genişletilir.

2017 Altıntop Kuruyemiş, 125 kişilik istihdam,
günlük 50 ton kavurma ve 600.000 adet paketleme
kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışına hizmet vermekte-
dir.



Zafer Mahallesi 1044. Sok. No : 42 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 371 49 03 - 0 532 4713202

15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 147
Halil Çavuş İş Merkezi Kat: 7

Telefon : 0 258 241 50 41 – 0 533 090 90 19
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Mahmut DÖNMEZ

ADRES & TLF

ENDER UNLU MAMÜLLERİ

mdonmez1968@gmail.com

Ender Unlu MamülleriEnder Unlu Mamülleri

Mehmet Hulusi AY
Aysu Gazoz, Ekim 1992'de, Mehmet Hulusi Ay tarafın-

dan, Denizli'de kuruldu. Kuruluşu 1992 olmasına rağmen,
firmanın kurucusunun sektördeki geçmişi 1950'lere kadar
uzanıyor.

Ürün kalitesi ve ürün çeşitliliğiyle sektörde her zaman
farklı bir konumda olan Aysu Gazoz, gazlı içecek üreti-
minde birçok ilke imza attı.

Aysu Gazoz ürün çeşitliliğiyle Türkiye'de lider ko-
numda. 10 çeşit meyvenin gazozu firmamızca üretiliyor.
Armut - elma karışımı, muz, nar gibi alışılmamış birçok
meyveli gazoz çeşidi Aysu Gazoz tarafından üretiliyor.

Gazlı içecek çeşitlerinin arasında sade gazozun yeri
her zaman farklı olmuştur. Hem çok tüketilir hem de içicisi
çok seçicidir. Frambuaz ağırlıklı formülüyle ve sert içimiyle
Aysu sade gazoz, içicisine yarım asır önceki gazoz lezze-
tini sunuyor. Bunda, kurucusunun içecek sektöründeki
büyük tecrübesi en büyük etken. Buna pancar şekerinin
sade gazoza kattığı kalite ve frambuazın enfes aroması da
eklenince, ortaya Türkiye'de çok az gazoz üreticisinin ya-
kalayabildiği bir lezzet çıkıyor.

Dönem dönem Azerbaycan, İngiltere gibi ülkelere dış
satım yapan Aysu Gazoz, bugün saatte 15000 şişe kap-
asiteyle otomatik makinelerde üretime devam ediyor.

ADRES & TLF

AYSU MEŞRUBAT 
ve GIDA SANAYİ

info@aysugazoz.com - www.aysugazoz.com

Gazlı İçecek

Unlu Mamüller
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Saraylar Mah. Şehit Mehmet Korkut Sok. Palaz Han No: 2
Kat: 4  Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258  242 2131 – 0 535 702 59 81
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Mehmet TUĞRUL

Firmamız Denizlimizin dokumanın başkenti olarak
bilinen bacasız fabrikalar diyarı Buldan ilçemizde
Ağam Kebap adı altında 2000 yılında 40 metrekarelik
bir mekanda kurulmuştur. Çok kısa sürede kendini
kabul ettiren işletmemiz talepleri karşılamakta zorlan-
dığı için 2003 yılında Buldan’da ikinci şubemizi açtık.
2005 yılında tekrar iki şubemizi birleştirerek 220 met-
rekarelik 150 kişi kapasiteli şuan devam ettiğimiz 14
Mayıs Caddesi’ndeki yerimizde hizmet vermeye
devam ediyoruz. 

İşletmemizde döner, kebap, ev yemekleri, pide ve
lahmacun servisimizin dışında Buldan’ımızın tanıtı-
mına ve kültürünü yaşatmak adına yöresel mutfağı-
mız da bulunmaktadır. 

Yılın hergünü Buldan’ımızın olmazsa olmazları
balcan sovanı, çağla dövmesini, kuru kabuk dolması,
yaprak sarma, gelin turşusu, otlu pide, keşkek, ağam
çömlek yoğurt ve ev yufkasından oluşan yöresel e
Bir gün önceden bilgi veren misafirlerimize bu lezzet-
lerimizi de tattırmak bizim için ayrı bir keyif vermek-
tedir. 

Buldanın ilk butik otelide bünyemiz dahilinde 2014
yılında faaliyete girmiş olup, ev ortamı konseptinde
referanslı misafirlere hizmet vermektedir.

ADRES & TLF

AĞAM KEBAP

buldanagamkebap1@hotmail.com

14 Mayıs Cad. No: 2 Buldan / DENİZLİ
Telefon: 0 258 431 88 85 - 0 532 641 6822

Ağam Kebap 

Meliha GÜMÜŞ
Gıda Mühendisi

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mü-
hendisliği mezunuyum. 2005 yılı itibariyle Denizli Ti-
caret Odası eksperi olarak görev yapmaktayım.

Ofisimde mühendislik hizmetleri verilmekte olup
firmaların kuruluş aşamasından başlayarak proje,
akım şemaları, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi,
marka, patent işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca ISO 9001:2015, IFS, BRC Food, ISO
22000:2018 kalite belgeleri konusunda danışmanlık
verilmektedir.

ADRES & TLF

DETAY PATENT OFİSİ
ve DANIŞMANLIK

gumus_meliha@hotmail.com

Kebap

Eksper



Bozburun Mah. A. Nazif Zorlu Sanayi Sitesi 7152 Sk.No.4
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 258 371 83 38
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ADRES & TLF

DALYAN GIDA
DALYAN LEZZET GRUBU

dalyan@dalyangida.com - www.dalyanlezzetgrubu.com

3. Sanayi Sitesi 27 Sokak No:47  DENİZLİ
Telefon: 0 533 574 81 55 -  0 258 251 44 88

Kapkapye KapKapye 

Tabldot

Murat DALYANOĞLU
Hijyen ve dengeli beslenmenin adresi olan Dal-

yan Lezzet Grubu, gücüne güç katarak yoluna
devam ediyor. Ortalama her gün 6 bin kişiye farklı
lezzetler sunan Dalyan Lezzet Grubu, yılda tam 2
milyon 160 bin kişiye hitap ediyor. Yani yılda 2 kez
Denizli’yi baştan aşağıya doyuruyor.

Sağlıklı ortamlarda üretilen farklı lezzetleri sun-
maya devam ettiklerini belirten şirketin genel müdürü
Murat Dalyanoğlu, 21 aşçı, 1 beslenme uzmanı, 1
gıda mühendisi ve 20 personelle aile tadında hizmet
sunduklarını belirtti. 

Dalyanoğlu açıklamasında, “Dalyan Lezzet
Grubu, taşındığı yeni tesisiyle günlük 10 bin kişilik
üretim kapasitesine ulaştı. Denizli’nin aranan lezzeti
olarak ilk sırayı paylaşan firmamız, lezzetlerini daha
çok noktaya ulaştırabilmek üzere Denizli’nin en mo-
dern, hijyenik ve teknolojik üretim tesisini kurdu. Tabl-
dot yemek üretimi, uydu mutfak ve catering hizmetleri
olarak Denizli ve Manisa ilerinde faaliyet göstermek-
teyiz” ifadelerini kullanıyor, 

ADRES & TLF

ÖZPEKLER
SU ÜRÜNLERİ

info@ozpekler.com.tr  - www.ozpekler.com.tr

Su Ürünleri & Balık Yemi

Mustafa ÖZPEK
Türkiye’de ilk alabalık üreticilerinden olan Özpekler Su

ürünleri yaklaşık 45 yıldır alabalık yumurtası başta olmak
üzere kuluçkahanelerinde ürettiği 48 milyon adet/yıl alabalık
yumurtası, 35 milyon adet/yıl yavru ve 6 bin ton/yıl porsi-
yonluk alabalık üretim kapasitesine erişmiştir.

İşleme tesisimiz kurmuş olduğumuz alabalık üretme çift-
liklerine yakın mesafede olup; ürettiği alabalıkları yine ken-
disine ait olan Denizli il merkezinde kurduğu işleme ve
paketleme fabrikasında her yıl artan oranlı talepleri sonu-
cunda ileri teknoloji makinelere yatırım yaparak kapasitesini
her yıl artırmış ve bugün 80.000 adet/gün işleme kapasite-
sine erişmiştir.

Özpekler Su Ürünleri ileri teknoloji ürünleri makine ekip-
manları ile müşterilerin istekleri doğrultusunda ulusal ve
uluslararası gıda kodeksi ve çevre yasalarına duyarlı ve
uyumlu olarak hijyen koşullarında kontrollü şartlar altında
üretilen hammadde balığın işletmeye alınmasından başla-
yıp, tüm işleme proseslerinde ve nihai ürün olarak elde edi-
len füme ve dondurulmuş balığın nihai alıcıya teslim
edilinceye kadar kontrollü ve gıda güvenliği ve kalite bilinci
ile eğitilmiş personeller ile üretim yapmak, gıda güvenliği
kurallarını uygulayarak çevre yasalarına duyarlı ve kalite
sistemini sürekli iyileştirerek ürün kalitesi ve güvenilirliğini
belgeleyen ve sahibi olduğu BRC, IFS, ASC ve Global GAP
kalite sistemlerinden ötürü izlenebilirliği gereği tüketiciler
nezdinde TERCİH EDİLİR noktasına ulaşmıştır. 



Saraylar Mah. Bayramyeri 355 Sok. Çiçek Pasajı no:3/A
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 261 5576 -0532 233 9365

Eskihisar Mahallesi Pamukkale  Sok. No: 26  
Pamukkale /  DENİZLİ

Telefon: 0 258 251 33 33 – 532 612 33 55
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Ramazan ÇELİKKOL
1997 yılında hem Efes Pilsen hem Coca Cola bayiliğini,

2002 yılında JTİ, 2006 yılında Eti ve son olarak 2015 yı-
lında Efe Rakı bayiliklerini aldık toplam 5 bayi ile yola
devam ediyoruz. 

1997 yılında 17 personel ile başladığımız sektörde şu
an tüm birimlerimiz dâhil 175 çalışanımız ile dağıtım ve sa-
tışa devam etmekteyiz.

Kurumsal bir şirket yapısına sahip olan firmamız ile ça-
lışanlar arasında bir aile bağı mevcuttur. Her yıl şirketimizin
kuruluşuna özel yapmış olduğumuz etkinlikler var başarılı
personelleri ödüllendiriyoruz, muhasebede çalışanları yurt
içine tatile gönderiyoruz, muhasebede yeni evlenecek per-
sonele balayı tatili hediye ediyoruz personel günü adı al-
tında tüm personelimiz ile beraber her yıl farklı tatil
beldesinde 2 gün tatil yapıyoruz her yıl düzenlenen tatil et-
kinliğimizde hem kıdem plaketlerini hem personele hedi-
yelerimizi veriyoruz. Bu da bizi bir aile yapıyor.

Hedefimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz projemiz
olan işyerimizde yıllardır çöpe giden artık maddeleri do-
ğaya zarar vermeden ayrıştırıp geri dönüştürdük. Bu artık
maddeleri satarak gelir elde ettik bu gelir ile üniversitede
okuyan öğrencilere, çalışanlarımızın çocukları v kardeşle-
rine öncelikli olmak üzere burs imkanıvererek destek ol-
maya devam ediyoruz hali hazırda 15 çocuğumuza burs
vermekteyiz ve vermeye devam ediyoruz.

ADRES & TLF

ÇELİKKOL GRUP

info@celikkolgroup.com - www.celikkolgroup.com

Saim DELİGÖZ
Denizli’de 1961 yılından bu yana hizmet eden De-

ligöz Gıda, 56 yıldır Denizlililere kaliteyi sağlıyor. Bay-
ram Deligöz tarafından başlatılan işletme, ardından
2.nesil olan oğulları Saim ve Naim Deligöz ile devam
ediyor. Toptan ve perakende satışı yapan Deligöz
Gıda, bakkaliye, kantariye, kırtasiye, temizlik ürünleri,
gıda ürünleri, meşrubat ve bakliyat ürünleri olmak
üzeri birçok ürünün satışını yapıyor. İşletmede 2 bin-
den fazla ürün bulunuyor. Denizli içi çalışan şirket,
ağırlıklı olarak düğün yemekleri, restoran ve lokanta-
lara hizmet veriyor.

‘’Hayatım insanlarla ve ticaretle geçti.’’
Deligöz Gıda’yı kardeşi ile birlikte işleten Saim

Deligöz,’’56 yıldır bu işin içindeyiz ve Denizlililere hiz-
met ediyoruz. Hayatım insanlarla ve ticaretle geçti.
İşimi severek yapıyorum. Gıda, kırtasiye, temizlik
malzemeleri ve bu gibi birçok ürün ile vatandaşları-
mıza kaliteyi ulaştırıyoruz. Tüm Denizlilileri işletme-
mize bekliyoruz’’dedi.

ADRES & TLF

DELİGÖZ GIDA

deligozgida@superonline.com

Toptan ve Perakende Gıda

Gıda
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Altıntop Mahallesi 1591 Sokak No/16 Merkezefendi / DENİZLİ
TEL: 0 258 242 47 69 -  0 533 597 41 60

DENİZLİ’NİN
EN BÜYÜK

İNTERNET MEDYASI



Hacıeyüplü Mah. 3228 Sok. No:3/A  A Blok Z 01 
Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon: 0 258 265 56 16  - 0 258 265 67 16  - 0 532 601 03 49

Mehmetçik Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 94 / 1A
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 213 21 37 - 0 532 767 22 74
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Serdar SEZEN

2007 Yılında Denizli’de kurulan şirketimiz ‘Sezen-
ler Üretim ve Pazarlama Ltd.Şti.’ Firmamız üç ana
alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar tarım, kimya
ve gıda sektörleridir.

TARIM: Denizli’nin Acıpayam İlçesinde işlediği
400.000 m2 arazi üzerinde meyve ve sebze üretimi
yapmaktadır. 

Yetiştirmiş olduğumuz meyveler dünya standart-
larına uygun olup yurt dışına ihraç edilmektedir.

GIDA : Bu bölgede yetiştirmekte olduğumuz sof-
ralık domatesle yapılan ev tipi salçamız Türkiye’de
tek olup NATURİA markasıyla müşterilerimize toptan
(özel restoran ve yemek firmalarına) perakende de
ise Denizli Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan aynı
zamanda organik ve doğal ürünlerinde bulunduğu
mağazamızda müşterilerimize sunulmaktadır.  

KİMYA : Ayrıca firmamız son 8 yıldır Kimyasal
sektörde de faaliyetlerini hızlandırmıştır. Tekstil  kim-
yasalları ve jeotermal elektrik santrallerinde kullanı-
lan yüzey ve kuyu kimyasalları konusunda Dünya
devlerinden olan Japon bir firmanın bölge bayiliğini
yürütmektedir. Bölgemizde bulunan jeotermal elektrik
santrallerinin kimyasal ihtiyaçları karşılanmaktadır.

ADRES & TLF

SEZENLER ÜRETİM 
VE PAZARLAMA

serdar@sezenler.com.tr - www.sezenler.com.tr

Naturia Doğal Lezzetler 

Süleyman SEMERCİ

Firmamız, 500 m2’lik üretim alanında günümüzün
modern ekipmanları ve kadrosuyla yerinde üretim ve
catering hizmetleri ile Denizli ve çevre illerde hizmet
vermektedir. 

Kalite, hijyen ve temizliğe önem veren, İSO
9001:2015 kalite yönetim ve standartlarını kanıtlamış
olan firmamız;profesyonel ekipler tarafından yapılan
haşere kontrolleri, ilaçlamaları, üretim ve sonrasın-
daki temizlik kontrolleri ile HACCP kurallarından asla
taviz vermemektedir.

Hazırlanan kahvaltılar, öğle ve akşam yemekleri;
iş merkezleri, fabrikalar ve resmi kurumlardan oluşan
müşteri ağımıza dağıtım filomuz tarafından soğuk ve
sıcak zinciri bozmadan termobakslar ile ulaştırılmak-
tadır. 

Başladığımız günden bugüne müşterilerimize ka-
liteli,lezzetli, sağlıklı yemekler sunmak için tüm ekibi-
miz ile kalite yönetim kurallarına uygun,gıda
mühendisimiz ile güncel numune kontrolü yaparak
gıda güvenliği konusunda hizmet verdiğimiz alanda
lider firma olma yolunda tüm çalışmalarımızı sürdür-
mekteyiz.
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Transatlantik Yemek 

Sebze ve Ürünleri

Catering



Toptancı Yaş Sebze Meyve Hali No:34 
Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon: 0 258 372 17 17 - Faks: 0 258 372 17 18  
Cep : 0 533 464 25 25

27AYSİAD
www.aysiad.com.tr

Yüksel TÜN
Firmamız, BİRSÖZ Gıda markası ile gıda sektö-

ründe imalatçı firmalara hammadde konusunda, top-
tan tedarikçi firma olarak faaliyet göstermektedir.

BİRSÖZ Gıda, her aşamada titiz bir çalışma so-
nucu tedarik ettiği ürünlerini piyasaya sunmaktadır.
Kataloğumuzdan ve internet sitemizden ürünlerimizi
inceleyip, ücretsiz keşif ve danışma hizmetinden ya-
rarlanabilirsiniz. Satış personelimiz tarafından sizlere
kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşabilmekteyiz.

Çalışmalarımızı yürütürken yeni çıkan ürünleri ve
teknolojiyi yakından takip ederek sizlerin hizmetine
sunmaktayız.

Yıllardan beri taşıdığımız dürüstlük ve sadakat il-
kelerinden taviz vermeden müşterilerimize en kaliteli,
en güvenilir ürünleri en ucuz fiyatla sunabilmek en
önemli hedefimizdir. Açık bir deyişle kalite, fiyat ve
dağıtım konularında tüm rakiplerimizden daha iyi ko-
numda olmayı amaçlıyoruz. Biz kendimizi müşterinin
ihtiyacı olan ürüne en kısa yoldan en avantajlı şart-
larla ulaşmak için kullandığı bir vasıta olarak görüyo-
ruz. Bizim için her şeyden önemlisi müşterilerimizin
mutluluğudur. BİRSÖZ Gıda bugün Turkiyede ve
dünyada her biri kendi alanında en saygın firmaların
en kaliteli ürünlerini müşterilerine sunmaktadır.

ADRES & TLF

BİRSÖZ GIDA

info@birsozgida.com - www.birsozgida.com 

Sümer Mah. 2262 / 1 Sokak No: 27 DENİZLİ
Telefon: 0 258 261 66 13 Faks: 0 258 242 85 31

Birsöz Gıda

Gıda Toptan Tedarik

Halil ÖZTÜRK
Yaş sebze meyve ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iş-

tigal etmekteyiz.
1999-2013 yılları arasında Denizli Toptancı Yaş

Sebze Meyve Hali başkanlığı görevini yaptım.
2002 yılından bu tarafa Türkiye Halciler Federas-

yonu (TÜRK-HAL) yönetim kurulu üyeliği ve başkan
vekili görevim devam etmektedir.

Denizli Ticaret Odası meclis üyesi görevim 2009
yılından bu yana 3 dönendir devam etmektedir.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Denizli de-
legeliğim 2009 yılından beri 3 dönemdir devam et-
mektedir.

Milletvekili adaylığım ve belediye başkan adaylık-
larım olmuştur.

Denizli’nin özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde (Se-
rinhisar, Çal, Çameli, Tavas, Beyağaç, Kale) yayla
seracılığını başlatarak, üreticilerimizin bilinçli üretim
yapmasını sağladı. Bunun neticesi AYSİAD tarafın-
dan yılın girişimci işadamı ödülü şahsımıza layık gö-
rüldü.

Hali hazırda sebze meyve üretimi, ticareti, ihracatı
ve ithalatı ile aktif olarak ticari faaliyetimize devam et-
mekteyiz.

ADRES & TLF

DENİZLİ SEBZE MEYVE
KOMİSYONCULUĞU

demeskomtr@hotmail.com

Gıda Toptan Tedarik
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Adem SÜPÇİN
Avukat

Arabuluculuk nedir?
Maddi hukuka ilişkin  uyuşmazlıkların yargıya taşınma-

sından sonra yargılama sürecinin uzun sürmesi, sürecin
nihayete ermesinden sonra da icra işlemleri gibi ardıl iş-
lemlere de başvurmak zorunluluğu doğması, tüm bu süre-
cin aynı zamanda masraflı olması sebebiyle çağdaş hukuk
devletlerinde daha ekonomik ve hızlı alternatif bir çözüm
yolu benimsenmiş ve bu yol da arabulucuk olarak ortaya
çıkmıştır. 

Arabulucu, bağımsız, tarafsız ve objektif bir üçüncü kişi
olarak aralarında uyuşmazlık bulunan kişileri bir araya ge-
tirir, uyuşmazlık yaşayan tarafların ortaklaşa bir çözüm bul-
maları için iletişim kurmalarına yardımcı olur, tamamen
taraflara ait çözüm önerilerinin görüşülüp değerlendirilme-
sine olanak sağlar, uyuşma olup olmamasına göre de tu-
tanakla durumu tespit eder. Buna göre arabulucu bir hâkim
gibi uyuşmazlık konusunda karar vermez hatta arabulucu
tarafların hukuki durumlarına göre haklı-haksız ayrımı gibi
görüş de bildiremez. Tarafların arabulucu görüşmelerindeki
söz ve teklifleri gizli kalır ve ayrıca sonrasında yargı yoluna
başvurulduğundan veya başka bir uyuşmazlıkta delil olarak
kullanılamaz.

Taraflar arabuluculuk faaliyeti ve görüşmeleri esna-
sında konusu suç teşkil etmemek kaydıyla özgür iradele-
riyle serbestçe uyuşmazlık konusunda fikir beyan
edebilirler.

ADRES & TLF

SÜPÇİN & ESEN
HUKUK BÜROSU

av.ademsupcin@hotmail.com

Hukuk

Murat TOPTAMIŞ
Toptamış Kardeşler Yaş Sebze Meyve Komisyon-

culuğu 1990 yılından beri yaş sebze meyve ticareti
yapmaktadır. 

Otel, fabrika, catering vb. firmalara yaş sebze
meyve tedariği sağlamaktayız. 

ADRES & TLF

TOPTAMIŞ 
KARDEŞLER

toptanis.hal.52@hotmail.com

Toptancı Yaş Sebze Meyve Hali No :52
Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon: 0 258 371 25 32 – 0 532 291 8678

Gıda Toptan Tedarik
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Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi Işıklı Apt. 
No: 45 Kat: 2/6 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 261 52 34 - 0 533 392 66 77

Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi Erbay Apt. A Blok 
No : 84 Kat : 2/4 Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 258 265 05 52 - 0 533 476 54 20
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Burcu Demir BENLİ
Avukat

Kendinizi Tanıtır Mısınız?
Çivril doğumluyum, ailem de aslen Çivrilli. Lise

öğrenimimi de Çivril’de tamamladım. Üniversite sı-
navına girdiğimde hukuk gibi bir hayalim yoktu. Fakat
hukuk tercih ettim. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde
okumaya başladığımda benim için en doğru  olanın
bu olduğuna karar verdim. O yüzden hukuk fakültesi
benim için bir dönüm noktası oldu diyebilirim.

Size göre adaletin sağlanmasında 
avukatın ne gibi rolleri vardır?
Avukat hukuk tanımında savunma aşamasında

öne gelen bir meslektir. Biz zaten baroya kayıtlı ol-
madan avukatlık mesleği yapamıyoruz. Sadece hu-
kuki danışmanlık anlamında baroya kayıtlı olmadan
yapabiliyoruz. O yüzden avukat olmadan savunma
yapılamaz, hukuk tam anlamıyla sağlanamaz diye-
bilirim. ADRES & TLF

AVUKAT 
BURCU DEMİR BENLİ

dburcu258@gmail.com

Gökhan YAŞAR
Avukat

Adalet,hukuk ve yargı...
John Rawls ‘Bir Adalet Teorisi’ isimli eserinde

adalet kavramı ve kurumuyla ilgili olarak herkes için,
hepimiz için ders niteliği taşıyan şunları yazıyor: ‘Dü-
şünce sisteminin bir gerçeği olarak adalet, sosyal ku-
rumların en önde gelen erdemidir. Eğer adalet, bir
bütün olarak toplumun refahını sağlayamayacak ise,
hiç kimse adalet üzerindeki bozulmalara sahip çık-
mamalıdır. Zira adalet, başkalarıyla paylaşılan daha
büyük bir iyi için hak olarak kabul edilen özgürlük
kaybını reddeder. Bundan dolayı, adil bir toplumda
vatandaşların eşit özgürlükleri çözümlenmiş olmalı-
dır. Adalet tarafından korunan haklar, sosyal menfa-
atlerin hesaplanmasına veya siyasal pazarlıklara
konu olmamalıdır. Aynı şekilde, adaletsizlik, sadece
daha büyük bir adaletsizlikten kaçınmak için hoş kar-
şılanmalıdır. İnsani faaliyetlerin birincil erdemleri olan
hakikatten ve adaletten asla ödün verilmemelidir.’

Geçmişten bu güne toplumların en önemli hak ve
adalet savunucuları olan ve yargı sistemimizin üç saç
ayağından birisi, avukatlık mesleğidir. Bu anlamda
hukuk adalet arayışlarınızda hak kayıplarına uğra-
mamak için  mutlaka ve mutlaka bir avukat ile çalışı-
nız. 

ADRES & TLF

AVUKAT
GÖKHAN YAŞAR

yasargokhan@hotmail.com

Hukuk

Hukuk



Vilayet Karşısı Doktorlar Cad. Konak İşhanı Kat: 4 No: 407
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 264 94 52  - 0 533 273 07 56

Sırakapılar Mahallesi 1583 Sokak No : 20 Kat :2 
Merkezefendi / DENİZLİ 

Telefon: 0 258 265 77 80 - 0 532 281 64 43 
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İbrahim AÇIKGÖZ
Avukat

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesin-
den 1995 yılında mezun olmuş ve 1996 yılından bu
güne Denizli’de avukatlık yapmaktadır.

2009 yerel seçimlerinde Denizli belediye meclis
üyesi seçilmiş 5 yıl boyunca imar komisyonu üyeliği
3 yıl boyunca da Meclis grup başkan vekilliği görevini
yürütmüştür.

Kendisi gibi avukat olan bir oğlu ve bir kızı vardır.

Çalışma Alanları ;
Medeni Hukuk 
Aile Hukuku 
İş Hukuku 
Ticaret Hukuku 
Miras Hukuku 
Gayrimenkul Hukuku 
Ceza Hukuku 
İcra İflas Hukuku 

ADRES & TLF

AÇIKGÖZ
HUKUK BÜROSU

İacikgoz11@hotmail.com

Hukuk

Salih ERBEYİN
Avukat - 21. Dönem Denizli Milletvekili

İstanbul Hukuk Fakültesinden 1988 yılında
mezun olmuş ve Denizli’de avukatlık stajını yaptıktan
sonra yedek subay olarak askerliğini Ankara ve İs-
tanbul’da yapmış. 1991 yılında Denizli’de serbest
avukatlığa başladı.1991-1999 yılları arası serbest
avukat, 1999 yılında yapılan genel seçimlerde 21.
dönem Denizli Milletvekili olarak parlamentoya
girdi.1999-2000 yılları arası TBMM de dilekçe komis-
yon başkanlığı yaptı. 2000-2002 yılları arası TBMM
de adalet komisyonunda sözcülük görevi yaptı. 2002
yılında yapılan genel seçimlerden sonra Denizli’ye
dönerek 1991 yılında başlayıp 1999 yılında milletve-
killiği sebebi ile ara verdiği avukatlık mesleğine, avu-
katlarla birlikte devam etmektedir.

Çalışma Alanları :
• Medeni Hukuk
• İş Hukuku
• Ticaret Hukuku
• Borçlar Hukuku
• Gayrimenkul Hukuku
• Ceza Hukuku
• Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

ADRES & TLF

ERBEYİN
HUKUK BÜROSU

saliherbeyin@hotmail.com - www.saliherbeyin.av.tr

Hukuk



Sırakapılar Mahallesi Prof. Nusret Fişek Caddesi  No: 1 Kat: 4 
Daire :3 Mestes Apt. Merkezefendi / DENİZLİ 

Telefon: 0 258 264 71 08 -  0 554 626 55 10 
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ADRES & TLF

SOYUPAK İNŞAAT

info@soyupak.com.tr - www.soyupak.com.tr 

BağbaşıMah Pazar Caddesi  No/33 
Pamukkale / DENİZLİ 

Telefon: 0 258 242 1 444 -  0 532 625 30 80

ahmetsoyupak @soyupakinsaat soyupakinsaat

İnşaat

Zehra DEMİRCİ
Avukat

Her yıl Mart ayının 8’inde Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
luyoruz. Cinsiyete dayalı ayrımı çok kabullenemesem de
Kadınlar Gününü ayrı tutuyorum. 

Zira 8 Mart Kadınlar Günü hatırına kadın hakları 3-5
günlüğüne de olsa yoğun bir şekilde gündeme geliyor. Ka-
dınların doğuştan sahip oldukları haklar uzun yıllar ellerin-
den alınmıştır.Mücadele ederek bugün sahip oldukları
hakların bir kısmını almışlardır.Bu nedenle kadın haklarının
bugün geldiği noktaya vesile olan başta Ulu Önderimiz Ata-
türk’ü ve emeği geçenleri şükranla anıyorum.

Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de
kadına şiddet her yıl artmaktadır. Ülkemizde 2017 yılında
erkek terörü sonucu hayatını 

kaybeden kadın sayısı 409 iken bu sayı 2018 yılında
436 ya yükselmiştir. Bu şiddetin önüne geçebilmek için Ai-
lenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında yürür-
lüğe girmiştir. Kanunun uygulamasında yetersiz kalınması
sonucu kadına şiddet önlenemediği  gibi istatistiklere bak-
tığımızda kadın cinayetlerinde artışın olduğu gözlenmek-
tedir. Hep birlikte şiddete dur diyelim. Hiç kimse şiddet
görmeyi hak etmez.Bunu da unutmayalım. Şiddete sessiz
kalmayalım.

ADRES & TLF

AVUKAT
ZEHRA DEMİRCİ

a.zehrademirci@hotmail.com

Hukuk

Ahmet SOYUPAK
Müteahhit

20.10.1986 Denizli Tavas doğumluyum. 2008 yı-
lından beri kurucusu olduğum Soyupak İnşaat’ta mü-
teahhitlik yapmaktayım.

Uzman kadrosu ile Soyupak İnşaat olarak günü-
müz teknolojisi ile estetiği harmanlayıp Denizli halkı-
nın kendini güvende hissedecekleri projelere imza
attık. 2018 yılı itibari ile İstanbul Kadıköy’de akıllı
konut projeleri ile Denizlimizi temsil etmekteyiz. Her
yerde güven duyulan ve sektörde büyüme gösteren
bir şirket olmayı başarmış bulunmaktayız 

Genç yaşta başlamış olduğum iş hayatımın tec-
rübelerimi paylaşmak ve genç girisimçilerimizi des-
teklemek adına DTO Meclis Üyeliği ve TOBB Genç
Girişimciler İcra Kurulu’nda aktif olarak görev almak-
tayım.
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Ali Osman GÜLLÜ
Elektrik Mühendisi

1968 Isparta Yalvaç doğumluyum. Fırat Üniversitesi
Elektrik Bölümü mezunuyum. Yurdun çeşitli yerlerinde
elektrik sektöründe çalıştı. 1992’den beri Denizli’de yaşa-
makta. Osmanlı Elektrik Müh. Mak. İnş. Gıda San ve Tic.
Ltd. Şirketi halen makine otomasyon, trafo, fabrika tesisat
ve inşaat sektöründe hizmet vermektedir. 

Mühendislik ve otomasyon  alanında hizmet ve taahhüt
sektöründe de fark yaratarak varolma hedefiyle 2001 yı-
lında faliyetlerimize başladık.

Çalışma alanlarımızı elektrik-elektronik, otomasyon,
projelendirme, taahhüt, danışmanlık ve bakım hizmetleri
olarak belirledik. Bugüne kadar alanımızda  çok sayıda
projeyi hayata geçirdik. Zaman içerisinde teknolojideki ge-
lişmelere paralel olarak, ürün ve hizmet çeşitliğini arttırarak
ve kendimizi yenileyerek, alternatif ve yenilenebilir enerji
kaynakları konusunda  da uygulamalara imza attık.

Çalıştığımız her müşterimize verdiğimiz kaliteli hizmet-
lerle, iş ilişkilerimizi kalıcı çözüm ortaklığına dönüştürmeyi
başardık.

Müşteri  memnuniyeti  odaklı bakış açımız ile müşteri
portföyümüzü her geçen gün arttırarak yeni hedeflere
doğru yürüyoruz.

Mühendis, tekniker, teknisyenlerden oluşan tecrübeli,
dinamik ve çalışkan kadromuzla güncel teknolojiye, yasalar
ve yönetmeliklere uygun, mühendislik, danışmanlık, proje-
lendirme ve taahhüt hizmetleri veriyoruz.

ADRES & TLF

OSMANLI ELEKTRİK

osmangullu32@gmail.com - www.osmanlielektrik.net

Topraklık Mahallesi 858 Sokak NO: 8 / B
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 533 224 50 31 – 0 258 242 66 02 

Mühendislik

Ali KOCABAY
1988 yılında Denizli’de doğdum. İlk öğrenimimi

Hürriyet ve Atatürk İlköğretim Okulunda, liseyi Denizli
Lisesi’nde tamamladım. 

Pamukkale Üniversitesi’nde Dış Ticaret Bölümü
öğrencisiyim. 

2010 yılından bu yana ticari faaliyetler yürütmek-
teyim. 2014 yılında girdiğim inşaat sektöründe 2016
yılında Kocabay Mühendislik İnşaat Enerji Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ni kurdum. Evli ve bir çocuk ba-
basıyım. 

Firmamız inşaat sektöründe resmi taahhüt yatırım
işleri, özel bina proje, tasarım, yapım ve satış alan-
larında faaliyet göstermektedir. 

ADRES & TLF

KOCABAY MÜHENDİSLİK
İNŞAAT - ENERJİ 

info@kocabaymuhendislik.com - kocabaymuhendislik.com

15 Mayıs Mahallesi 559 Sokak No: 8 Çatal İş Merkezi Kat : 3
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 258 241 89 99 - 0 554  936  97 97

Kocabay Mühendislik & İnşaat

İnşaat & Mühendislik
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Ali YAVUZ

Aytim Mühendislik İnşaat Taahhüt Tarım San. Ve
Tic. Ltd Şti 2007 yılında kurulmuştur. Betonarme ve
çelik yapılar üzerine çalışmaktadır. 

Projelendirme ve yerinde inşaat uygulaması  yap-
maktadır.  Bu yapılar genellikle konut, okul , tarımsal
yapılar (soğuk hava deposu , büyükbaş hayvan tesis-
leri, silolar )ve fabrikalardan oluşmaktadır. 

Şirketimiz aynı zamanda meyve üreticiliği yapıp ih-
racat yapmaktadır.

ADRES & TLF

AYTİM MÜHENDİSLİK

aytim@hotmail.com

Sırakapılar Mahallesi 1583 Sokak No: 15/1 
Merkezefendi / DENİZLİ

0 533 225 83 57 - 0 258 264 60 20

Mühendislik

MERKEZ DEPO : Cumhuriyet Mah. Eski Karakurt Yolu
Üzeri 1891 Sok. No:58 Pamukkale / DENİZLİ

ŞUBE  : Değirmenönü Mah. Dumlupınar Cad. Hünerli Apt.
No:42  Merkezefendi / DENİZLİ 

Telefon: 0 258 241 87 89- 0 530 311 44 00 - 0 530 158 18 08

ADRES & TLF

ANADOLUM YAPI 
MİMARLIK

info@anadolumyapi.com - www.anadolumyapi.com

Mimarlık

Atakan EKEN

Yüksek Mühendis Mimar  Mustafa EKEN tarafın-
dan temelleri atılmış olan firmamızın yaklaşık 40 yılı
aşkın süredir, Denizli ilinde birçok proje ve inşaatta
imzası bulunmaktadır. 

Firmamız yıllardır yaptığı proje, müteahhitlik ve
konut yapımı işlerine ilave olarak 2011 Aralık ayı iti-
bari ile WEBER Yapı Kimyasalları firmasının satış ve
uygulama bayiliğini de yapmaya başlamıştır. Zaman
içerisinde , müşteri talepleri ve gereksinimleri doğrul-
tusunda  sektör içerisinde yer edinmiş TSE ve CE
belgelerine sahip ürünleri üreten değerli firmaların
ürünlerini de bayilik ağı içerisinde sunmakta ve uy-
gulamasını yapmaktadır. 

Yaptığı işlerde güvenilirlilik ve kaliteyi ön plana çı-
karan firmamız, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini
her süreçte eksiksiz olarak karşılamaya çalışmakta,
sektöre ait teknolojik ve ürünselbazdaki gelişmeleri
yakından takip etmekte, aldığı tüm projelerde doğru
ve ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek iş-
lerini zamanında ve eksiksiz tamamlamayı hedef
edinmektedir. 



Mimar Sinan Caddesi 1535 Sokak No: 10
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 258 261 91 14 
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Erol AKÇA

Akça Hazır Beton olarak, 1984 yılında Denizli'de
ilk defa yıkanmış kum üretimini hayata geçirerek, ilde
ve bölgede imza atacağımız ilklere başlamış olduk.
Neslihan ve Abdullah Akça çiftinin emekleri sonucu,
tek bir kamyonla nakliye işleri yaparak başlayan atı-
lımlarımız, esas aldığımız temelden çatıya anlayı-
şıyla, gün geçtikçe daha da güçlenmektedir.

Akça Şirketler Topluluğu yatırımlarına devam
ederek Ortak Kuruluşları olan AYMAK Kırma Eleme
Makinaları, AKC Elektrik San.ve Tic. A.Ş, AKCM Mü-
hendislik Enerji San. ,Muslular Sanayi Ticaret ve Tu-
rizm Ltd.Şti,Neskal Mühendislik İnşaat Mak.San.Tic.
Lmt. Şti. ve birçok şirketle hizmete devam etmekte-
yiz.Şu anda bünyemizde bulunan çalışanlarımızla,
gelişmeleri yakından takip eden, aynı zamanda ye-
nilikleri bölgemize taşıyarak sektöre öncülük eden bir
kuruluş olarak, güvenilir ve tescillenmiş kaliteli çalış-
malarımızla, bölgemizin en modern tesislerinde, hiz-
metlerimizi ve ürünlerimizi çeşitlendirmeye devam
etmekteyiz. Yıllar içinde tamamladığımız projelerle
Türkiye çapında tanınmış ve dürüstlüğüyle anılır hale
gelen şirketimiz, hizmetleriyle ülke ekonomisine katkı
sağlamaya devam etmektedir.

ADRES & TLF

AKÇA ŞİRKETLER
TOPLULUĞU

erola@akca.com.tr - www.akca.com.tr

Hacıkaplanlar Mah. 740 Sok. No: 2 
Pamukkale / DENİZLİ 

Telefon: 0 258 242 71 90   Faks: 0 258 242 71 97

İnşaat - Makine - Otomotiv

Aydın AKBAŞ

1978 Denizli doğumlu Aydın Akbaş, Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Baba mes-
leği olan müteahhitliğe küçük yaşta başlayıp, 2005
yılında Kocayörük İnşaat olarak kendi yerini açmıştır. 

Kocayörük inşaat 14 yıldan beri  demir, konut,
mühendislik, yapı ve inşaat olarak hizmet vermeye
devam etmektedir. Aydın Akbaş Evli ve 2 çocuk ba-
basıdır.

ADRES & TLF

KOCAYÖRÜK İNŞAAT

kocayorukinsaat.com  - aydinakbas78@hotmail.com

İnşaat - Taahhüt
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Mesut BAYRAM

Firmamız 1995 yılında kurulmuş olup, ülkemiz ve
ilimizde müteahhitlik, proje ve danışmanlık alanında
hizmet vermektedir. 

İnşaat sektöründe yapmış olduğumuz ilkler ve gi-
rişimcilik ruhu aktif bir şekilde devam etmektedir. Fir-
mamızın genel olarak faaliyet konularında konut
sektörünü 2. Plana itmiş daha çok işyeri, sanayi ya-
pıları, akaryakıt istasyonları, hayvancılık sektörü ve
seracılık sektörü gibi çeşitli dallarda daha çok uygu-
lama ve proje yapmaktadır.

Gelecek ufkumuz ve bakış vizyonumuz iş, aş ve
umut ışığında olup, toplumun işi olursa para kazanır.
Parası olursa karnını doyurur, karnı doyarsa gele-
ceğe umutla sarılır ve bakar. Dolayısı ile hem ülke-
miz, hem ilimiz, hem vatandaşımız kalkınır,
anlayışıyla firmamız hizmet vermektedir. ADRES & TLF

ÖZBAY MİMARLIK
MÜHENDİSLİK 

mesutbayram20@hotmail.com

Altıntop Mahallesi  836 Sokak No: 19 Arif Bey İşhanı 
Merkezefendi / DENİZLİ 

Telefon: 0 258 264 22 71 - 0 541 425 64 99

Mustafa Ali ŞÜYÜN
Şehir Plancısı

2009 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan
Şehir Plancısı Mustafa Ali ŞÜYÜN öncülüğünde İlk kez
2012 yılında Denizli ilinde Cadde Şehircilik ve Planlama
adıyla mesleki alanda çalışmaya başlamıştır. Cadde
Şehircilik ve Planlama; özel ve tüzel kişilere, kamu
kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere şehir plan-
lama ve bağlantılı konularda, mühendislik ve danışman-
lık hizmetleri vermektedir. TMMOB Şehir Plancıları
Odası’na kayıtlı bulunan Cadde Şehircilik ve Planlama
bu kurumdan alınan büro tescil ve büro kayıt belgelerine
sahiptir.

Firma olarak değişik deneyim yıllarına sahip birçok
harita mühendisi, peyzaj mimarı, mimar, jeoloji mühen-
disi, sosyolog vb. değişik meslek uzmanları ile gereklilik
durumunda disiplinler arası bir kadro oluşturma gücüne
sahiptir. Planlama sürecinin bütün aşamalarında gerek-
tiğinde ilgili tüm kamu kurumları, üniversiteler ve özel
sektör uzman kuruluşları ile işbirliği yaparak her tür,
ölçek ve büyüklükteki planlama çalışmalarını gerçekleş-
tirmektedir.  Firmamız, faaliyet alanına giren konularda
Türkiye’de başta birçok il merkezi olmak üzere birçok
yerleşmede çeşitli tür ve ölçekte plan/proje çalışmalarını
yapmış ve yapmaktadır.

ADRES & TLF

CADDE ŞEHİRCİLİK
ve PLANLAMA

mustafasuyun@gmail.com – www.caddesehircilik.com

Adres: Altıntop Mah. 838 Sk. Denizhan Apt. No:10 K:2 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 264 33 39 – 0 506 212 94 15 

Cadde Şehircilik

Mimarlık - Mühendislik

Planlama
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Muzaffer İYİÇOBANLI
Elektrik Teknikeri

1966 Tavas Solmaz köyü doğumluyum. İlk ve orta
okulu Solmaz köyünde okudum. 

Denizli Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünü
bitirdikten sonra Trakya üniversitesi Edirne Meslek
Yüksek Okulundan mezun oldum. 3 yıl mesleğimle
ilgili Edirne’de çalıştıktan sonra, Memleketim olan
Denizli ye dönüp Solmaz Elektrik inşaat taahhüt Ltd.
şirketini kurdum. 1992 yılından beri Proje, malzeme
ve taahhüt alanında halen faaliyet göstermekteyiz.

ADRES & TLF

SOLMAZ ELEKTRİK

muzafferiyicobanli@hotmail.com

Altıntop mah. Mimarsinan Cad. No: 21/C 
Merkezefendi  Denizli

Telefon: 0 532 411 79 15  - 0 258 264 21 10

Elektrik - Proje - Taahhüt

ADRES & TLF

info@tikiroglu.com.tr - www.tikiroglu.com

Gürlek Mahallesi Ankara Yolu 18. Km. No: 47/B 
Honaz / DENİZLİ

Telefon : 0 258 269 14 06  Faks : 0 258 269 21 60

Tıkıroğlu Beton       Tıkıroğlu Şirketler Grubu

Hazır Beton - Hafriyat

TIKIROĞLU 
ŞİRKETLER GRUBU

Süleyman TIKIROĞLU
Tıkıroğlu Şirketler Grubu’nun temelleri 1986 yılında

kamyonuyla dereden kum yükleyerek nakliye işine giren
Süleyman Tıkıroğlu tarafından atılmıştır. Organize sanayi
bölgesine yapılan fabrika yatırımlarıyla iş potansiyelinin art-
ması üzerine Süleyman Tıkıroğlu yeni araçlar alarak büyü-
meyi sürdürmüştür.1993 yılında ise gelişen ve değişen
sektörde yeniliklerin kaçınılmaz olduğu düşüncesiyle Tıkı-
roğlu Hafriyat Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. kurmuştur. Tıkı-
roğlu Şirketler Grubu yatırımlarına devam ederek 2003
yılında ortak kuruluşu olan Horoz Mermer ile mermer sek-
törüne adım atmıştır. 19 yıllık hafriyat sektörünün bilgi ve
birikimini hazır beton sektörüne aktarma hedefiyle 2005 yı-
lında hazır beton sektörüne adım atılmış organize hazır
beton tesisimiz kurulmuştur. 2012 yılında Çardak’ta kurulan
kırma eleme (agrega ) tesisi ile madencilik sektörüne adım
atılmıştır. 2015 yılında ise Hacıeyüplü Hazır Beton Tesisi
hizmete girmiştir. Tıkıroğlu Şirketler Grubu ortak kuruluş-
larından Horoz Traverten 2015 yılında  Kocabaş Mevkii ‘ne
ikinci mermer fabrikasını açmıştır. Şirketimiz kentin önemli
projelerinde yer almaktadır. Şirketimizin misyonu sektörün
ihtiyaç duyduğu araç, ekipman ve teknoloji ihtiyaçlarını pro-
fesyonel ilkelerle gidermek ve kalıcı çözümler sunarak
müşteri devamlılığını korumaktır. Geçmişten gelen tecrü-
belerin bize kattığı kalite ve güveni yeni teknolojilerle
adapte ederek gelecek nesillerde devam ettirmektir.  Tıkı-
roğlu Şirketler Grubu hazır beton, hafriyat, nakliyat, mer-
mer, madencilik sektörlerinde faaliyet göstermekte 160
kişiye istihdam sağlamaktadır.
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Tahsin SARIKAYA
İnşaat Mühendisi

Tahsin Sarıkaya İnşaat Gıda Mad. San Tic. Ltd. Şti.
1978 yılında kurulmuş, inşaat sektöründe bugüne kadar
yaklaşık 3500-4000 adet civarında işe imza atmış ve
halen İzmir Denizli, Aydın ve Muğla da çalışmalarına
devam etmektedir.

Biz Tahsin Sarıkaya Şirketler Grubu olarak hem
bugün hem de gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli
yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına im-
zamızı atmaktan gurur duyuyoruz. İlkemiz, topluma hiz-
met etmek ve ülkemizin refahına sonsuz önem vermektir.

Kendimizi topluma karşı sorumlu hissediyoruz yal-
nızca inşaat, madencilik ve tarım projeleriyle değil; eğitim
ve çevre anlamında da topluma katkıda bulunmayı ken-
dimize görev biliyoruz. Çünkü gönülden inanıyoruz ki en
iyi yatırım geleceğe yapılan yatırımdır ve kalkınma eği-
timli vatandaşlar sayesinde olur.

Çevreye karşı duyarlıyız, doğal kaynakları arttırarak
toplumun yararına sunuyoruz. Biz, Tahsin Sarıkaya Şir-
ketler Grubu olarak müşterilerimizin yaşam kalitesini yük-
seltecek yaşam alanları inşa etmeye; işlevsel ve estetik
bağlamda birebir örtüşen güvenli yuvalar kurmaya
devam edeceğiz. Her girişimimizde insanoğluna olan ba-
ğımlılığımızı sürdüreceğiz.

ADRES & TLF

TAHSİN SARIKAYA
İNŞAAT

tahsinsarikaya@gmail.com - www.tahsinsarikayainsaat.com

Sümer Mahallesi 2270 Sokak /1 No : 6
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 533 749 31 68

Tahsin Sarıkaya İnşaat

Ziya AMİROĞLU
Amiroğlu Şirketler Grubu adını, kurucusu Şerif Ali Akilili’nin

köyün saygın kişilerinden biri olan babasına verilen “amir” laka-
bından alır. 

Ticaret hayatına Sarayköy Acıdere Mahallesi’nde ilkel yön-
temlerle yapılan tarım ve besicilik ile başlayan Amiroğlu Şirketler
Grubu kurucusu, 1965 yılında pamuk ve kuru mahsul üretimine
geçti. Şerif Ali Akilili, 1973-1974 yılları arasında üretim alanlarını
genişletti ve Babadağ’a geldi. Burada ulaşım sektörünün öncüle-
rinden olarak nakliye ve inşaat piyasası oluşturdu.

Amiroğlu Şirketler Grubunun kuruluşu olarak kabul edilen
1982 yılında Babadağ’da inşaat malzemeleri satan bir dükkân
açarak ticarete hız verdi.

Şerif Ali Akilili 3 oğlu ile birlikte, zamanla aile şirketi olma yo-
lundaki çalışmalarını üretim, pazarlama ve lojistik sektörlerinin ay-
rımıyla hızlandırdı. 1985’e gelindiğinde genişleyen ticari faaliyetler
kapasite artırımını beraberinde getirdi ve günde 20 kamyon ile
yılda 50.000 ton kömür satışıyla Denizli’de Amiroğlu Kömür mar-
kası oluştu.Ticari faaliyet alanlarını genişletirken hız kesmeyen
Amiroğlu Şirketler Grubu, 1993 yılında Buldan Yenice’de açtığı
kum ocağı işletmesi ile madencilik sektörüne de girmiş oldu.

1996 yılında sektörde en yeni ve küçük firma olan Akbeton
kuruldu. Madenciliğin hazır betona geçmesi ile kum ocakları yerini
taş ocağı işletmelerine bıraktı. 1998 yılında Denizli Servergazi,
2002 yılında da Denizli Serinhisar bölgelerinde ve Manisa ilinde 4
milyon ton olmak üzere toplam 8 milyon ton Agrega üretim ve satış
kapasitesi ile madencilik sektöründe; 21 adet ocakla da mıcırtaş
üretiminde öncü oldu. 2006 yılında 2 farklı sektöre yönelen Ami-
roğlu Şirketler Grubu, Amiroğlu Yol ve Amiroğlu İnşaat alanlarıyla
birlikte çalışma alanlarını daha da genişletti.

2010 yılında ise şu anda yıllık 40 milyon kW üretim kapasite-
sine ulaşan enerji sektörüne Karaca Hes Enerji ile giriş yaptı.Ami-
roğlu Şirketler Grubu günümüzde de Ege Bölgesi’nin farklı illerinde
enerji, inşaat, yol, beton ve maden sektörlerinde faaliyet göstere-
rek, yaklaşık 500 kişilik istihdam kapasitesi ne sahiptir.

ADRES & TLF

AMİROĞLU
ŞİRKETLER GRUBU

info@amiroglu.com.tr - www.amiroglu.com.tr

Muratdede Mahallesi 373 Sokak No:7 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 263 08 90 - 0 532 255 55 69 

Amiroğlu Amiroğlu Şirketler Grubu

İnşaat

Mühendislik - İnşaat
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Altıntop Mahallesi 1603. Sokak. 20/A Denizli
0 (258) 242 19 03



Saraylar Mahallesi 358 Sokak No: 15 
Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon: 0 258 265 60 65-241 20 09 - 0 532 288 04 05

Saraylar Mahallesi 356 Sok. No: 2/A 
Merkezfendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 263 54 04 - 0 505 843 30 00
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Alper BAYSAL
1994 yılın Denizli merkezde kurulan firmamız,

okul malzemeleri ve eğitim araçları  sektöründe 20
yıldır hizmet vermektedir. O yıllarda Burdur Isparta
Muğla Afyon Antalya Aydın bölgesine aktif pazar-
lama araçlarıyla hizmet vermektedir. Okul Malzeme-
leri Eğitim Araçları imalatını Denizli Bayramyeri’nde
1200 m2 alanda kendi binasında imalat yapmaktadır.
Okulların A’dan Z’ye tüm okul malzemeleri okul do-
natım malzemeleri eğitim araçları gereçleri okul araç
ve gereçleri konusunda sektöründe lider konumun-
dadır. Okul konusunda sektöründe en geniş ürün yel-
pazesi bulunmaktadır.

Bir okulda bulanabilecek tüm resmi evrak basılı
ve matbu evrakların üretimini kendi matbaasında
üretmektedir. Kendi grafikerlerimiz tarafında çizim ya-
pılan eğitim materyallerin üretilmesinden tasarımı
kadar kendi imkanlarımızla üretilmektedir. Birçok okul
malzemesi  harita bando malzemesi halk oyunu  mal-
zemesi Atatürk büst, mask, Atatürk köşesi, kırtasiye,
harita, laboratuvar malzemesi bulunmaktadır. Anası-
nıfı ve okul öncesi malzemelerinin 1 sınıf ahşap mal-
zemeden imal edilmiş ürünleri satmaktayız. Beyaz
tahta okul tahtası yazı tahtası üretiminde 1 sınıf ka-
rarmaz yüzeylidir ve 1 sınıf malzemeleri satışını ve
imalatını yapmaktayız.

ADRES & TLF

YENİ MERHABA KIRTASİYE
MATBU EVRAK TOP. SAN.

yenimerhaba@gmail.com - www.yenimerhaba.com

Yeni Merhaba Kırtasiye Yeni Merhaba

Yayıncılık & Kırtasiye

Faik MÜFTÜLER
1977 Denizli doğumluyum. İlk ve Orta tahsilimi

Denizli’de, lise tahsilimi Ankara’da tamamladım. İs-
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. 

DEGİAD üyesiyim, aynı zamanda Türk Eğitim
Vakfı Denizli Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Denizli
Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcılığı görevini
yürütmekteyim. Evli 2 çocuk babasıyım.

50 Yıllık tecrübemizle Denizli ve çevre illere mat-
baa kağıtları, bant çeşitleri, ambalaj malzemeleri, kır-
tasiye malzemeleri ve meyve viyollerini toptan ve
perakende olarak satışını yapmaktayız. Deneyimli
kadromuz ve tecrübemizle, müşteri memnuniyeti
odaklı, kalite standartlarına uygun ürünlerimizi müş-
terilerimizin hizmetine sunmaktayız.

ADRES & TLF

MÜFTÜLER KAĞIT AMBALAJ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

faikmuftuler@hotmail.com

Kağıtçılık



Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bulduk İşhanı Kat : 1
No: 81 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 265 39 57 - 0 532 614 73 64

Akhan Mahallesi 244 Sokak No: 10  
Pamukkale /DENİZLİ

Telefon: 0 532 291 03 91 – 0 258 274 65 00
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Sami TÜRKER
Turker Ofset, 1999 yılında Sami Türker tarafından Denizli mer-

kezli kuruldu. Şirket, Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı sektöründe faa-
liyet göstermektedir.

Microcarton markası olarak, Turker Ofset Ltd’in sahip olduğu
20 yıllık matbaacılık ve ambalaj hizmeti deneyimini, teknolojisini ve
kalitesini temsil etmektedir.

Denizli’deki üretim tesisi ve İstanbul ofisi ile birlikte, yurt içi ve
yurt dışındaki müşterilere ofset baskılı karton ambalaj, kutu, ve
ofset baskılı mikrodalga sıvama kutu hizmeti vermektedir.

• Ambalaj Tasarım
Bir ürünün rakiplerine göre daha çok tercih edilmesi, ürünün

müşterisi ile kurduğu iletişime bağlıdır. En iyi iletişim, en etkileyici
ambalaj tasarımı ile sağlanır. Tasarlanan ambalajın istenen etkiyi
yaratması ürün ile ambalajının tutarlılığına, renklerin ve görsellerin
kompozisyonuna bağlıdır. Grafik tasarım ekibimiz müşterilerimizin
isteklerine en iyi şekilde çözüm getirebilecek ve ürünü en iyi anla-
tacak ambalajı tasarlayacak bilgi birikimine ve yaratıcılığa sahiptir.

Kapsamlı projelerde müşterilerimizin talebine yönelik, kendi
alanında uzman ve deneyimli reklam ajansları ile ortak çalışmalar
yürütmekteyiz.

• Ofset Baskılı Karton Kutu / Ofset Baskılı Oluklu Sıvamalı Kutu
Ofset Baskılı Ambalaj alanındaki deneyim ve hizmet kalitemiz,

müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktan fazlasını gerçekleştir-
meyi hedeflemekteyiz.

Perakende sektöründe yoğun bir şekilde talep gören ofset bas-
kılı karton kutularını, en hızlı, en kaliteli ve en ekonomik şekilde
üretebilmek için teknolojimizi ve alt yapımızı planlı bir şekilde de-
vamlı güncelliyoruz.

Hizmet verdiğimiz sektörler ağırlıklı olarak tekstil, gıda ve tarım,
ev ve tüketici elektroniği, medikal ve madencilik sektörleridir.

ADRES & TLF

SAMİ TÜRKER

info@turkerofset.com - www.turkerofset.com

Türker Ofset 

Baskı - Ambalaj

İsmail ALTIN
Firmamız 1977 yılında küçük bir sondaj makinesi ile

başlamış olup, 2007 yılında ASM ALTIN SONDAJ adı
altında kurumsallaşmış olup 35 yıllık deneyimi ile son
teknolojileri kullanarak aşama aşama büyümesini sür-
dürmektedir. Firmamız, sondaj çalışmalarında kusursuz
ve titiz çalışmaları ile müşteri memnuniyetini prensip
olarak kabul etmektedir. Genellikle Ege Bölgesi'nde
uzun yıllardır yüzlerce su kuyusu açan firmamız müşte-
rilerinden sürekli gelen yeni talepleri karşılamak için tek-
nik kadrosunu, ekipman ve makine parkurunu son
teknolojiye göre sürekli yenileyerek şu an, istenilen çap
ve derinlikten su çıkarabilmektedir. Özellikle teknik uz-
manlık ve güçlü sondaj makinesi gerektiren kuyuların
açılması konusunda yoğunlaşan firmamız, bu konuda
yıllara dayanan deneyimi, güçlü teknik ekip ve ekipman-
ları,   4 sondaj makinesi ve 15 ulaşım aracı ile sektö-
ründe iddialı bir konuma gelmiştir.

Kullandığımız sondaj teknikleri; havalı  (köpüklü),
elektrikli ve sulu sistem ile yapılmaktadır. Ayrıca son
model 25 ve 30 bar kompresörlerimiz ile, 100 mt ile 500
mt arası derinlikte sondaj kuyusu açma ve kuyu temiz-
leme işlemi yapılmaktadır. Firmamız yeraltı formasyo-
nuna göre 1 günde sondaj kuyusu teslim
edilebilmektedir.

ADRES & TLF

ASM ALTIN SONDAJ 
POMPA 

info@asmaltinsondaj.com.tr - www.asmaltinsondaj.com.tr

Asm Altın Sondaj

Sondaj



Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 26 
Merkezefendi / DENİZLİ 
Telefon: 0 258 241 5551 

Ankara Asfaltı Üzeri 20. km Kocabaş Mahallesi
Honaz / DENİZLİ

Telefon: 0 258 814 58 17 - 0 533 499 61 08 
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Mehmet SARI
Zimek Makine Sanayi, faaliyetlerine 1995 yılında Den-

köy sanayi alanında (Denizli) kurulan fabrikasında tekstil
makineleri üretimiyle başlamıştır.2000 yıllara yaklaştıkça,
yerel ve küresel krizlerin etkisiyle Denizli'de tekstil sektörü
eski gücünü kaybetmiş, buna karşın doğal taş sektörü hızlı
bir şekilde gelişmeye ve büyümeye başlamıştır.

Doğal taş sektöründe yakalanan bu ivme beraberinde
dışa bağımlı bir makine talebi doğurmuştur. İşte bu talebi
karşılamak ve sektördeki doğal taş üreticilerimizi yabancı
makine üreticilerinin tekelinden kurtarmak üzere Zimek,
2000 yılında “Mermer ve Traverten İşleme Makineleri” üre-
timine başlamıştır. Makine üretiminde edindiği tecrübeleri
tamamıyla doğal taş işleme makineleri üretimine yoğunlaş-
tıran Zimek, ilk olarak ebatlama makineleri sınıfında üreti-
mine başlamıştır. Daha sonra tıraşlama ve silim hatları
üretmeye başlayan firmamız ürün yelpazesini çok geniş-
letmeyerek “Silim ve Ebatlama” konusunda uzmanlaşma
yolunu seçmiştir.

Kendi sınıfında uzmanlaşmış Zimek, kaliteli ürün-kaliteli
hizmet çizgisini hiç kaybetmeyerek kısa süre içerisinde
doğal taş sektöründe kendini kanıtlamış ve saygın bir
marka haline gelmiştir.Bugün, ülkesinin mermer sektörüne
yön veren öncü bir kuruluşu olmasının yanı sıra 21 ülkeye
yaptığı ihracat ile uluslararası alanda da adından sıkça söz
ettiren Zimek, hem ürün kalitesi hem de satış sonrası sun-
duğu hizmetler ile yerli ve yabancı müşterileri tarafından
oldukça beğenilen öncü bir kuruluştur.

ADRES & TLF

ZİMEK MAKİNA
MERMER SANAYİ

mehmet@zimek.com.tr - www.zimek.com.tr

Zimek Makina zimekmachine

Makina - Mermer

Resul ERDOĞAN

ADRES & TLF

REMA TARIM
MAKİNE

www.remamakina.com.tr - resulerdogan@remamakina.com.tr

Rema Makina Tarım  

Tarım Makinaları

Firma genel müdürü Resul Erdoğan 1978 yılı Acı-
payam YEşildere doğumludur. 2004 yılında kurulan
Rema Makine Tarım öe Sulama Sistemleri, Deniz-
li’de tarım makinaları ve sulama sistemleri alanında
hizmet vermektedir. 

HİZMET ALANI:  Tarım Alet Makinaları, Bahçe
Makinaları, Damla Sulama, Yağmurlama Sulama
Sistemleri ve Peyzaj Sulama Sistemleri
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Topraklık Mahallesi 619 Sok. No:99/A 
Pamukkale/DENİZLİ

Telefon: 0 258 263 09 02 - Faks: 0 258 263 09 03

Hacıeyüplü Mahallesi Akça Caddesi No:160 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 372 27 47 - 0 532 655 63 80
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Ümit Yaşar DEMİREL
Yapısal çelik sektörüne yeni bir soluk getirmek ama-

cıyla 2011 yılında kurulan DÇM çelik konstrüksiyon ala-
nında tasarımdan uygulamaya hizmet vermektedir.

Uzman teknik kadro ve kalifiye elemanları ile firmamız
her projeyi ve hizmeti, zamanında en yüksek kalite anlayışı
ile müşterilerine sunmayı temel ilke edinmiştir. Hassas ka-
lite kontrol aşamasıyla da müşteri memnuniyetini garanti
etmektedir.

Ayrıca değerlerimiz ve kalite anlayışımıza uygun geliş-
tirdiğimiz yönetim sistemiyle üretim yapmakta ve sürekli
müşteri memnuniyetini amaçlamaktayız.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON
KAYNAKLI İMALAT
PETEK KİRİŞ İMALAT
CNC KESİM - BÜKÜM

ADRES & TLF

DCM DEMİR ÇELİK MAKİNE

umit@demircelikmakina.com.tr - www.demircelikmakina.com.tr

DÇM Demir Çelik Makine

Demir - Çelik - Makina

Volkan Hüsnü SALMAN
Denizli'nin önde gelen markalarından olan “Salman Asansör-

leri” temellerini 1957 yılında atmıştır. 20 yy. da inşa edilen ve gü-
cünü 21 yy. taşıyan SALMAN markası hem geleneği hem de
geleceği temsil etmektedir. Firmamız uzun hayat yolculuğunda,
toplumun ihtiyaçlarına yeni anlamlar kazandıran bir marka olma
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Her tür ve kapasitede mekanik ve hidrolik asansörlerin tasa-
rımı, montajı, imalatı, servisi ve bakımı konularında, standart pa-
ketler ve özel çözümlerle her zaman müşterinin yanındadır.

Firmamızın amacı koşulsuz müşteri memnuniyetidir. Bizim için
memnuniyet ise firmamızı sadece kendi tanıtımlarımızla değil,
müşterilerimizin bizleri tanıtması ve tanıdıkları dostlarına SALMAN
markasını tavsiye edebilmesidir. Kaliteli malzemeyi ve işçiliği ön
planda tutmak firmamızın değişmez hedefi olmuştur.

Salman Asansör olarak sadece yapım aşamasında değil son-
rasında da müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ku-
ruluş prensiplerimiz doğrultusunda müşterilerimizin taleplerini,
ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek doğru zamanda ve kalitede
hizmet sunabilmek için çalışıyoruz.

Vizyonumuz: Estetik ve fonksiyonel açıdan en iyi asansör çö-
zümleri sunarken, kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniye-
tini sağlayarak sektörümüze öncülük etmektir.

Misyonumuz: Yüksek kalite ve standartlarda hizmet sunarak
müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkararak insanlığa ve çev-
reye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

Firma Politikamız: Müşterilerimizin taleplerini zamanında ve
tam olarak karşılayan, hizmette güven veren, müşteri memnuniyeti
ve kalite prensiplerine bağlı kalan , etik değerlere ve müşteri odaklı
çözümlere önem veren, sosyal sorumluluk sahibi bir firma olmak-
tır…

ADRES & TLF

SALMAN ASANSÖRLERİ

info@salmanasansor.com.tr - www.salmanasansor.com.tr

Asansör
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Halil ÖKSÜZ

1997 yılında Afyonkarahisar’da kurulan şirketimiz
geçmişi 45 yıla dayanan bir aile işinin, kurumsallaş-
mış şeklidir. 

Halen Afyonkarahisar’da bir, Denizli’de iki fabrika
ile faaliyetine devam eden şirketimiz mevcut traver-
ten ocağının yanı sıra mermer ocaklarındaki yatırım-
larına da devam etmektedir. 

Erdem Mermer Yapı Doğal Taşları İmalatı ve Sa-
tışı; Tarım ve Hayvancılık sektöründe hizmet vermek-
tedir.

Erdem Mermer Ürün Grupları: 
Traverten Blok, Ebatlı kesim,
Mermer Blok ve ebatlı Kesim
Yem bitkileri, Küçükbaş Hayvan

ADRES & TLF

ERDEM MERMER
MADEN İNŞ. 

halil@erdemmermer.com - www.erdemmermer.com

Denizler Mahallesi Organize Sanayi Caddesi No: 3 
ÇAL / DENİZLİ

Telefon: 0 532 433 57 06

Erdem Mermer Madencilik erdemmermercollection

İbrahim CİNKAYA
Gümüşler Belediyesi Eski Başkanı

1949 yılında Denizli Şemikler’ de doğdu.
Öğrenim sürecine  Şemikler İlkokulunda başlayıp, ortaöğre-

nimini Akköy Ortaokulu’nda , Lise eğitimini ise açıköğretim sosyal
bilimler bölümünde bitirmiştir. Üniversite sınavlarında kendini de-
neyerek eğitim sürecini devam ettirmiştir.

İbrahim Cinkaya küçük bir mobilya atölyesi ile iş hayatına atıl-
mıştır. İş hayatında hızla ilerleyerek sırasıyla,

1972 yılında Faber Mobilya mağazalar zinciri,
1989 yılında Faber Tekstil A.Ş
1993 yılında Faber Mermer San. ve Tic. A.Ş
1998 yılında Cinkaya Madencilik San. Tic.A.Ş
2004 yılında Cinkaya- Faber Mermer Otelcilik Turizm San.Tic.
2006 yılında Cinkaya inşaat Turizm San. Tic. A.Ş
2009 yılında Cinkaya Petrol Otomotiv San. Tic. A.Ş
2011 yılında Cinkaya Holding A.Ş yi kurmuştur.
İş hayatının yanı sıra aynı zamanda spora olan katkı ve des-

teği ile de 4 yıl Şemikler Spor Klübü Başkanlığı, Maliye spor ve
Denizli spor yçnetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Soyu Karakeçili
yörüklerine dayanan CİNKAYA, 1996 yılında kurulan YÖRTÜRK
Vakfı’nın, 2000 yılında Denizli il Başkanlığına getirilmiştir. CİN-
KAYA , Gümüşler ve Şemikler köylerinin birleşmesi ile Gümüşler
Belediyesinin kurulmasına öncülük etmiş, 5 yıllığına meclis üye-
liğine seçilmiş, 3 yıl Belediye Encümen Azalığı ve Belediye İmar
Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 2004-2009 yılları arasında da
GÜMÜŞLER Belediye Başkanlığı yapmıştır. 4 yıl Ticaret odası
Meclis üyeliği yapmış olup, halen Denizli Sanayi Odası meclis
üyeleri arasındadır.

Hayırseverliği ile bilinen CİNKAYA, 2008 yılında İbrahim Cin-
kaya Sağlık Ocağı, 2011 yılında Denzili İbrahim Cinkaya Sosyal
Bilimler Lisesini, 2014 yılında Albayrak İbrahim Cinkaya Camisini
Denizli’ye kazandırmıştır.

ADRES & TLF

FABER 
MERMERCİLİK

info@faber.com.tr - www.faber.com.tr

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Fahri Karaca Cad. No:17
Honaz - DENİZLİ

Telefon: 0 258 269 11 22

Mermer - Madencilik

Mermer
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Ali Osman YAYLA

Sektore 2010 yilinda Denizli'de ofis mobilyalari-
satisi ile baslayan firmamiz, sektore giriş tarihinden
itibaren birçok basarili projeye imza atmıstır. 

Büyüyen sektor ve rekabet ortami sebebiyle once
ege bolgesi, sonrasinda Türkiye ve yurt dışı paza-
rında yer alabilmek icin, 2014 yılı itibariyle İzmir’de
proje ofisini hizmete açmıstır. Kısa zamanda İzmir’de
ve Ege Bölgesi’nde ciddi projelere imza atmıştır.

ADRES & TLF

HİSAR OFİS & BÜRO
MOBİLYALARI

bilgi@hisarmobilya.com - www.hisarofis.com.tr

Sırakapılar Mahallesi 1521 Sokak No: 2 (Atatürk Parkı Arkası)
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 241 80 54-  0 507 702 63 60

HisarOfis hisarofis

Ender KORDON

KORDON GRUP
Denizli mobilya sektörünün köklü firmalarından

Kordon Mobilya, 1975 yılından itibaren mobilya sek-
töründe butik projelerin yanı sıra toplu konut, okul,
hastane, otel gibi contract projelere de imza atmak-
tadır. Kordon Mobilya 2013 yılında ev konsepti mar-
kası, la corda’yı yaratarak bünyesinde yeni tasarım
mobilya koleksiyonunu oluşturmuştur. Ayrıca 2007
yılından itibaren bayiliğini yaptığı DuPont™ Corian®
akrilik yüzeyleri kullanarak ürettiği mutfak-banyo tez-
gahları ve sıra dışı tasarım ürünleri ile sektörün dikkat
çeken markası olmayı başarmıştır. Yarattığı ve bün-
yesinde bulundurduğu markalar ile Kordon Mobilya
artık Kordon Grup olarak sektöründe emin adımlarla
ilerlemektedir.

TEKNOLOJİYE YATIRIM
Hedeflenen kaliteli üretimi gerçekleştirebilmek

adına teknolojiye yatırımlarını aralıksız sürdüren Kor-
don Grup, 2012 yılında faaliyete geçirdiği yeni tesi-
sinde toplamda 3500 m² kapalı alanda üretimine
devam etmektedir. Son yıllarda özellikle makineleş-
meye hız vererek, bu doğrultuda üretimin gerekliliği
olan bilgisayar kontrollü ebatlama ve CNC tezgah-
larda üretimini sürdürmektedir.

ADRES & TLF

KORDON GRUP

ender@kordongrup.net - www.kordongrup.net

Eskihisar Mahallesi 8025 Sokak No:7 
Merkezefendi Denizli 

Telefon: 0 258 268 33 03  - 0 258 268 33 05

Kordon Grup   Kordon Grup

Mobilya Üretimi

Ofis Mobilyaları
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Fatih CAN

1988 yılından itibaren ahşap dekorasyon ve iç de-
korasyon alanlarında uzmanlaşmaya yönelen Ca-
noğlu Mobilya & Ahşap Dekorasyon, uzun yılların
verdiği deneyimler sonucu özellikle modern ahşap
dekorasyon ve iç dekorasyon tasarımlarıyla çok id-
dialı bir duruma gelmiştir. Dizaynı tamamen bize ait
olan modern mutfak, yatak odası, yemek odası, üni-
teler, hilton lavabolar, ahşap merdiven, pergola ve ka-
melyalar ile siz değerli müşterilerimizin her türlü
modern ahşap ihtiyaçları doğrultunsunda profesyonel
çözümler sunmaktayız.

Kurulmuş olduğumuz günden itibaren kaliteli
ürünleri ve yenilikçi tasarım anlayışıyla hizmet ver-
meyi ilke edinmiş ve bu felsefe ile bir çok projeye ba-
şarı ile imza atmış bulunuyoruz. Tasarıma ve
detaylara vermiş olduğumuz önemi, kaliteli malzeme
ve el işçiliğimizle birleştirerek mekanları baştan aşağı
yeniliyoruz.

Müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutup
istekleri doğrultusunda alanımızda profesyonel hiz-
met sunuyoruz.

ADRES & TLF

CANOĞLU AHŞAP MOBİLYA
DEKORASYON ve İNŞAAT

info@canoglu.com.tr - www.canoglu.com.tr

3. Sanayi Sitesi 43. Sok. No:15 DENİZLİ
Telefon: 0 258 268 26 59 - 0 554 545 47 09

Canoğlu Ahşap Mobilya Dekorasyon 

Mustafa ESEN

1971’den beri mobilya ve inşaat sektöründe faa-
liyet gösteren Öz & İş mimarlık toplam 2000 metre-
karelik üretim alanıyla müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına
karşılık verebilmektedir.

Son iki yıl içerisinde ise Franke – Solid Surface’in
Denizli yetkili bayiliğini üstlenen Öz&İş, ürün yelpa-
zesini genişleterek anahtar teslim projelerine devam
etmektedir.

ADRES & TLF

ÖZ - İş HAZIR MUTFAK
İNŞAAT

oz-is_mutfak@hotmail.com - www.ozishazirmutfak.com

Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi 2467 Sokak No:87
Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon: 0 532 591 59 46 - 0 258 268 87 20

Öz - iş Hazır Mutfak    Öz- İş İç Mimarlık İnşaat Mutfak

Mobilya

Hazır Mutfak
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Şenol ATİLLA
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

- Mali müşavirlik hizmetleri.
- Vergi mevzuatı danışmanlığı.
- E Defter ve E Fatura danışmanlığı.
- Sosyal Güvenlik Kurumu kanun ve
teşvikleri hakkında danışmanlık.
- Yatırım ve yatırım teşvik belgeleri
hakkında danışmanlık.

ADRES & TLF

SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR 

atlsenol@gmail.com

Sırakapılar Mahallesi Selçuk Caddesi No: 39/8 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 532 596 02 74 - 0 258 264 29 26 - 0 258 261 94 52

Muhasebe - Danışmanlık

Hasan AKGÜN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

1976 Yılında Çivrilde doğdum. 

Orta ve lise eğitimimi Denizli Cumhuriyet lise-
sinde, yüksek öğrenimi Niğde Ömer Halisdemir Üni-
versitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme
bölümünde bitirdim. 

2010 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik mesleğini kendi büromda icra etmekteyim.

Firmalar mali idarelerle olan tüm alışverişlerinde,
tüm raporlamalarında kanun gereği mali müşavir kul-
lanmak zorundadırlar.

Firmanın kuruluşundan tasfiyesinin bitişine kadar
maliyeye verilecek tüm beyannameler raporlar ve bil-
dirgeler bir mali müşavir aracılığı ile gönderilmekte,
Mali müşavirler bu pozisyonları ile firma ve kamu ida-
recileri arasında bir tampon görevi oluşturmaktadır-
lar.

ADRES & TLF

SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR 

shmusavirlik@shmusavirlik.com

Sırakapılar Mah.,1582 Sokak No : 5/14 
Merkezefendi / Denizli

Telefon: 0 258 265 19 05 - 0 544 313 07 23  

Mali Müşavirlik
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Hüseyin ERİKLER
Serbet Muhasebeci Mali Müşavir

ERİKLER Denetim; denetim, muhasebe, vergi ve da-
nışmanlık alanlarında hizmet veren bağımsız bir kuruluştur.
Erikler, Türkiye çapında kurmuş olduğu güçlü ortaklıklarla
faaliyet göstermektedir.

Vergi Hizmetleri : Vergi danışmanlığı, vergi müşavirliği,
revizyon, transfer fiyatlandırması, KDV iadesi hizmetleri
vermektedir.

Bağımsız Denetim Hizmetleri :  Erikler Denetim müş-
terilerine uluslararası standartlarda bağımsız denetim ve
ayrıca özelamaçlı denetim hizmetleri sunmakta olup, ulusal
ve uluslararası kuruluşların vermiş ̧olduğu tüm önemli mes-
leki yetkilere haizdir.

Muhasebe Hizmetleri :  Erikler Denetim’de muhasebe
departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edil-
mesiyle firmaya dışarıdan destek verilmektedir. Bu karar
muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, ça-
lışan ve pahalı muhasebe programları gibi konulara yatırım
yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. 

Danışmalık Hizmetleri : Erikler Denetim, danışmanlık
hizmetleri farklı konularda müşterilerinin ihtiyaçlarına özel
co̧z̈um̈ler sunmaktadır.

ADRES & TLF

www.erikler.com.tr - herikler@gmail.com 

Sırakapılar Mahallesi 1521 Sokak No:25/1 Anıhan
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon:  0 258 263 56 87 - 0 532 317 79 75 

Erikler Denetim ve Mali Müşavirlik eriklerdenetim

Ramazan EKİZ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri: 
Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin mevzuat

hükümlerine göre defterlerini tutmak, bilanço, kar-
zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini
düzenlemek, Bu işletmelerin muhasebe sistemlerini
kurup geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans,
mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini
yapmak ya da bu konularda müşavirlik desteği ver-
mek, aynı konularda, belgeye dayalı inceleme, tahlil,
denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili
konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek,
tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız 
Denetim Hizmetleri: 
Temel sorumluluğu mali tabloları incelemek ve

onların doğruluğu hakkında görüş bildirmektir. Bunun
yanında mali tablolardaki hata ve hilelerin bulunması,
kanunsuz işleri tespit etmek ve işletme hayatının ge-
lecekte de süreklilik göstereceğini tespit ederek bu
bağlamda mali durumun da yeterli derecede gü-
vence altında olduğunu belirlemek gibi tali sorumlu-
lukları da vardır.

ADRES & TLF

SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR 

ekizmuhasebe@hotmail.com

15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Denizli
Çarşısı No:105/97 Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 532 574 30 60 - 0 258 263 68 61 - 264 78 06 

Mali Müşavirlik

Mali Müşavirlik

ERİKLER DENETİM 
ve MALİ MÜŞAVİRLİK
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Taner ATİLLA
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

1971 Ağrı,Taşlıçay doğumlu Taner Atilla, Lise dö-
nemini Ağrı da tamamlamış olup Açıköğretim İşletme
Fakültesi  mezunudur.  Serbest  Mali Müşavirlik yap-
makta olan Atilla, Bağımsız Denetçi, Adalet Komis-
yon Denetçisi  ve Kamu Kurum Denetçisidir. Aynı
zamanda Denizlispor Yönetim Kurulu başkan yar-
dımcılığını yürütmekte olan  Taner Atilla  evli ve 2
çocuk babasıdır.

-Mali müşavirlik hizmetleri.
-Vergi mevzuatı danışmanlığı.
- E Defter ve E Fatura danışmanlığı.
-Sosyal Güvenlik Kurumu kanun ve
teşvikleri hakkında danışmanlık.
-Yatırım ve yatırım teşvik belgeleri
hakkında danışmanlık.

ADRES & TLF

SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR 

taneratilla@hotmail.com

Hastane Caddesi Sırakapılar Mahallesi Ufuk Apt. No :58 K:3
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0 258 263 18 19 - 0533 656 0695 

Taner Atilla Smmm.Taner Atilla

Mali Müşavirlik

Ahmet BÜYÜKTARAKÇI
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2010 yılında
mezun oldum. Mali Müşavirlik stajımı İsviçre menşeeli Firma olan
Europtec Cam San.Tic.A.Ş. firmasında tamamladım. Mali Müşa-
virlik ünvanını kazandığım 2016 yılında şahsıma ait olan şu an
halen Saraylar Mah. Halil Sınmaz İşhanı No:2 Kat:2 Daire :202
Merkezefendi/DENİZLİ  adresinde kurulu bağımsız bir kuruluş olan
Büyüktarakcı Danışmanlık ve Muhasebe firmamda faaliyetimi sür-
dürmekteyim.  Bu meslekte 11 yıl büro ve 5 yıl da şirket tecrübem
sebebiyle mükelleflere ve danışmanı olduğumuz firmalara vergi
mevzuatı, danışmanlık ve finansal tabloların analizi konusunda
her türlü bilgilendirme yapılmaktadır.

Çalışma Alanları :
• Muhasebe Hizmetleri : Büyüktarakcı Danışmanlık ve Muha-

sebe’de  Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul kanunu
ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap pla-
nına Göre Tutulması, Mizan, Bilanço ve Gelir Tablolarının aylık ve
Yıllık dönemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanması ve Fir-
maya aylık olarak işletmenin kar-zarar durumunu gösteren mali
tablolarnı hazırlanması ve işletmenin sürekliliği hakkında bilgi ve-
rilmesi.Uluslararası Finansal raporlama Standartlarına/ Türkiye
Muhasebe Standartlarına Göre Finansal tabloların Düzenlenmesi.

• Vergi Danışmanlığı : Büyüktarakcı Danışmanlık ve Muha-
sebe mükelleflerine, Vergi Danışmanlığı,Vergi Müşavirliği ve Kdv
iadesi Hizmetleri vermektedir. 

Kayıt ve Belge Düzeninin mevzuata uygun olarak düzenlene-
rek, Vergi risklerinin tespitine yönelik çalışmalar yapıp danışmanı
olduğu firmaların vergisel açıdan sağlıklı bir duruma  getirmektedir.
Firmaların Her ay Düzenli Vergi kontrolleri yapılıp ve vergi cezala-
rını doğuracak sonuçları firma yetkililerini bildirerek gerekli raporlar
hazırlamaktadır.Ayrıca Sosyal Güvenlik Mevzuatı hakkında firma-
lara teşvikler konusunda bilgilendirmelerde bulunmaktadır. 

ADRES & TLF

BÜYÜKTARAKCI
DANIŞMANLIK VE MUHASEBE

ahmet_buyuktarakci@hotmail.com

Saraylar Mah.500/1 Sokak Halil Sınmaz İşhanı No:2 Kat:2
Daire : 202 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon:  0 258 241 89 13  - 0 536 703 89 13

Mali Müşavir & Danışmanlık



Şirketimiz de Ford marka binek ve ticari araçların
Bakım-Onarım işlemlerini Mekanik servisi olarak ve anlaş-
malı olduğumuz sigorta şirketleri bünyesinde boya/kaporta
birimi ile hasarlı araçların onarımlarını gerçekleştirerek 20
yıldır hizmet vermekteyiz.

Amacımız Ford Otosan bünyesinde kaliteli güvenilir bir
Bayi/ Yetkili Servis olarak Denizli de öncü bir firma olmak
ve hizmetimizin kalitesini duyurabilmektir.

Müşterinin talebi doğrultusunda arıza tespiti yapılarak
ihtiyaç belirlenir ve gerekli işlemler yapılarak müşterilerinin
onayı dahilinde araçların bakım onarım işlemleri gerçek-
leştirilir. Ford Otosan parça garantili ve eğitimli teknisyen
danışmanlar tarafından aracın işlemi bittikten sonra müş-
teriye anahtar teslim edilerek hizmet gerçekleşir.

Kurulduğumuz yıldan bu yana Ford Otosan’ın yürüt-
mekte olduğu eğitim programları ile personelimizi ve tek-
nisyenleri bu eğitimlere göndererek piyasada daha iyi ve
verimli faaliyet göstermek için teknisyenlerimizin araçlar
hakkında profesyonelce işlem yapmalarını sağlıyoruz.

Ayrıca 1981 yılından beri güçlü bir stokla yedek parça
toptan bayiliği yapmaktayız. Bu da servisimize gelen müş-
terilere gerek fiyat gerek parça bulunabilirliği konusunda
müşterilerimize katkı sağlamaktadır.

2008 yılında kurmuş olduğumuz YLC Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş.olarak müşterilerimize hizmet etmeye
devam etmektediyiz. 7/24 hasar anında servis gücümü-
züde arkamıza alarak müşterilerimizi mağduriyetini gider-
mek için elimizden gelen desteği vermekteyiz.

ADRES & TLF

YALÇIN OTO

poyraz@yalcinoto.com.tr - www.yalcinoto.com.tr/

Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı No: 112 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 258 268 12 68 - 0 554 938 88 38 

Yalcin Oto Yalcin Oto

Yetkili Servis
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İbrahim Poyraz YALÇIN

Mehmet GÜL
AUTO KING, lider oto bakım ve onarım markası-

dır. Mini Onarım ve Mobil Parça Onarım konseptlerini
entegre bir şekilde, dünyada ilk defa, 2001 yılında
hayata geçirmiş olup 2011 yılı itibariyle orta ve büyük
ölçekli hasar onarımı, oto bakım koruma ve mekanik
bakım onarım hizmetlerini bünyesine katmıştır.

120.000 m2 üzerinde kapalı alan ve 52 adet yük-
sek teknoloji ile donanmış servis merkezlerinde Tür-
kiye, Rusya, Kıbrıs ve Yunanistan’da hizmet veren
AUTO KING'in hisselerinin tamamı Hollanda menşeli
bir holding şirketi olan General Automotive Services
B.V.’ye aittir. General Automotive Services B.V. Tür-
kiye ve Doğu Avrupa’nın önde gelen özel sermaye
girişim şirketlerinden PeraCapitalPartners ve EMF
CapitalPartners tarafından yönetilmektedir.

Hasarlı bir parçayı değiştirmek yerine onarmak ve
aracın orijinalliğini azami ölçüde korumak anlayışı
üzerine kurulu franchise iş modeli ile 15 yılda 3 mil-
yonu aşkın mutlu müşteriye ulaşarak sigorta sektö-
rüne ve ülke ekonomisine 1 milyar lirayı aşkın
tasarruf sağlamıştır. AUTO KING, TSE 13168 Hizmet
Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi Standartları çerçevesinde sunduğu hizmet-
leri ile %99 müşteri memnuniyetine ulaşmıştır.

ADRES & TLF

AUTO KING DENİZLİ 

mgül@autoking.com.tr - www.autoking.com.tr

Sümer Mahallesi, Ankara Bulvarı, No: 77 Denizli
Telefon :  0 258 251 32 22 - 0 549 251 42 51

Auto King Auto King

Tamir -Servis
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Muhammet DENİZ
Çeşmeliler Bosch Car  Servis  12 yılı aşan bilgi ve tec-

rübeyi siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını
duyar. 

Bosch Car Servis her marka araca hizmet verebilen
dünyanın en büyük bağımsız  otomobil servis organizas-
yonudur. 

Bosch mühendisliğiyle geliştirilmiş test cihazları ve ser-
vis ekipmanları sayesinde aracınızın markası ne olursa
olsun Çeşmeliler Bosch Car Servis’ten hizmet alabilirsiniz. 

Uzman ve eğitimli personel 
Son teknoloji servis ekipmanları
Bosch yedek parçalar 
Uygun fiyatlı hizmet politikası 
Müşteri odaklı yaklaşıma sahip olması Çeşmeliler

Bosch Car Servisi tercih etmenizin başında geliyor. 
Periyodik bakım hizmetimizde Bosch marka yüksek ka-

liteli hava filtresi, polen filtresi (klima filtresi) yakıt filtresi,
yağ filtresi ve son olarak Dünya otomobil markalarının
uygun gördüğü birinci sınıf motor yağı kullanılmaktadır. 

Aracınızın mekanik aksamlarında ( motor, alt takım,
şanzıman) meydana gelen şikayetlerinizi sorunsuz bir şe-
kilde onarım hizmeti vermektedir. 

Fark yaratan uygulama olarak aracınız kapınızdan tes-
lim alınarak servis ihtiyaçları giderildikten sonra size teslim
edilen vale hizmetinden yararlanabilirsiniz 

Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, za-
manında teslim ve uygun fiyat olmuştur.

Gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı teşek-
kür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye
devam edecektir.

ADRES & TLF

ÇEŞMELİLER
OTO SERVİS

muhammeddeniz@cesmeliler.com.tr
servis.boschcarservice.com

Menderes Bulvarı No: 148 
Merkezefendi- DENİZLİ 

Telefon : 0 258 371 00 93  - 0 532 453 23 53 

Çeşmeliler Bosh Car Servis cesmelilerbcs

Murat KARATOPRAK
OTOMAT MOTORLU ARAÇLAR, geçmişin deneyimlerinden

yararlanmanın, günün gerçeklerine ayak uydurmanın ve geleceği
doğru okuyarak buna uygun stratejiler üretebilmenin önemini biliyor
ve bu doğrultuda stratejileri belirliyor. Şirketimizin elde ettiği başa-
rıların altında yatan gerçek faktör, işimizi sektör standartlarının üze-
rinde kaliteye odaklanarak, planlı ve uzun vadeli adımlarla yapma
yönündeki azmimizdir. 

OTOMAT MOTORLU ARAÇLAR, dünya ekonomisinde yaşa-
nan karmaşık ortama rağmen çok başarılı bir çizgide yoluna devam
etmektedir. Her yıl belirlediğimiz hedeflere doğru emin ve sağlam
adımlar ile ilerleyerek başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Diğer bir yandan her yıl birçok lansman yaparak, ürün gamımızı da
genişletmeyi ihmal etmiyoruz. 

OTOMAT MOTORLU ARAÇLAR 35 yıldır otomotiv sektöründe
sunduğu kaliteli hizmetlerin yanı sıra, artık son 2 yıldır sürdürülebi-
lirlik alanında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmaları şeffaf ve
hesapverebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız ile
paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Şirketimiz, yaşadığı
topluma çevreye karşı sorumlu uygulamalarla faaliyetlerini sürdü-
rürken sürdürülebilir kalkınma alanında öncü bir konumda yer al-
maktadır. Gelecek yıllarda sürdürülebilirlik alanında
gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizi daha geniş kitlelere yaymayı
hedeflemekteyiz. 

OPEL TÜRKİYE ve CHEVROLET TÜRKİYE 'den alınan ödül-
ler, OTOMAT MOTORLU ARAÇLAR'ın doğru yapılandırılmış viz-
yonu ve stratejisi ile yolunda sağlam ve emin adımlarla başarıya
koştuğunu kanıtlar bir nitelik taşımaktadır. Oluşturduğumuz, bu her
türlü koşula rağmen sürekli kendini geliştiren dinamik yapı OTO-
MAT MOTORLU ARAÇLAR değerlerinin, kaliteli insan kaynağının,
verimli iş stratejilerinin, uzun vadeli düşünmenin bir sonucudur.
Önümüzdeki yıllarda da geleceğe yaptığımız yatırımlara devam
edecek, müşterilerimize daima beklentilerinin üzerinde hizmet su-
nabilmek için kaliteye odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz.

ADRES & TLF

opel@otomat.com.tr - www.otomat.com.tr

Adres: İzmir Asfaltı Üzeri No:110 Gümüşler 
Merkezefendi / DENİZLİ 

Telefon :  0 258 371 55 77 - 0 258 371 07 94 

Otomat Motorlu Araçlar Otomat Motorlu Araçlar

Otomotiv

Oto Servis

OTOMAT MOTORLU 
ARAÇLAR SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ
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Abidin PEKDEMİR

1961 Acıpayam doğumlu Abidin Pekdemir, Pek-
demir Gıda ve İnşaat olarak hizmet vermekte olup
Pekdemir ailesinin soyadından gelen bir unvandır. Bu
marka veya unvan, Pekdemir ailesinin ait olduğu, De-
nizli ili, Acıpayam içesi, Alaattin kasabasında doğ-
muştur. 

Pekdemir Gıda olarak Saltak Şubesi, Mehmetçik
Şubesi, Akkonak Şubesi, Sırakapılar ve Fatih Şubesi
olmak üzere 5  şubesi bulunan Abidin Pekdemir,
Gıda sektörünün yanında İnşaat ve Besi Çifliği sek-
töründe de hizmet vermektedir.

ADRES & TLF

PEKDEMİR
GIDA & İNŞAAT

www.pekdemirgida.com

Saltak Caddesi No: 88 Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon : 0 258 263 79 73 - 0 532 416 40 75

Cemal PEKDEMİR
Pekdemir Çiftliği, Pekdemir ailesinin soyadından gelen bir

markadır veya unvandır. Bu marka veya unvan, Pekdemir ailesinin
ait olduğu, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Alaattin kasabası'nda doğ-
muştur. Pekdemir soyadı, Emiroğlu, Hasan Oğlu, Hacı Halil Pek-
demir tarafından soyadı kanununun uygulanması sırasında
konmuştur.

Pekdemir ailesi bu marka ile, çeşitli sektörlerde çeşitli mües-
seselerle toplumumuza hizmet vermekte ve 1000''in üzerinde is-
tihdam sağlamaktadır.

Pekdemir gurubu şu anda Denizli'de toplam 44 mağaza, top-
lamda 24 bin metrekare kapalı alanı, 1000''in üstündeki çalışanla-
rıyla toplamda 44 mağaza,5 Petrol istasyonu vb ulusal ve
uluslararası dev markaların Denizli bayiliği ile Aydın nazilli ilçesi,
Horsunlu kasabasında yer alan Karlık su damacana dolum tesis-
lerini bünyesinde bulunuran Denizli''nin en büyük gruplarından bi-
risidir.

ADRES & TLF

PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ
BÜYÜK MAĞAZACILIK 

adnan@pekdemir.com.tr - www.pekdemir.com.tr

15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 147
Halil Çavuş İş Merkezi Kat: 7

Telefon : 0 258 241 50 41 – 0 533 090 90 19

Pekdemir

Market

Market



Ahmet Cem ERKAN

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Cem Erkan
aslen Denizlili olup 1979 yılında İstanbul’da doğmuş-
tur.

Ülkemizde 150 yıllık bir geçmişe sahip olan iş
sağlığı ve güvenliği konusunda giderek artan bir ilgi
ve gelişmeye tanık olan Erkan Osgb, Avrupa stan-
dartlarına, yaklaşma politikalarını da göz önünde bu-
lundurarak MART 2015 tarihinde Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığından Ortak Sağlık Güven-
lik Birimi Yetkisi almış ve Denizli’de merkez şubesini
kurarak faaliyete başlamıştır.

Kadrosu ve portföyü hızla büyüyen ERKAN
OSGB sürekli eğitimlerle kadrosunu güncel mevzu-
atlar doğrultusunda bilgilendirmekte ve çalışmala-
rında içerik ve sorumluluk anlamında her türlü
gerekliliği yerine getirmektedir.

ERKAN OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında
aynı anlayışı paylaştığımız kişi ve kurumların moti-
vasyonu ile ilimizde İş Sağlığı ve Güvenliği çıtasını
sürekli yükseltmeye devam edecektir.

Deneyim ve uzmanlığın birleştiği noktada
ERKAN OSGB’den alacağınız hizmetlerin sizlere
kattığı farklılığı gözlemleyeceksiniz.

ADRES & TLF

ERKAN ORTAK SAĞLIK
GÜVENLİK BİRİMİ

info@erkanosgb.com.tr - www.erkanosgb.com.tr

Telefon : 0 258 265 51 55 - 0 532 315 50 55 

ErkanOsgb

İş Sağlığı ve Güvenliği
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Basri Gökhan GÖKÇE
PAMUKKALE MEDİKAL 1983 yılında aile şirketi

olarak kurulmuş Denizli’nin ilk medikal firmasıdır.36
yıldır sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Ortopedi
cihaz ve malzemeleri, solunum cihaz ve malzemeleri
ile genel sağlık ürünleri parekende satışı yapılmak-
tadır.

Sağlık sektöründe ki 36 yıllık tecrübemizle
2011 yılında PAMUKKALE ITRİYAT ECZA MEDİKAL
TOPTAN SATIŞ DEPOSU kurulmuştur. Denizli mer-
kez ve çevresinde tıbbi malzeme ürünlerinin toptan
satışı yapılmaktadır. 

ADRES & TLF

PAMUKKALE MEDİKAL
PAMUKKALE ITRİYAT ECZA MEDİKAL 

pamukkalemedikal@hotmail.com

Hastane Caddesi  506 Sokak No: 4/11
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 265 39 61 - 0 258 263 91 52

Pamukkale Medikal

Ecza & Tıp ve Laboratuar Ür.
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Erdoğan ER
Uzm. Dr. 

''İnsanın en karmaşık organlarından birisi olan
ayaklarımız, vücut ağırlığımızın tamamını yere akta-
ran ve bizleri ayakta tutan bir organımızdır. Bu orga-
nımızın sağlığı özellikle çocuklarımızda büyük önem
taşımaktadır. 

Ömrümüz boyu ayaklarımız bizleri taşımakta,
ama bizler ayaklarımıza yeterince önem vermemek-
teyiz. Bunun en belirgin örneği, ayakkabılarımızı se-
çerken sağlıklı seçmememiz, ayakkabılarımızı
üretirken sağlıklı üretmememiz veya ticari gayeler
adına ortopedik denilen birtakım pabuçları satın al-
mamızdır. Bu şekilde davranarak ayaklarımızın sağ-
lığını biraz da bizler bozmaktayız''

ADRES & TLF

ÖZEL YAŞAM 
POLİKLİNİĞİ

drerer@gmail.com

Telefon : 0 532 262 64 02

Sağlık Hizmetleri

Erdoğan ERSAN
Eczacı

Bize Kendinizi Tanıtır Mısınız?
1952 yılında Denizli’de doğdum. Denizli’nin yerlisi

bir ailenin çocuğuyum. Babam veterinerdi, memur ol-
duğu için Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşadık. İlk
ve orta eğitimimi o yüzden Afyon Dinar’da tamamla-
dım. Ardından memleketimize geldik. Denizli’de liseyi
bitirdim. Ardından da Ege Üniversitesi’nde Eczacılık
eğitimi alarak eczacı oldum. Mezuniyet tarihim
1977’dir.

Bu mesleğe nasıl başladınız?
Babam veteriner hekimdi. Benim doktor veya ec-

zacı olmamı arzu etti. O zamanlar şimdiki gibi baba-
larımızın karşısında konuşma hakkımız yoktu. O
yüzden babam arzu ettiği için eczacılığı seçtik.
Babam da her zaman beraber yaparız bu işi arzu-
sundaydı, ama maalesef olmadı. 40 sene oldu ec-
zacı olalı. Ama kendi eczanemi 1981 yılında açtım.
Daha önce Kale İlçesinde Mesul Müdürlük yaptım ve
ardından askerliğimi yaptım ve dönüşünde kendi ec-
zanemi açtım.

ADRES & TLF

ERSAN ECZANESİ

erdoganersan@hotmail.com

Kıbrıs Şehitler Cad. Diş Hastanesi Karşısı
Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon : 0 258 213 81 58- 0 554 972 73 07

Eczane
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Mehmet Volkan ERİŞKİN
1975 yilinin 10 Mart'ında açilan ilk Modern Optik

Denizli'de faaliyette olan ilk gözlükçü olma özelligine
sahiptir. 1975 yilindan beri ilke edindigimizmüsteri
memnuniyeti, yenilikçi ve dürüstlük ilkesini devam et-
tirerek 3 magazamizda egitimli ve tecrübeli kadro-
muzla aktif bir sekildeçalismaya devam etmektedir.

1983  Doğumlu Mehmet Volkan ERİŞKİN İzmir
Ekonomi Üniversitesi İktisat mezunudur. Baba Mes-
leğini devam ettirmektedir.

ADRES & TLF

MODERN OPTİK

mehmet@modernoptik.com.tr - web:www.modernoptik.com.tr

Saraylar Mah. Hastane Caddesi No :31 Koçyiğit Apartmanı
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon :  0 532 797 18 71 - 0 258 265 11 69

Modern Optik    Modern Optik    

Optik

Kemal YAMUÇ
Eczacı

30 yıldır eczacılık mesleğiyle uğraşmaktayım. İki tane
kızım var. Herhalde benim sağlıkçı olmamdan dolayı kız-
larım da sağlık sektöründe. Bir tanesi üniversite karşısına
eczanesini açtı Merve Yamuç. Diğeri de Marmara Tıp Fa-
kültesin'de öğrenci. Aile boyu sağlıkçıyız yani. 30 yıldır bu
iş hayatın da bir sürü sivil toplum kuruluşlarında görev yap-
tım. Bunlardan en sonuncusu Aysiad’dır. Benim için kari-
yerlerimin en üst seviyelerinden biridir. Aysiad ile birlikte
olduğumdan dolayı çok mutluyum. Bana çok şeyler kazan-
dırdı keşke daha genç yaşlarda başkanlık yapsaydım. 

Genç nesillere tavsiyeleriniz nelerdir?
Saglık sektörü zor bir çalışma alanına sahiptir. Gecesi

gündüzü yoktur hep bir nöbet vardır. Hastalık gece gündüz
demez. Bu sektörde nöbet ön plandadır. Gençler bu sek-
törü düşünüyorlarsa eger bu şartları göz önüne alıp öyle
yola çıkmalılar. Eczacılık sektörü para kazanmak için ya-
pılabilecek bir meslek değildir. Yeni mezun olan eczacılar
istedikleri gibi eczane açamıyorlar yeni çıkan bir kanuna
göre. Her yerde 3500 kişiye bir eczane düşmelidir. Ya ec-
zane devralıcaklar ya da bir eczanede çalışabilirler. Okulu
bitirseler dahi 1 yıl eczanede staj yapmalılar. Dediğim gibi
hastaları tedavi ettikten sonra haz alabiliyorlarsa öylesi bu
mesleğe başlasınlar.

ADRES & TLF

MİMAR SİNAN
ECZANESİ

kemalyamuc@gmail.com

Mimarsinan Cad. No: 29 Saltak 4 Yol 
Merkezefendi / Denizli

Telefon : 0 258 263 68 58 - 0 532 423 2420

Mimarsinan Eczanesi 

Eczane
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Mustafa ÖZCAN
Diş Hekimi

Dental Rezidans diş kliniği kurucusu ve mesul mü-
dürüyüm.

Kliniğimizde genel diş hekimliğinin bütün dallarında
hizmet verilmekle beraber implant ve estetik diş hekim-
liği yoğunlukla uygulanmaktadır.

Gülüş tasarımı estetik diş hekimliği yöntemleri saye-
sinde yapılır. Gülüş tasarımı ile kişinin daha sağlıklı ve
estetik bir gülüşe kavuşabilmesi mümkündür. Gülüş ta-
sarımı, diş hekimliği ve estetik sanatının birlikte uygula-
narak yüze özel ve ideal bir gülüşün sağlanmasıdır.

Diş beyazlatma, bondinguygulamları, porselen lami-
neler, zirkonyum ve cam seramik kaplamalar,  ortodon-
tik tedavi, pembe estetik ve implant tedavilerinin tek tek
ya da kombine olarak kullanılmasıyla gülüş tasarımı ya-
pılabilir.

Gülüş tasarımında birçok önemli konu vardır. Kişinin
yüzünün şekli, kişinin cinsiyeti, yaşı, kişinin sosyal ko-
numu, kişinin ten ve saç rengi gibi karakteristik özellikleri
önem taşır. Bu özelliklere dikkat ederek kişiye uygun diş
ve gülüşü belirlemek gerekir. Burada hekim tecrübesi
kadar kişinin ne istediği de önemlidir. Kişinin istedikleri
ve hekim tecrübesiyle doğru bir planlama yapılırsa tek-
nolojininde imkanlarını kullanarak sağlıklı, estetik bir
gülüş elde edilebilir.

ADRES & TLF

DENTAL REZİDANS

info@dentalrezidans.com- www.dentalrezidans.com

MERKEZ : Çamlaraltımah.Fakülte Cad. No: 20/A Pamukkale /
Denizli Telefon : 0 258 211 67 67  ŞUBE: Sırakapılarmah. Hastane

Cad. No:27  Merkezefendi/ Denizli  Telefon : 0 258 241 82 88 

Dental Rezidans Diş Polikliniği   Dentalrezidans

Sağlık

ADRES & TLF

AS DERELİ İŞ GÜVENLİĞİ
VE MÜHENDİSLİK

www.asdereli.com.tr - info@asdereli.com.tr

Sırakapılar Mah. 1586 Sk. No:19/6
Merkezefendi/DENİZLİ 

Telefon : 0 258 242 90 30 - 0 554 566 66 07 - 08 - 09

As Dereli Osgb As Dereli Osgb

İş Güvenliği

Selami DERELİ
Doktor

Dr. Selami Dereli,  As Dereli Ortak Sağlık ve Güven-
lik Birimi ve Genista İlkyardım Merkezi’nin kurucusudur.
Denizli’de girdiği İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri sek-
töründe lider ve yenilikçi yapısıyla Denizli’mizin bir çok
güzide firmasına hizmet vermeye devam etmektedir. 

Hedef sıfır iş kazası ve meslek hastalığı stratejisiyle
yola çıkan Dr. Selami Dereli ve ekibi, müşteri memnu-
niyeti odaklı kalite bilincini şirket kültürünün temeli olarak
esas kılmıştır.

As Dereli Ortak Sağlık Güvenliği Birimi, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş
güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve Sağlık Perso-
nelleriyle, işyerlerinin ‘’6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk
değerlendirmesi, acil eylem planı, tehlikelerin tanımlan-
ması ve ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına
alınması gibi çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla
kurulmuştur.

As Dereli ailesi olarak bunu sağlayabilmek için mev-
cut yönetmelik ve kanunlara ek olarak iş yerinin ihtiya-
cına göre sürdürülebilir ve verimli politikalar geliştirerek
firmalarımızın güvenli bir şekilde büyümesine katkıda
bulunmak için kendimizi geliştirdik ve geliştirmeye
devam etmekteyiz.
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Selma PULLUK

Efe Yangın ve İş Güvenliği, 2014 yılından itibaren, Yan-
gın Algılama, Söndürme ve Güvenlik sektöründe faaliyet-
lerini başarıyla sürdürmektedir. Proje keşif, çizim,
fiyatlandırma, satış, tesisat, montaj, devreye alma, periyo-
dik bakım ve satış sonrası servis konularının tamamını aynı
anda ve başarıyla yürütebilen, tecrübeli Satış-Proje ve Tek-
nik Servis personelleriyle önde gelen ve bu uzmanlık ge-
rektiren konularını bünyesinde bulunduran ender
firmalardan biridir.

Diplomalı Yangın Uzmanı eğitmenlerimiz, sektörde
uzun yıllardır çalışmanın getirdiği birikim ile sizlere en
uygun çözümler sağlayabilmektedir. Bilindiği gibi; Yangın
Güvenlik Sistemleri ürün özellikleri her geçen gün hızla ve
olumlu yönde değişmektedir. Üreticinin kimliğinden çok,
ürünün teknik özellikleri önem kazanmış bulunmaktadır.
Doğru ürün seçimi ile etkinliği arttırılabilmekte ve maliyeti
düşürmek mümkün olabilmektedir.

Müşterilerimizin ihtiyacına ve beklentilerini karşılayabi-
lecek hizmeti en uygun fiyatla sağlamak, ve sağladığımız
ürün ve sistemin yasal garantilerini hassasiyetle takip ede-
rek satış sonrası kesintisiz hizmetimiz ile sistemimizin per-
formansını üst düzeyde tutabilmek öncelikli amacımızdır.

ADRES & TLF

EFE İŞ GÜVENLİĞİ

info@efeyanginguvenlik.com - www.efeyanginguvenlik.com

Saraylar Mah. 1. San. Sit. 157 Sok. No:2/B 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 242 48 87 - 0 533 355 07 67

İş Güvenliği

ADRES & TLF

TÜRK DENTAL AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI İMPLANT KLİNİĞİ

www.dishekimisemihekici.com - ekicisemih@turkdental.net

Altıntop Mah. Lise Cad. Meserret Sok. 1 Talat Köseer İş Mrk.
K:2 D:7 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 265 60 08 – 0 505 891 2789 

Türk Dental Ağız ve Diş Sağlığı İmplant Klniği

Sağlık

Semih EKİCİ
Diş Hekimi

Türkdental Ağız diş sağlığı ve implant kliniği,2000 yılı eylül
ayında Dt.Semih Ekici tarafından kurulan ve halen tarafından bu
yana kesintisiz tam 17 senedir başta Denizlili hemşehrilerimiz ve
yabancı ülkelerden bizi tercih ederek gelen ağız ve diş sağlığını
bizimle beraber tekrardan kazanan binlerce hastamız ile hizmet-
lerine devam etmektedir.

Sağlık sektörü tüm dalları ile ayrılmaz bir parça olsa da Ağız
ve Diş sağlığı tüm alanlarda ayrıcalıklı ve tüm vücut sağlığı için
çok önemlidir. Kliniğimiz Denizli ilimizde  17 senedir hemşehrileri-
mize ve dünyanın her köşesinden bizi tercih ederek gelan misa-
firlerimize  sağlık sektöründe genel diş hekimliği ve Oral
İmplantoloji alanında hizmet vermektedir. Kurucumuz Dt.Semih
Ekici ayrıca 12 sene boyunca K.K.T.C Cumhurbaşkanı Dr. Fikret
Alasya’nın aile diş hekimi olarak görev almıştır. Kendini her daim
sağlık alanındaki tüm yeniliklere açık, takip eden Türkdental Ağız
ve Diş sağlığı implant kliniği siz değerli dostlarımıza bir  aile ortamı
sıcaklığın da ağız ve diş sağlıklarını tekrardan kazanmalarını sağ-
lamaktadır.

Türkdentalağız  diş sağlığı ve implant kliniği başta genel diş-
hekimliği tedavileri olmak üzere, oral implantoloji uygulamaları ve
özellikle de koperasyon zorluğu çeken özürlü, çocuk hastalar ve
aşırı derece fobisi, mide bulantısı olan hastalarımız için genel
anestestezi ile diş tedavisi yapılmaktadır.

Dt.Semih Ekici, 2000 yılından süredir kliniğimizden sorumlu
hekimimizdir.

Dt.Semih Ekici Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel
Tıp Bilimlerinden ANOTOMİ Anabilim Dalında doktorasını devam
etmektedir.
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Serkan SARI

Firmamız 2002 yılında Denizli merkez,de  ku-
rulmuş olup Denizli ve Ankara’da sağlık kuruluş-
laına hizmet veren  sektörün tanınmış
firmalarından biridir.  Kurucumuz Serkan SARI
sağlık cihazları  sektöründe uzun yıllar boyunca
edindiği deneyim ve bilgi birikimi ile  yüksek tek-
noloji tıbbi cihazlar konusunda uzmanlaşmış bir
ekiple birleştirerek   diş hekimliği sektörü,ne  hitap
eden tıbbi cihaz ve tedavi ürünlerinin (TSE 12461
ve İSO 9001:2015 Standartlarında)  ithalatı, satış
pazarlaması ve satış sonrası teknik servis hizmeti
vermeye  başlamıştır.

Hedefimiz
Müşterilerimizin istekleri ve seçimlerini ön

planda tutarak dürüst, güvenilir, şeffaf ve yenilikçi
bir yaklaşımla hizmet vermektir.

Misyonumuz
Sağlık sektöründe  tüm yenilik ve gelişmeleri iz-

leyerek geçmişdeki başarılarımızdan geleceğe ışık
tutmaktır.

ADRES & TLF

ASYA DENTAL 
MEDİKAL

serkan@esti.com.tr - www.esti.com.tr

Hastane Caddesi No : 3/C 
Merkezefendi Denizli   

Telefon : 0 258 264 27 42 – 0 532 394 31 75  

EstiDental estidental

Medikal

Serhat Güngör DÜLGER

1986 yılında polis memuru babamın tayini sebebiyle
Ankara’da doğdum. 1992 yılında dönüş yaptığımız De-
nizli’de,ilk, orta ve lise öğrenimimi tamamladıktan sonra
yükseköğrenimimde de Pamukkale Üniversitesi’ni tercih
ettim.

Lise yıllarımda aklıma koyduğum sağlık sektöründe ça-
lışma kararımı çok geçmeden uygulamaya koyarak, 2005
Şubat ayında Serhat Medikal şirketini kurdum. 

‘Medikal’in kelime anlamı “tıbba ait-tıpla ilgili, iyileştiren”
dir. Biz de sağlık sektöründe lider firma olma yolunda iler-
lerken daima “iyileştiren” olmayı hedefliyoruz. 

Her an hızla gelişen, hata kabul etmeyen sağlık sektö-
rünün kritik ve hayat kurtaran öneminin bilincinde, kaliteden
ödün vermeyen; hızlı, doğru servis ve lojistik hizmeti sağ-
layan; uzun vadeli, koşulsuz, üst düzey paydaş memnuni-
yetine dayanan çalışma anlayışımızla istikrarlı bir büyüme
misyonunu sahibiz. 

‘Serhat Medikal’ Ailesi olarak, 14 yıldır ‘Sırakapılar
Mah. 495 Sok. Ufuk APT. Zemin Kat No:2 (İl Sağlık Mü-
dürlüğü arkası)’ deki yerimizde yalnızca şehrimizde değil
ülkemizin birçok yerinde hastalarımızın, hastanelerin ve
diğer sağlık işletmelerinin temel ihtiyaç ve ekipmanlarını
karşılıyoruz. Yara bandı, korse, hasta bezi gibi en basit sarf
malzemeden,  kalp kapağı, stende kadar geniş malzeme
portföyümüzle hem perakende hem de toptan satışla hiz-
met vermekteyiz. Ürünlerimizin lojistiği ve kullanım süresi
boyunca servis hizmeti de tarafımızca sağlanmaktadır. 

ADRES & TLF

SERHAT MEDİKAL

serhat@serhatmedical.com - www.serhatmedical.com

Sırakapılar Mahallesi 495 Sokak No: 2 
Merkezefendi / DENİZLİ 

Telefon : 0 258 264 19 49 - 0 532 516 08 93 

Medikal
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Tülay AKKOL
Diş Hekimi

1992 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesinden mezun oldu. 1994-2012 yılları arasında
mesleğini muayenehanesinde yaptı. 2012 yılından
itibaren özel ağız ve diş sağlığı polikliniğinde mesle-
ğini icra etmektedir. Denizli’deki büyük sağlık kuru-
luşlarının da üyesi olduğu Denizli sağlık turizmi
derneği (PHTA) yönetim kurulu üyesidir. Gerek yur
tiçi gerekse yurt dışında dernek ile ilgili seminerlere
katılımını sürdürmektedir.

2013 yılında kurulan Tülay Akkol Özel Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniğindelazer ile; çocuk diş hekimliği,diş
beyazlatma,dentalimplantlar, cerrahi işlemler ve dol-
gular yapılmaktadır.Estetik diş hekimliğide diş eti ple-
engi( diş eti beyazlatma),Hollywood gülüşü, porselen
zirconkaplama, porselen lamine (yaprak porselen),
kompozit lamine ve diğer diş tedavilerinde hizmetleri
uzman diş hekimi kadrosu ile yapılmaktadır.Diş
sıkma, çene kilitlenmesi, eklem problemleri de çene
cerrahisi uzmanımız tarafından yapılmaktadır.

ADRES & TLF

TÜLAY AKKOL ÖZEL AĞIZ 
ve DİŞ SAĞLIĞI 

info@tulayakkol.com.tr - www.tulayakkol.com.tr

Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi No:19 D:1 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 262 30 52 -  0 505 103 98 88 - 0 505 888 27 60

TulayAkkolKlinik tulayakkolklinik

Sağlık

ADRES & TLF

DENİZLİ YAŞAM
BAKIM MERKEZİ

www.denizliyasam.com.tr | info@denizliyasam.com.tr | 

Dokuzkavaklar Mah. 2045 Sokak No. 18/1  
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 258 268 00 80 – 0 533 025 09 00

Denizli Yaşam Bakım Merkezi Denizliyasambakimmerkezi

Sağlık

Yusuf ÖNDER

Bakım merkezimiz, Bursa’da 2011 yılında kurulan Ni-
lüfer Yaşam Bakım Merkezi’mizin şubesi olarak Mayıs
2017 tarihinde Denizli / Pamukkale ilçesinde TC Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak 18 yaş üstün-
deki ruhsal engellilere 7/24 ücretsiz bakım, barınma ve
sağlık hizmeti vermek için kurulmuştur.

Ne tür hastalara hizmet veriyor?
18 Yaş Üstündeki Ruhsal Engellilere ücretsiz Bakım,

Barınma Ve Sağlık Hizmeti Vermektedir. Bunlarda
Yaşlılığa Bağlı Nörolojik Hastalıklar:  Alzheimer, parkin-

son, demans, nörolojik atak vb.
Ruhsal Rahatsızlıklar: Şizofreni, psikoz, bipolar bozuk-

lukları, depresyon vb.

Merkezde nasıl bir ekip görev yapıyor? 
Denizli Yaşam Bakım Merkezi’mizde alanında uzman,

profesyonel eğitim almış ve neticesinde ulusal ve uluslar-
arası belgelendirilmiş tamamen kendilerini sağlık ve insani
değerlere adamış genç bir kadro ile engelli misafirlerimize
hizmet vermekteyiz. Kurumumuz bünyesinde doktor, psi-
kolog, ergoterapist, sosyal çalışmacı, hemşire, hasta ba-
kıcı, sosyal etkinlik uzmanı, mutfak personeli ile sağlık
çalışanları yer almaktadır. 



Asmalı Evler Mah. 6667 Sokak No: 4-5-6-8 (Süleyman
Demirel Bulvarı Muğla-Antalya Yolu Üzeri 3.Km)

PAMUKKALE / DENİZLİ Telefon : 0 258 213 1515 
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Ali ALAYBEYOĞLU

1976 yılında kurulmuş olan şirketimiz demir çelik
mamullerinde kalitesiyle Denizli ve çevresinde Ken-
disini kanıtlamış, ürün çeşitliliğiyle de müşterilerinin
ihtiyaçlarına cevap verebilen kuruluşlardan biridir. 

FAALİYET ALANLARI: 
Demir Çelik Sektörü
Dmir Cevherleri Toptan ve Perakende Satışı
Boru
Profil
Hadde Mamülleri
Sanayi Boruları
Metal Saç Grupları
İzolasyon Ürünleri
Hırdavat Grupları

ADRES & TLF

DEMSU DEMİR TİCARET
SANAYİ

demsu@demsudemir.com

Sümer Mahallesi 3.Sanayi Sitesi 84 Sokak No:3
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon :  0 258 268 11 88 – 0 532 394 3958 

Demir 

Hamdi YILMAZLI
1954 yılından beridir üretime devam etmekte olan

HOROZ TUZ firmasının yönetim kurulu başkanlığı
görevini 3. nesil olarak devam ettirmekteyim.

Ayrıca 2016 yılında tarafımca kurulan TUZAŞ
KAYA VE DENİZ TUZU MAMÜLLERİ İTHALAT İH-
RACAT SAN.TİC. A.Ş. firmasının yönetim kurulu
başkanı olarak sektöründe dünya çapında bir marka
devi olma ilkesi ile ihracatlarımız yoğun bir şekilde
devam etmektedir.

Bölgede öncüsü olduğumuz sofra, gıda, gıda sa-
nayi ve tekstil sanayi tuzları konusunda 64 yıllık tec-
rübemiz ile üretim yapmaktayız. Şirketlerimiz
deneyimli ve konusunda uzman personelimiz ile bir-
likte Ege ve Akdeniz bölge pazarlarında kendi ismini
duyurmuş ve kanıtlamıştır. Horoz Tuz ve Tuzaş ailesi
olarak tuz ile ilgili her türlü talep ve problemlerinizi en
iyi şekilde çözüme ulaştırarak,sizlere en iyi şekilde
hizmet vermekteyiz.

ADRES & TLF

HOROZ TUZ 
KİMYA - GIDA - NAKLİYAT

info@horoztuz.com.tr - www.horoztuz.com.tr

Kaya ve Deniz Tuzu Mamülleri
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İlhan ORHAN
Demir çelik sektörüne 1968 yılında kurduğumuz

ÖZHAN DEMİR ÇEKME KOLL.ŞTİ. ile adım atan firmamız
o yıllarda günlük üretim kapasitesi 10 ton civarında iken yıl-
lar süren çalışmalar ve modernizasyonlar sonucu 2000’li
yıllarda günlük tek vardiyada 120 ton üretim yapma kap-
asitesine ulaşmıştır.

Firmamız yıllar süren çalışmalar sonucu 100’e yakın
ürün yelpazesi ile tarım makinaları imalat sanayisine, çelik
konstruksiyon yapılarına, baraj, köprü, enerji sektörüne,
sera ve benzeri yapılara, ferforje ve dekoratif demir sektö-
rüne hammadde sağlar bir konuma gelmiştir. Üretimimiz
ve ürün yelpazemiz geliştikçe çok çeşitli sektörde ham-
madde sağlayan firmamız yur tiçi ve yurt dışı satışlarla ülke
ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

2002 yılında başka bir sektörde de ekonomiye katkıda
bulunmak isteyen firmamız mermer sektörüne adım atmış-
tır. 2009 yılına kadar asli mesleğimiz demir çelik sektörüyle
birlikte mermer sektöründe hizmet veren firmamız 2009 yı-
lında ticari politikamız gereği mermer sektöründen ayrıl-
mıştır. 2009 yılından sonra demir çelik sektöründe
kendimizi geliştirerek hizmet vermekte olan firmamız İSO-
TSE-CE belgelerini alıp yurt içi ve yurt dışı satışlarda daha
kaliteli bir şekilde hizmet vermektedir.

Denizli Organize Sanayi bölgesinde 5000 metrekare
kapalı alana sahip fabrikamızda çeşitli ebatlarda Lama,
Silme, Kare, NPU,NPI,Köşebent ve T demirlerinin üretimini
yapmaktayız. Ayrıca Akçeşme Mah.Belediye Cad. No:28
adresinde 2500 mt2 kapalı alanda bulunan satış depo-
muzda yurt içi ve yurt dışına pazarlama ve sevkiyat yapa-
rak hizmet vermekteyiz.

ADRES & TLF

ÖZHAN HADDECİLİK

info@ozhanhadde.com.tr - www.özhanhadde.com

Denizli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım No: 13
Honaz / DENİZLİ

Telefon : 0 258 371 91 - 0 258 371 74 49

Özhan Haddecilik

İsmail ARISOY
2000 yılında İnönü Caddesinde faaliyete başla-

dık.O yıldan beri plastik doğrama, alüminyum doğ-
rama, sineklik 2010 yılından itibarende cam
balkonsektöründe hizmet vermekteyiz

Fabrikamız Faaliyetlerini sürdürmektedir. ADO-
PEN 'in üretici bayisiyiz.

Cam balkonla beraber alüminyumla tanışan fir-
mamız,alüminyum doğrama üretimi ile ilgili makine
parkurunu tamamlayarak alüminyum doğrama, alü-
minyum korkuluk, alüminyum sürme ve cam cephe
imalatı ve montajına başlamıştır.

Hedefimiz yapı sektöründeki mimarlar,mütahhit-
ler,inşaat firmaları ve müşterilerimizin sektörümüzle
alakalı tüm işlerini tek noktada nitelikli,en hızlı ve ka-
liteden ödün vermeden hizmet etmektir.

ADRES & TLF

SENA CAM PEN

wwwsenacampen.com.tr - senacampen@hotmail.com

Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı NO :26 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 264 90 98 - 0 532 596 67 41

Haddecilik

PVC KAPI PENCERE



Eskihisar mah. 8022 Sokak No: 4/A 
Merkezefendi DENİZLİ

Telefon : 0 258 268 35 35 – 0 532 427 42 99
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Neslihan SEMERCİ ÇELİKKOL
Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Pamukkale Kablo köklü ve tecrübeli bir firma. Ben
firma da 3’ncü jenerasyonum. Firmamızın 60 yılı aşkın bir
geçmişi var. Kurucumuz dedem Halil Kavaklıoğlu 1950
yılında bakır madeni eşya ve bakır levha üretimiyle baş-
lıyor. Daha sonra, 1960’lı yılların sonunda bakır tel üreti-
miyle devam ediyor ve 1978 yılında firmamız kablo
üretimine başlıyor. 

Üretim tesisimiz son teknoloji makine hattına sahip.
Denizli’ de iki farklı fabrika sahasında olmak üzere top-
lamda 160.000 m² alan içerisindedir. 2015 ocak ayında
bakır eritme tesisimizi kurduk, hammaddemiz olan filma-
şini (8mm çapında bakır tel) de artık kendimiz üretiyoruz.
Son yapılan yatırımlarla yılda 20.000 ton bakır filmaşinü-
retme , 24.000 ton bakır işleme, 15.000 ton PVC ve
12.000 ton halojensiz özel plastik üretim kapasitesine
sahip. İki tesisimizde, ana hammaddemiz olan katot (bakır
levha) dan başlayarak, son ürün olan alçak, orta gerilim
ve yüksek gerilim enerji kablosu üretime kadar kullanılan
her türlü yarı mamul ve mamulün üretimini gerçekleştire-
biliyoruz.

Ülkemizin hedefleri içerisinde yer alan katma değerleri
ürün ihracatı konusunda, Pamukkale Kablo olarak üzeri-
mize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece
gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

ADRES & TLF

PAMUKKALE KABLO
SANAYİ ve TİCARET

nsm@pk.com.tr - www.pamukkalekablo.com.tr

Hacıeyüplümah. Menderes Blv. No:5  
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon :  0 258 371 20 10 - 0 533 482 42 69

Kablo

Mustafa ERDOĞAN

İnsanın olduğu yerde tüketim, tüketimin olduğu-
yerde atık oluşur. Üreticiler, ürünlerin sarılması, sak-
lanması ve satılması için ambalaja ihtiyaç duyarlar.
Ambalaj, görevini tamamladığında ambalaj atığı
oluşmaktadır.

Dençev Geri Dönüşüm; doğal kaynakların korun-
ması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depo-
lanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj
atıkları (pet şişe atıkları, metal atıkları, kağıt/karton
atıkları, naylon atıkları, cam atıkları) toplamakta ve il-
gili firmalara ayrıştırarak dağıtımını yapmak için De-
nizli ili Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi 8019
Sokak No:8A/1 3.340 m² arsa 1.485 m² kapalı alanda
2014 yılında kurulmuştur.

Şirket; sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer de-
ğerli hammadde olarak ilgili oldukları sanayi dallarına
geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöpleri-
nin içinde bulunan hurda kağıt, karton, pet şişe, plas-
tik kutu ve kaplar, tekstil atıklarını toplayarak organik
atıklarından ayırdıktan sonra satışını gerçekleştir-
mektedir.

ADRES & TLF

DENÇEV 
GERİ DÖNÜŞÜM

info@dencev.com.tr  www.dencev.com.tr

Dençev Geri Dönüşüm San ve Tic. Ltd Şti

Geri Dönüşüm



Hacı Kaplanlar Mah. Hürriyet Cad. 740 Sok. No:4
Pamukkale / Denizli

Telefon : 0 258 241 71 24 – 0 507 620 20 02

Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi  2467/7 Sok. No:3 
DENİZLİ

Telefon : 0 258 251 15 61 -  0 553 647 90 94
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Osman ÖZCAN
1975 yılında perakende cam-ayna satış ve montajı

ile faaliyetlerine başlamıştır. 2001 yılına kadar Denizli
ve çevre illerinde cam montajı, cam kapı montajı ve
ayna dekorasyonu ile ilgili başarılı işlere imza atmıştır. 

2001 yılında toptan cam satışına başlamış, 2003 yı-
lında ısı yalıtımlı çift cam üretimini yaptığı işlere ekle-
miştir. 

2000'li yılların başında parlayan cam balkon uygu-
lamalarının, cam sektörüne uzak firmalar tarafından ya-
pılmaya başlandığını görmüş, 2007 yılına kadar sadece
camının üretim ve satışını yaptığı cam balkonun üretim
ve montajına başlamıştır. 

Cam balkonla beraber alüminyumla tanışan firma-
mız 2008 yılında alüminyum doğrama üretimi ile ilgili
makine parkurunu tamamlayarak alüminyum doğrama,
alüminyum korkuluk, alüminyum sürme ve cam cephe
imalatı ve montajına başlamıştır. 

Bugün bölgesinde bütün bu işleri kendi bünyesinde
çözen tek firma haline gelen Asil Cam, böylelikle almış
olduğu projelerde birbirini takip eden alüminyum, cam,
cam kapı, cephe, ofis bölmeleri, ayna dekorasyonu gibi
işlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Bu
sayede projeleri en hızlı sürede teslim etmektedir. 

Hedefimiz: yapı sektöründeki mimarlar ve müşteri-
lerimizin sektörümüzle alakalı tüm işlerini tek noktada
nitelikli,en hızlı ve kaliteli bir şekilde teslim etmektir.

ADRES & TLF

ASİL CAM

asilcam20@hotmail.com

Ömer Fatih DOĞAN
1986 yılında Ahmet DOĞAN tarafından kurulan

AKDOĞAN CAM , Denizli başta olmak üzere çevre
il ve ilçelerde müşterilerine üstün kalite ve hizmet
sunmaktadır.

AKDOĞAN CAM perakende cam satışı ve mon-
tajı ile hizmet vermeye başlayıp ,1999 yılında çift cam
üretimine başlamış  toptan cam satışları da sunmak-
tadır.

Firmamızda istenilen tüm cam çeşitleri mevcut
olup cam balkon üretimi ve montajı, alüminyum doğ-
rama imalat ve montajı ile siz değerli müşterilerine
uzman kadrosu ile en üst düzeyde hizmet sunmaktan
onur duyar.

ADRES & TLF

AKDOĞAN ISI CAM

info@akdoganisicam.com

Akdoğan Cam Denizli

Cam Balkon

Cam
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Çarşı Mahallesi Uşak Caddesi No: 3 Kat: 2 
Çivril / DENİZLİ

Telefon : 0 258 713 13 84
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Yusuf KABUKÇU
NAK KABLO 1975’ten beri kablo imalatı yapan, yeni

ortaya çıkmış imalatçı ve ihracatçı bir firmadır. NAK
KABLO, NAK KABLO’nun bir markasıdır. ISO ve TUV
tarafından kalite onaylı ünlü bir markadır. Denizli/Tür-
kiye’de yer alan bir firmayız. Kablo üretimimizi 5000 m²
kapalı alanda gerçekleştirmekteyiz. Fabrikamız İzmir li-
manına çok yakın yerdedir. Ayrıca, otoban yolları ve hızlı
nakliyelerin yardımıyla teslimatlarımız çok kolay ve çok
rahat bir şekilde gerçekleşmektedir. Afrika, Orta Doğu,
Avrupa ve Uzak Doğu Asya’da 20 den fazla ülkeye ih-
racat yapmaktayız. NAK KABLO geniş bir ürün yelpaze-
sine sahiptir.

Deneyimli ekibimizin yardımıyla profesyonel bir şe-
kilde kablo üretimi yapmaktayız. Bu da fiyatlarımızın
neden çok rekabetçi ve teslimat süremizin taleplerinizin
süresine bağlı olarak çok kısa sürelerde gerçekleşmesi-
nin sebebi niteliğindedir. 

Vizyonumuz değişen ve gelişen teknolojiye adapte
olmaktır. Kablo sektöründeki koşullar çok sık bir şekilde
değişmekte ve modernize olmaktadır. Günlük hayatta en
önemli şey müşterilerimize çok rekabetçi fiyatlar sunma-
mızdır. Diğer bir taraftan kalite adımızı daima pozitif ola-
rak muhafaza etmemize yardımcı olan bizim temel
anlayışımızdır. 

ADRES & TLF

YUSUF KABUKÇU
NAK KABLO

yusufkabukcu@nakkablo.com - www.nakkablo.com

Bozburun Mahallesi 7045 Sokak No:9 
Denizli / TÜRKİYE

Telefon : 0 532 464 53 78

Yusuf Kabukçu Nak Kablo

Kablo

Vedat DEMİR
02.02.1958 Denizli doğumluyum.İlköğretimi Çivril

Bozdağ Köyü’nde orta öğrenimimi Denizli’de lise öğ-
retimimi Ankara Gazi Lisesi’nde tamamladım.1980
yılında Isparta Eğitim Enstütüsü’nden mezun olarak
Trabzon ili Maçka ilçesinde matematik öğretmeni ola-
rak göreve başladım. 2,5 yıllık öğretmenlik kariyerin-
den sonra 1986 yılında aile şirketimizin başına
geçerek halen şirketin yönetim kurulu başkanı olarak
görev yapmaktayım.

Firmamız 1964 yılında Denizli ili Çivril ilçesinde
yeraltı kömür işletmesi olarak kurulmuş,1992 yılında
CANDEMİRLER A.Ş. olarak şirketleşerek günü-
müzde yeraltı ve açık işletme olarak faaliyetine
devam etmektedir.

ADRES & TLF

CANDEMİRLER A.Ş.

info@candemirler.com - www.candemirler.com

Kömür İşletmesi
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Ali YAPSU
Firmamız  2016 yılında başladığı proje çalışma-

larını Tarım Bakanlığı’nın da destekleriyle 2018 yı-
lında tamamlamış ve YPS TARIM ORGANİK
GÜBRE İMALATI LTD.ŞTİ   ünvanı ile çalışmalarına
başlamıştır. 2000 m² kapalı alanda ekolojik  iklimlen-
dirme yöntemiyle bioreaktörde hayvansal atıkların iş-
lenerek doğal olarak içinde azot fosfor potasyum ve
humikfulvik asit bulunduran tarımın her alanında kul-
lanılan tamamen organik hiçbir kimyasal katkı bulun-
durmayan BİODİRİLİŞ organik gübrenin imalatını
yapmaktadır. BİODİRİLİŞ (toprağın dirilişi)sloganıyla
çıktığımız bu yolda hem toprağın gelişmesinde ihti-
yaç duyduğu organik yaşantıyı sağlayarak ülke top-
raklarımızda verimliliği sağlamak için çalışan
firmamız aynı zamanda hayvansal atıkların da çiftlik-
ler tarafından çevreye verdiği zararı en aza indirmek
için atık bertaraf hizmeti de sağlamaktadır. Denizli’nin
Baklan ilçesinde faaliyet gösteren firmamızın üretmiş
olduğu BİODİRİLİŞ organik gübre; meyve ağaçla-
rında, organik sebze ve meyve yetiştiriciliğinde, sera
ve örtülü tarımda, peyzaj, çim alanları, fidan fide di-
kiminde, iç mekan bitkilerinde, kısaca toprağın ol-
duğu her alanda ekolojik yaşamı sağlayan tarımın
ana ham maddesidir.

ADRES & TLF

YPS TARIM 
ORGANİK GÜBRE İMALATI 

aliyapsu@hotmail.com

Boğaziçi Mahallesi Denizli Caddesi No: 100/A 
Baklan / DENİZLİ

Telefon : 0 541 644 67 68

YPS TARIM YPS TARIM 

Azam KEÇELİ
HA Değişim Danışman proje Gıda Tarım Hayvancılık San

ve Tic LTD ŞTİ  27.08.2013 yılında Ziraat Mühendisi olan üç kişi
tarafından Topraklık Mahallesi Şehit Er Kemal Kalycı sokak 9/1nu-
maralı adreste kurulmuş olup, bu tarihten itibaren faaliyetine aynı
adreste devam etmektedir.

Faaliyet alanımız,hayvancılık sektörüne hitap etmektedir.Ça-
lışma interlantımız olan Ege, Akdeniz , İç Anadolu,kısmen Mar-
mara Bölgesi,Trakya bölgesi ve bazı ürün kalemlerinde Türkiye
genelinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği ko-
nusunda araziden alarak Avrupa birliği hibe (IPART) projeleri,Özel
büyük hayvancılık projeleri ve ziraat bankası kredili hayvancılık
projelerini yapmakta ve yönetimini de sağlamaktayız.

Projelerin tamamlanması sonucunda, yatırım tamamlandıktan
sonra işletmeye alınacak hayvanların yurt içi ve yurt dışından se-
çimleri yapılarak işletmeye sorunsuz bir şekilde getirilmeleri konu-
sunda yatırımcıya destek olunmaktadır.Hayvanlar işletmeye
getirildiğinde değişik fizyolojik dönemlerine göre menejmant ve
besleme rasyonları hazırlamaktayız.

Bu işlemler ile birlikte işletmeye gerekli olan alet ekipmanların
tedarikini sağlamaktayız,bu ekipmanların yedek parça ve servis
hizmetlerini yerine getirmekteyiz.

Aslen amacımız A’dan Z’ye hayvancılık yatırımı yapacak ya-
tırımcıların bu işi doğru başlayıp bilinçli bir şekilde hayvancılık ya-
parak daha fazla para kazanmalarını sağlayıp hem kendi
ekonomilerinin hem de ülke ekonomisine artı katkıda bulunmala-
rını sağlamak, işlerini büyüterek daha fazla istihtam yaratılmasına
destek olmaktır. 

ADRES & TLF

HA DEĞİŞİM DANIŞMANLIK PROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK

info@hadegisimdanismanlik.com

Topraklık Mahallesi Şehit Kemal Kalaycı Sok. No:9 
DENİZLİ

Telefon : 0 533 344 63 23 - 0 258 265 56 66 

Tarım - Proje

Tarım
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Yaşar ÖZDEMİR
1981 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitki

hastalıkları ve zararlıları bölümünden mezun oldum.
mezun olduktan sonra ilk olarak askerlik görevimi ye-
rine getirdim. Askerlik dönüşü Adana Zirai Mücadele
Araştırma Enstitüsü’nde 2 yıl görev aldım.1985 yı-
lında araştırma enstitüsünden istifa edip kendi işye-
rimi açarak tarım sektörüne girdim. 

Üreticilerimize daha faydalı olmak için edindiğim
tecrübeler ve bilgilerimle doğru ilacı doğru zamanda-
uygulatarak hem az maliyet hem çok ürün almayı
sağlamak amacımızdır. İş yerimde ağırlıklı olarak
zirai ilaç ticaretiyle uğraşırken kimyevi gübre, tohum
ve yem ürünlerinde de hizmet vermeye başla-
dık.2006 yılında proyem firmasının denizli bayiisi
olduk ve bayii olarak hizmetimize devam etmekteyiz.
Şu anda da zirai ilaç, yem, gübre, tohum ürünlerinde
hizmet vermekteyiz. 

İş yerimizde ziraat mühendisi, ziraat teknikeri
olmak üzere kendi alanında nitelikli toplamda 6 per-
sonelimiz bulunmaktadır. Bağ, bahçe ve tarla bitkileri
hastalık ve zararlı kontrolu uzman personellerimiz ta-
rafından yapılmakta ve gerekli tavsiyeler çiftçilerimize
verilmektedir 

ADRES & TLF

ÖZDEMİR TİCARET 
ZİRAİ İLAÇLAR

y.ozdemir20@hotmail.com

Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 458 Sokak No: 3
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 261 27 51 - 0 532 276 67 25

Zirai İlaç

Ahmet Kemal SARITAŞ

Akstex, her türlü havlu, bornoz, peştemal, otel ve
promosyon tekstillerinin üretimi, temini ve ihracatını
yapmak üzere Denizli / Türkiye'de kurulmuştur.  27
yılı aşkın bir süredir tekstil sektöründe faaliyet göste-
riyoruz ve ürün kalitesi, hızlı servis, zamanında tesli-
mat ve uygun fiyat nedeniyle önemli bir üne sahip.
Ürünlerimizde yüksek kaliteli Türk pamuğu kullanıyo-
ruz. Ürünler son ve yüksek teknoloji tezgahlarında /
makinelerinde üretilmektedir. Tüm boyama işlemleri
oekotex standartlarına göre yapılmaktadır ve insan
sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünler tedarik
etmekteyiz.   Bunu yaparak, en uygun ürünü, en
uygun durumda, kalite garantimizle sağlıyoruz.
Müşterilerimizle daima takımın bir parçası olarak
uzun vadede çalışıyoruz. Müşterilerimize kalite, yeni
trend, alternatif ürünler konusunda rehberlik ediyo-
ruz.    Amacımız, müşteri memnuniyetini en üst dü-
zeyde karşılamak için hizmet vermektir. ADRES & TLF

AKSTEX

info@akstex.com - www.akstex.com

Selcukbey Mahallesi 533 Sokak  No : 9 20030 
Merkezefendi / DENIZLİ

Telefon : 0 258 361 01 81 - 0 533 666 20 77

Havlu - Bornoz
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Hayrullah TEKİN
2001 yılında  nakış sektöründe  faaliyet  göstermeye

başlayan firmamız örgü kumaş üretimiyle yoluna devam
edip 2003 yılında konfeksiyon bölümünü kurarak otel
terliği üretimine de başlayarak çitasını yükseltmiştir ve
halen firmamızın faaliyeti, 2001 yılından bu yana devam
etmektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan
firmamız başarılı personeliyle ürün kalitesini yükselterek
2008 yılının başından itibaren ürünlerini değişik ülkelere
satmaya başlamıştır. İlk defa Türkiye dışına açılarak Av-
rupa pazarında pay sahibi olmuştur.

Sektörel gücü ve uzman kadrosunun gücü ile güve-
nilir bir şirket olmayı başarmıştır.

Grand Tekstil uzman özverili çalışanları ve müşteri
memnuniyeti politikası sayesinde başarı,  kalite ve istik-
rarın temsilcisi olmuştur. Kullandığı teknolojileri, araş-
tırma geliştirme faaliyetleri ve başarılı satış ve
pazarlama stratejileriyle her geçen yıl ithalatını ve ihra-
catını daha da arttırarak Grand Tekstil’in başarısını, ka-
litesini ve uzman kadrosunun gücünü ortaya koymuştur.

Ayrıca ekstrafor ve kumaş satışımızla beraber bün-
yemizde laminasyon işlemleri kundak dikimi ve biyeli
bütün işler özveriyle yapılmaktadır.
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ADRES & TLF

HT GRAND TEKSTİL 

www.otelterligi.com - info@htgrandtekstil.com

Hacıeyüplü Mahallesi 3162 Sok. No:7  
Merkezefendi / DENİZLİ / TÜRKİYE

Telefon : 0 258 371 49 52 - 0 549 466 46 66 - 0 549 485 48 55 

Otel Terliği

Fedai KUNDAK

1966’dan bu yana büyükbabasından torununa
kadar süren 3’ncü nesil olarak kurulan Casalina
Tekstil, 50 yıllık tecrübesi ile Ar-Ge, tasarım ve ino-
vasyon hedefi doğrultusunda 2016 yılında da üretim
faaliyetlerine başlamıştır.

Şirketimizin merkezi TR’nin tekstil merkezlerinden
biri olan Denizli’de bulunmaktadır ve şirketimiz her
zaman lider bir firma olma yolunda güvenilir, istikrarlı
ve tecrübeli bir ekip kadrosuna sahiptir. Modern ta-
sarımlar ve yüksek kaliteli bir ürün prodüksüyonları
ile müşteri taleplerini karşılıyoruz. Bu nedenle, firma-
mızın öne çıkan yönlerinden biri Ar-Ge departmanı-
dır. Geniş ürün yelpazemizi kendi tasarımlarımızdan
üretiyoruz. Ayrıca müşterilerimizin tasarımlarını bir-
likte geliştiriyoruz.

Şirketimiz ihracata yönelik olup tüm dünyada 12
farklı ülkeyle ticaret yapmaktadır. 

ADRES & TLF

CASALINA TEKSTİL

fedai@casalinahome.com - www.casalinahome.com

Akçeşme Mah. 2054 Sokak No: 4 Pırlanta Sanayi Sitesi B
Blok / DENİZLİ

Telefon : 0 258 241 70 12 - 0 532 416 27 35

Casalinahome    Casalinahome    

Havlu
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Hüseyin GÜRLESİN
Firmamız 1965 yılında toptan ve perakende ala-

nında hazır giyim sektöründe hizmet vermeye baş-
ladı.

1996'da hazır giyim sektöründe 31. yılını dolduran
firmamız satış faaliyeti yanı sıra üretim alanında da
olması gerektiğine karar vererek, günün en son tek-
noloji olanakları ile üretime başladı.

1999 yılına kadar sadece iç pazarda müşterilerine
en iyi hizmeti veren  firmamız, bu tarihte ilk ihracatını
gerçekleştirerek dış pazarda da boy göstermeye baş-
lamıştır.Günümüzde ise dış pazardaki konumunu
güçlendirmiştir.

Bu geçen süreçte firmamız gelen talebi karşıla-
makta güçlük çekince üretim kapasitesini arttırma ka-
rarı aldı ve 2006 yılında 5000 metre karelik kapalı
alana sahip olan yeni fabrikamıza geçiş yaparak üre-
tim kapasitemizi arttırdık.

Firmamız emin adımlarla büyüyerek ve günümüz
son teknolojilerini kullanarak erkek, bayan ve çocuk;
iç giyim, pijama, eşofman, t-shirt ve çorap üretimi
yapan bir firma konumuna geldi.

Şu an günümüzde ise gün geçtikçe artan pera-
kende şubelerin yanında toptan satış yaptığımız
genel merkezimiz ve hem yurtiçi hem de yurtdışı
satış yapmamıza olanak sağlayan fabrikamız ile hiz-
met vermeye devam etmektedir.

ADRES & TLF

GÜRLESİN TEKSTİL

Topraklık Mahallesi 580 Sokak  No: 5 
DENİZLİ

Telefon :  0 258 264 79 15

Hazır Giyim

gürlesingroup

ADRES & TLF

VURALLAR BRANDA
MUŞAMBA - SUNİ DERİ

info@vurallarbranda.com.tr - www.vurallarbranda.com.tr

İzmir Asfaltı , Bozburun Mah. 7045 Sok. No:24 
DENİZLİ

Telefon :  0 258 372 02 66- 371 63 67 - 371 56 43

Vurallar Branda

Branda

Hüseyin VURAL

Vurallar Branda 'nın temelleri 1959 yılında Mus-
tafa Salim Vural tarafından atılmıştır.İp , urgan ve
çuval ticareti ile bu işe başlayan Mustafa Salim Bey,
Kaleiçi'ndeki dükkanlarını faaliyete geçirdikten sonra,
işlerini oğulları Yakup ve Hüseyin Vuralla beraber gö-
türmüştür.

O günlerden itibaren sürekli olarak yenilenen
çağın gereksinimlerine ve  ticari büyümeye önem
veren Vurallar Branda günümüzde 1500 m² 'lik pera-
kende satış yeri ve 5000 m² 'lik toptan satış yerinde,
her türlü çadır, branda, tentelik kumaş , gölgeleme
kumaş çeşitleri, yer muşambaları ve zemin kapla-
ması malzemeleri, pamuklu ve plastik tekstil ürünleri,
döşemelik suni deri, sünger çeşitleri , kamp çadırları,
döşeme malzemeleri ( oto ve koltuk döşemesi ) ve
ithal kumaş çeşitleriyle sektörünün öncüsüdür.

Vurallar Branda, bu ürün kategorisiyle her türlü
branda ve döşeme işi yapan firmaların, ilk aklına
gelen tedarikçi firması olmaya devam edecektir.
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İbrahim Özcan ACAR
Öz Nakış Tekstil ve Konfeksiyon şirketi 1977 yı-

lında kurulmuştur. Ancak Nakış sektörüne 1973 yı-
lında başlanmıştır. Halen fason nakış olarak devam
etmektedir. 

Şirket bünyesinde 5 adet Elektronik Barudan
marka nakış makinası faal olarak çalışır durumdadır.
İşletmemizde 20’ye yakın çalışan vardır ve aktif du-
rumda hizmet vermeye devam etmektedir. 

ADRES & TLF

ÖZNAKIŞ TEKSTİL VE 
KONFEKSİYON 

bilgi@oznakis.com

Bozburunmah. Gıda Toptancılar Sitesi N Blok No:20 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon :: 0 258 371 99 99 - 0 532 727 38 56

Dokuma - Konfeksiyon

Mehmet ERKUŞ

1969 Çal doğumlu Mehmet Erkuş, Denizli Lisesi
mezunudur. 1991 yılından beri hizmet vermekte olan
Erkuş Halıcılık; el dokuması, özel  tezgah, makine ve
deri halılarıyla hizmet veriyor. Kilimde ve halıda özel
üretim yapılıyor.

ADRES & TLF

ERKUŞ HALICILIK 
SAN.TİC VE A.Ş.

erkushali@hotmail.com

Mehmetçik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No : 146 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 530 525 34 20 - 0 258 213 17 18

Erkuş Halı       Erkuş Halı & Klim

Halı
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Mehmet GÖKBARAZ

Ulukent Tekstil ekibi olarak işçi kıyafetleri ve
sporcu kıyafetleri üretimi yapmaktayız.

Reklam ve Promosyonun öneminin ciddi bir şe-
kilde arttığı günümüzde müşterilerimize kusursuz hiz-
met verebilme anlayışıyla profesyonelce çözümler
üretiyoruz. Konusunda üst seviyede eğitim ve dene-
yime sahip olan kadromuz, işlerinin ciddiyetine yakı-
şan bir şekilde başarılara imza atmaya devam
ederken, teknolojiyi verimli ve etkin kullanabilmek
için; bilişim, reklam, iletişim dünyasını ekip olarak ya-
kından takip etmektedir.

Ürettiğimiz kalıcı çözümler sayesinde; işletmelerin
en az maliyetle ve en kısa sürede, başarılı bir bi-
çimde kurumsal değişimi bizimle yaşamalarını sağ-
lamaktayız. Reklam ve promosyon konusunda
deneyim ve bilgi birikimine sahip olan şirketimiz, pro-
fosyonel iş yaklaşımıyla sizin ihtiyaçlarınıza en uygun
ve iyi çözümleri sunmak, sizi günün teknolojisine
ayak uydurmak için çalışmaktadır. Bu vizyonla katma
değer yaratmaya odaklanmış tam bir hizmet ajansı-
yız.

ADRES & TLF

ULUKENT TEKSTİL 
İŞÇİ ELBİSELERİ

info@ulukent.com.tr - www.ulukent.com.tr

Hacı Kaplanlar Mahallesi Barış Cad. No : 25/A
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 258 264 21 37 – 0 532 603 71 55

Ulukent Tekstil ulukent_tekstil

Mehmet GÖKÇE
AYSİAD Kurucu Başkanı

1950 Tavas doğumlu olan Mehmet Gökçe, Denizli Devlet Has-
tanesinde 16 yıl hastane müdürlükleri yaptı. 1988 yılında istifa etti.
1983 yılında eşi üzerinden kurduğu Pamukkale Medikal Firması-
nın yöneticiliğine geçti.34. yılını tamamlayan Denizli’nin ilk Medikal
firması aile şirketi olarak çalışmaya devam etmektedir. Üniversite
yıllarında başlayan sivil toplum hayatı Ülküm ,Türk Ocağı, ANAP,
MÜSİAD, GÖKAY, YÖR-TÜRK,AYSİAD Kurucu Başkanlığı ve
DTO ‘da Meclis Başkanlığı ile devam etmiştir.

Son yıllarda kültür ve sanayi hayatında aktif olarak çalışırken
üç yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.Bu çalışmalarına ek olarak
2010’ da Obaantik El Sanatları adında bir firma kurarak, kültür ve
sanat çalışmalarına devam etmektedir.

PAMUKKALE MEDİKAL  SAN. TİC.LMT.ŞTİ
1983 yılında kurulmuş olup toptan ve parakende olarak Denizli

ve çevresinde hizmet vermektedir.Denizli ‘nin ilk medikal firması-
dır.

OBAANTİK EL SANATLARI
2010 yılında kurulmuş olup Denizli’de Antik Tekstil ile uğraşan

ilk firmadır. Antik ve el sanatı ürünü ,dokuma ve el sanat ürünleri-
mizi toplamakta ve bu ürünlerden yeni ürünler tasarlamaktadır.

Denizli’nin kültür hayatında geçmişe açılan bir pencere görevi
görmektedir.

ADRES & TLF

OBA ANTİK 
EL SANATLARI

PAMUKKALE
MEDİKAL

obaantik@hotmail.com

Babadağlılar Çarşısı K:4 No:123 
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon : 0 505 277 67 79 

Tekstil Promosyon

Tekstil
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Mesut UYSAL

Ayteks Kimya 2007 yılında tekstil yardımcı kim-
yasalları ve boyaları satışı amacıyla kuruldu. Kurulu-
şundan itibaren kalite kavramına önem verdi. 

Çeşitli mümessillikler ve bayilikler alarak hizmet-
lerini perçinledi.

Kısa zamanda ürettiği ürünlerin kalitesi ve stan-
dartlara uygunluğu ile tekstil sektöründe kendisine iyi
bir yer edindi.

Sadece Denizli ile sınırlı kalmayıp Ege, Akdeniz,
İç Anadolu ve Çorlu- Tekirdağ Bölgelerinde hizmet
vermektedir.

Devamlı iyi hizmete yönelik çalışmalarını arttıra-
rak araştırma ve geliştirme, eğitim, servis ve teknoloji
alanlarında yatırımlar yaptı.

Ön terbiyeden bitim işlemlerine kadar satışını
yaptığı ürünlerle müşterilerinin isteklerini, istenilen
kalite ve standartlarda karşılamayı görev edinen,
"müşteri isteklerini ilk defasında, her defasında ve za-
manında doğru olarak karşılamak" ilkesini kalite po-
litikası olarak kabul eden Ayteks Kimya LTD. ŞTİ.
daha iyisi anlayışıyla sektöre hizmet etmekten onur
duymaktadır.

ADRES & TLF

AYTEKS HALI HAY. MAD.
TEKSTİL KİMYA

mesut_uysal@hotmail.com - aytekskimya.com.tr

Çamlık  Mahallesi 2584 Sokak No : 6 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 532 494 11 45 - 0 258 213 40 45 

Ayteks Kimya

Metin ÖZKAYA

Semiteks Tekstil Ürün Pazarlama Sanayi ve Tica-
ret Limited Şirketi firmamız, Metin Özkaya tarafından
1992 yılında kurularak Plaj havlusu üretimine başla-
mıştır.

İmalat safhasında ,  dokunan ve baskısı yapılan
ürünlerin konfeksiyon tarafından işlenme süreçleri
yer almaktadır. 

VİZYONUMUZ: Profesyonel yönetim anlayışı ile
müşterilerimize en iyi kaliteyi sunmak ve memnuni-
yetlerini sağlamak olmuştur.

ADRES & TLF

SEMİTEKS 
TEKSTİL ÜRÜNLERİ

www.semiteks.com.tr - info@semiteks.com.tr

Akçeşme Mahallesi 2606 Sokak No: 13/A
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 265 10 42 -  0 258 265 93 87

Havlu

Tekstil - Kimya
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Süleyman Nazif ÖZEN

1961 Tavas doğumlu, yüksekokul mezunu  Süley-
man Nazif Özen,  1948 yılından beri Özen perde ola-
rak hizmet vermektedir.

Ürün ve Hizmetleri;
Perde Çeşitleri
Perde Sistemleri
Perde Aksesuarları
Ev Tekstil Ürünleri
Manifatura & Kumaş 

ADRES & TLF

ÖZEN PERDE 
EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ

suleymannazifozen@ozenmefrusat.com - www.ozenev.com  

2. Ticari Yol 457 Sokak No:5 
Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 263 67 41 - 0 258 262 05 08 

Özen Perde Özen Perde

Ünal ERDOĞAN

Firmamız 2006 yılında kurulmuş olup, örme
kumaş sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretimi-
mize konu Wellsoft kumaş; bornoz, havlu, yorgan,
battaniye üretiminde kullanılmaktadır. Üretim yerimiz
Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır.

ADRES & TLF

KUBİKA TEKSTİL

unal@kubikatekstil.com - //www.kubikatekstil.com

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Turan Bahadır Cad. No :14 
Honaz / DENİZLİ

Telefon : 258 269 21 23 - Faks : 0 258 269 21 24

Ev Tekstili

Örme Kumaş
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İsmail AKCAN

1968 yılı Denizli doğumlu, 2 çocuk babasıyım. De-
nizli'de Turizm Taşımacılık sektöründe hizmet veren fir-
mamızın, yönetim kurulu başkanı görevini
üstlenmekteyim.

Akcan Turizm Taşımacılık Ltd.Şti. olarak güvenilir
personel taşımacılık hizmetinin temellerini 1998 yılında
attık. O günden bugüne birçok yeniliklere öncülük etmek
ve değişimlerin uygulayıcısı olmak için yola devam edi-
yoruz. Modern filomuz, deneyimli personelimiz, üstün
hizmet ve kalite anlayışımızla iş dünyasının önde gelen
temsilcileri tarafından tercih ediliyor olmanın haklı guru-
runu yaşıyoruz.

Günümüzde personel taşımacılığında firmaların en
büyük sıkıntısı yaşanan firma personellerini huzur içinde
işlerine, evlerine, sevdiklerine taşımak bizim en önemli
görevimizdir. Müşterilerimizin istek ve beklentilerini kar-
şılayacak şekilde kendimizi sürekli geliştirmeyi ve yeni-
lemeyi müşteri memnuniyetindeki hedefimiz olarak
görmekte, araç filomuzu günün koşullarına uygun ola-
rak her geçen gün yenilemekteyiz. Uzman kadromuz
yönetiminde her gün 130 araçlık filomuzla 7 bin perso-
nel ve öğrencilerimizi güvenliklerini ve konforlarını sağ-
layarak taşınmasını sağlıyoruz.

ADRES & TLF

AKCAN TURİZM

akcantur.com.tr - info@akcantur.com.tr

Deliktaş mah.Fevzi Çakmak Bulvarı No:37 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 258 264 37 37 - 0 549 899 99 88

Mehmet USLU

1975 yılı BULDAN  DENİZLİ doğumluyum.1996
yılından bu yana MENDERES TEKSTİL  servis taşı-
macılığı ve kuruluşundan beri  Zorlu Home Tekstil’e
de personel taşımacılığı yapmaktayım. Aynı za-
manda öğrenci, gezi ve grup taşımacılığı yapmakta-
yız.

Çalıştığımız  her firmaya hizmetimizi özenle gös-
termekteyiz.İşimizi titizlikle ve saygı çerçevesi içinde
devam ettirmekteyiz.İnsanlara gösterdiğimiz saygı
sevgi  bünyesinde işlerimiz daha da ilerletmekte-
yiz.1996 yılından beri araç filomuzu genişletmekte-
yiz.

Firmamızın değişmez prensipleri  güler yüz  dü-
rüstlük kaliteli ve güvenli hizmettir. Hizmette  başarı
ve sürekliliğin teminatı olarak dürüst ve kalite prensi-
biyle çalışmaktayım.Hizmet kalitesi ve dürüstlüğü-
müze verdiğiniz önemden dolayı USLU
TAŞIMACILIK olarak sizlere  teşekkür ederek bugün
ve gelecekte hizmet vermeye devam edeceğiz.

ADRES & TLF

USLU TAŞIMACILIK

mehmetuslu20@hotmail.com

4 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 112
Buldan / DENİZLİ

Telefon : 0 258 431 42 38 - 0 532  255 34 86

Taşımacılık

Taşımacılık
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Murat TAŞLICALI

Firma Tanıtım Yazısı :DOĞA TERMAL Bir termal
otelden çok daha fazlası Doğa ThermalHealth&Spa
, hizmete açıldı. Doğa ThermalHealth&Spa sadece
bölgenin termal oteli olmakla kalmayacak, kongre tu-
rizmine yönelik özellikleriyle de Denizli’ nin iş dünya-
sının yoğun olarak ziyaret ettiği noktalardan birisi
haline getirecek. 

Yaz kış aynı sıcaklıkta şifalı termal su, 693 met-
rekarelik bir alana sahip olan PHYSIOTHERAPY &
HEALTH ve SPA merkezi, toplam 4 toplantı salonu,
eğlence ve sosyal alanlarıyla Doğa ThermalHe-
alth&Spa , bir termal otelden çok daha fazlasını su-
nuyor. UNESCO tarafından Dünay Miras Listesinde
yer alan Pamukkaleye 3 km, Denizli Çardak Havali-
manı yaklaşık 1 saat (60km/37.28 mil) mesafede
“Doğa Thermal Health & Spa”  Karahayıt - Pamuk-
kale bölgesinin en seçkin 5 yıldızlı otellerinden biri-
dir.

ADRES & TLF

DOĞA THERMAL 
HEALTH & SPA

info@dogathermalhotel.com - www.dogathermalhotel.com

Karhayt Mahallesi 147 Seyir Sokak 9/1 20020 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon :0 258 271 44 00 -  0 258 271 45 00

Doğa Thermal Otel @DogaThermal @dogatermalhotel

Mustafa NAMLI

1969 yılında Pamukkale Turizm'de Şoförlük ya-
parak işe başlayan Mehmet NAMLI 1982 yılında
Mercedes O 302 marka otobüsle işe başlamış deva-
mında Man ve Setra otobüslerle şehirler arası yolcu
taşımacılığı yapmıştır. Aynı zamanda personel taşı-
macılığıda yapan Namlı Turizm 1987 yılında şirket-
leşerek Turizm taşımacılığı ve personel taşımacılığı
sektöründe Denizli'de sayılı firmalardan biri olmuştur.

1987 yılında Mercedes 0 309 marka otobüsle ser-
vis taşımacılığına başlayan NAMLI TURİZM araç fi-
losunu genişletmiş ve bugün Denizli'nin en modern
en yeni otobüsleriyle servis taşımacılığına devam et-
mektedir.

Bugün Mustafa NAMLI yöneticiliğinde hizmetine
devam eden NAMLI TURİZM, kendi otobüs otopar-
kında araçlarının günlük bakım ve temizliğini özenle
yaparak siz müşterilerine daha iyi hizmet verebilmeyi
amaçlamaktadır.

HİZMETLERİMİZ
Personel Taşımacılığı
Öğrenci Taşımacılığı
Şehirler arası gezilere otobüs temini

ADRES & TLF

NAMLI TURİZM

seyahat@namliturizm.com  -  ww.namliturizm.com

Pelitlibağ Mah. 1126 Sok. No:22 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 258 212 79 39 - 0 258 263 33 77 - 0 532 283 2673

Mustafa Namlı Turizm  namliturizm

Taşımacılık

Konaklama



Sınmaz İşhanı Kat: 1 Bayramyeri
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon : 0 532 761 88 55
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Mustafa KOÇ

Denizli'de 1996 yılından bu yana hizmet veren
Pratik Yönetim Danışmanlık, 21 yıllık tecrübesiyle
Denizlililere kaliteli hizmet sağlıyor. Endüstri İşletme
Mühendisi Mustafa Koç'un kurucusu olduğu şirket,
her dilde tercüme, vize işlemleri, yurt dışında yaşa-
yan vatandaşların SSK emeklilik hizmetleri, yur tiçi
ve yurt dışında yatırım yapmak isteyen girişimcilerin
proje ve yatırım danışmanlığı gibi hizmetler vermek-
tedir. 

Pratik Danışmanlık ayrıca, Avrupa Birliği, Kosgeb,
Geka, TKDK proje hibe teşvik işlemlerini de yapmak-
tadır. Yatırımlar konusunda girişimcilere büyük des-
tek veren şirket, yatırımlar için kapasite raporları,
bilirkişi raporları, maliyet analizleri, pazar analizleri
hizmetleri vermektedir. Tüv Austria Türk şirketinin
Denizli temsilcisi olarak İso 9001 kalite yönetim sis-
temleri, Sedex sosyal sorumluluk belgelendirme hiz-
metleri de vermektedir.

ADRES & TLF

PRATİK TERCÜME VE PROJE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

business_tr@hotmail.com

Tercüme - Danışmanlık

Cemal CEYHAN

Selektör Cafe&Lounge kurucusu ve işletme mü-
dürüyüm. 

1993 Nevşehir doğumluyum. Ülkemizin çeşitli
yerlerinde bu sektörde çalışmış olmakla birlikte 2014
yılından beri şehrimiz Denizli’de hizmet vermekteyim.
2018 yılında kendi işletmem olan selektör Cafe&Lo-
unge açmış bulunmaktayım. 

İşletmemizde genel cafe hizmetlerimiz dışında
nargile ve oyun olarak da faaliyetlerimizi sürdürmek-
teyiz. 

Ben ve deneyimli çalışma arkadaşlarım yarattığı
sıcak samimi ve huzurlu ortamıyla tüm müşterileri-
mizi memnun etmeye odaklıyız.

ADRES & TLF

SELECTÖR 
CAFE & LOUNGE

bilgi@selektor.com - www.selektor.com

Çamlaraltı Mahallesi Fakülte Caddesi No:30 1/A
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 543 403 4558

selektör cafe selektorcafe

Kafeterya
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Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi Kurşunlu Mevkii no : 12/A 
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon : 0 555 057 55 57
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Ahmet DURMAZ
SELCAN Sarrafiye, kurulduğu ilk günden bu yana

markalaşma faaliyetlerine ek olarak, sektörün getir-
diği yeniliklere uyum sağlayarak bugün Denizli ve
Türkiye'de sürekli yükselmeyi hedefleyen bir istikrarla
yoluna devam ediyor.

SELCAN Sarrafiye’nin temelleri 2017 yılında
Ahmet Durmaz tarafından   Denizli – Bayramyeri’nde
atıldı. Kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız
yeni yatırımlarla birlikte, 1985 yılından beri kuyumcu-
lukla uğraşan bir ailenin deneyimini de bu yenilikçi
duruşumuza ekleyerek klasik ve modern tasarımlarla
müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Altın ve pırlanta dünyasının uzmanlığı, farklı ta-
sarımları, güvenilirliği, satış sonrası hizmetleri ile ken-
diniz ve sevdikleriniz için özel ve değerli bir hediyenin
yanı sıra, düğün ve nişan gibi özel günleriniz için de
geniş ürün ve model yelpazemizle sizlerle birlikteyiz.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden büyük üretim kap-
asitesine sahip olan farklı firma bağlantılarımız saye-
sinde tek taş yüzüklerden alyanslara, bileziklerden
setlere, değerli taşlı ürünlerden saat çeşitlerine kadar
en geniş ürün ve model seçeneklerini sunarken, Sel-
can Sarrafiye olarak farklı beklentilere ve her bütçeye
de cevap verebilmekteyiz.

ADRES & TLF

SELCAN SARRAFİYE

Saraylar mahallesi Demirciler Caddesi 
Pamukkale iş Hanı No: 16 / DENİZLİ

Telefon : 0 505 406 14 44 – 0 258 265 14 45 

Selcan Kuyumculuk

Kuyumculuk

ADRES & TLF

AYTÜRK TELEKOM 

salihkeskin@avestelekom.com

Aytürk Telekom @ayturktelekom

İletişim

Salih KESKİN

Türk Telekom Yetkili bayisidir.
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Merkezefendi / DENİZLİ 

Telefon : 0 554 249 65 75 - 0 507 505 85 84 
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Durmuş Cumali GENÇER

Şirketimiz 2011 yılında faliyetine başlamış olup .
fabrikalara,  hastanelere,  okullara, gıda firmalarına,
otellere ve resmi kurumlara toptan temizlik malze-
mesi satışı yapmaktayız.  

Doğuş Toptan Temizlik Malzemeleri kaliteli  ürün,
hızlı servis ağı ve güvenilir hizmet anlayışı ile çağın
teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak itibarlı bir
firma olarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Doğuş toptan temizlik malzemeleri olarak çalışan-
larımızla birlikte tecrübe ve bilgimizi müşterilerimize
gerek eğitim gerek demolarla aktarmaktayız. 

Kurulduğumuz günden bugüne kadar doğruluktan
ödün vermeyen uygun fiyat  ve servis hizmetlerimizle
markalaşmayı başaran şirketimiz toptan temizlik mal-
zemeleri satışıyla sektörde varlığını sürdürmektedir.  

ADRES & TLF

DOĞUŞ TOPTAN
TEMİZLİK MALZEMELERİ

info@dogustoptantemizlik.com

Temizlik Malzemeleri

Ali AKINLI

AKINLI MERMER & İNŞAAT

Cezaevi Arkası Kocabaş
Honaz / DENİZLİ

Telefon: 0 532 217 02 70

M
er
m
er

www.akinli.com.tr - akinlimermer@hotmail.com

Halil DEMİRBAŞ
HALİL DEMİRBAŞ REKLAM EVİ

Topraklık Mahallesi 621 Sokak no: 1/A 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon : 0 532 562 95 94
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Özgür SOLAK

ALP DİJİTAL BÜRE MAKİNELERİ

Sırakapılar Mahallesi 1583 Sokak No: 30/2
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon : 0 537 202 7699

El
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bilgi@denizlialptoner.com

Mustafa TUĞRUL
NAZLI SU & ŞIRLAN SU

Yıldıztepe Mahallesi 629/1 Sokak No: 31 
Nazilli / AYDIN

Telefon: 0 532 241 11 37
G
ıd
a

Oğuzhan KURU
KARSAN MUTFAK PAZARLAMA

Topraklık Mahallesi Doğan Güneş Caddesi No : 79 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 541 216 40 18

En
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st
ri
ye
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Tarkan ZIBINCI
MAUN GIDA & TOPAL KADİR

Pınarkent Mahallesi 200 Sokak No: 114
Pamukkale DENİZLİ (maun@maun.com.tr)
Telefon: 0 258 274 69 69 -  0 532 467 88 74

G
ID

A

www.maun.com.tr

info@topalkadir.com.tr

oguzhan@karsanmutfak.com.tr

mtugrul@sttarim.com
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Yusuf KOÇYİĞİT
KOÇYİĞİT GIDA

Deliktaş Mahallesi 2000 Sokak No : 27/A
Pamukkale / DENİZLİ

0 549 719 27 72

G
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Yusuf TEMELLİ
RENO EGE MOTORLU TAŞITLAR

Sümer Mahallesi Akçeşme Caddesi No: 86 
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 545 610 66 00

O
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Murat Naci ÖNCEL
AC ÖNCEL DOĞALGAZ - LPG

Sümer Mahallesi 2490 Sokak No: 9
Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon: 0 505 935 06 66 O
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Muhammet NAZLIGÜL

HUKUK VE DANIŞMANLIK

Doktorlar Caddesi Kayalar İş Merkezi No: 19 Kat: 2
Merkezefendi / DENİZLİ

0 258 261 62 61  - 0 258 261 62 60

Av
uk

at

av.muhammetnazligul@gmail.com

muratnacioncel@gmail.com

info@renoege.com.tr - www.renoege.com.tr

kocyigit_gida@hotmail.com

Ayhan SABANOĞLU

SABANOĞLU GRİLL

Hüseyin Yılmaz Caddesi No :52 Kınıklı 
Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 532 644 58 88

G
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www.sabanoglugrill.com - ayhan@sabanoglu.com

Hasan Hüseyin KARAMAN

HEDEF SU ARITMA SİSTEMLERİ

Topraklık Mahallesi 614 Sokak No:1/A 
Pamukkale / DENİZLİ

0 543 258 2432

H
iz
m
et

info@hedefsu.com.tr - www.hedefsu.com.tr

Mahmut AKARSU
YENİHİSAR TİCARET

Zeytinköy Mahallesi (Cerrahi Hastanesi Karşısı) Yeniyol
Bulvarı No: 12 Bağbaşı Pamukkale / DENİZLİ

Telefon: 0 533 760 05 00B
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www.yenihisar.com.tr - info@yenihisar.com.tr
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