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BAŞKAN ERDOĞAN: “AYSİAD
VE MAHMUT BEY İLE ÇOK İŞ
YAPTIK; DAHA DA YAPARIZ”

AYSİAD KURUCU BAŞKANI MEHMET GÖKÇE

   

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİN’DEN GENÇ AYSİAD
İŞ BİRLİĞİ İLE YABANCI DİLLERDE PRATİK İMKANI

Faaliyetlerinde kentteki sivil toplum kuruluşları ile
temas halinde olmayı ve iş birliklerini de önemsedik-
lerini vurgulayan Başkan Erdoğan, 'iş birliği güç
birliği' ile şehirdeki sorunların daha çabuk üstesinden
gelindiğini ve daha hızlı hareket edilerek daha çok
proje ve iş üretildiğini kaydetti.  09’DA

Merkezefendi Belediye-
si’nin eğitime ve kültüre olan
destekleri devam ediyor. Bu
kapsamda Merkezefendi Bele-
diyesi ile Genç AYSİAD(Avrasya
Yönetici Sanayici ve İş Adamları
Derneği) işbirliğinde uluslar-
arası gönüllülük organizasyonu
AIESEC programı kapsamında
İngilizce, Rusça, Fransızca ve Al-
manca dilinde çalışmalar ger-
çekleştirmek üzere farklı
ülkelerden öğrenciler Merkez-
efendi’ye geldi. 05’TE

12. Yüzyılda anayurdumuz
Türkistan topraklarında Ahmet
Yesevi ocağında yanan ateş
Büyük Selçuklu döneminde
harlamış, Osmanlı imparator-
luğunun kuruluşunda önemli
bir rol oynamıştır. Yesevi oca-
ğından fırlatılan “köz”,  Ana-
dolu Selçuklu devleti ve
beylikler döneminde, Anadolu
topraklarında parlamış “ AHİ
TEŞKİLATLARI” olarak türk top-
lumunun sosyal ve kültürel ha-
yatını düzenlemiştir.  11’DE

BAŞKAN MAHMUT CATLIK:

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
AYSİAD’I KALEME ALDI…

AYSİAD
DÜNYAYA
AÇILIYOR

DGC 50. YIL ÖDÜL
TÖRENİ’NDE  BAŞKAN
CATLIK’A ‘ÖZEL ÖDÜL’

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin(DGC) 50.
Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 1970-2020 yılları
arasında Denizli'nin ekonomik, siyasi, sosyal ve
kültürel gelişimine katkı sağlayan isimleri ödül-
lendirmek için tören düzenlendi. Törende
Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları
Derneği(AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık özel
ödüle verilen isimlerden oldu. 15’TE

www.aysiad.com.tr

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları
Derneği(AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık, yep-
yeni bir proje olan AYSİAD Gazetesi’ne konuştu.
AYSİAD’ın amacını, misyonu, etkinliklerini anla-
tan Başkan Catlık, AYSİAD Gazetesi çıkarma gi-
rişimi hakkında;” Bizler AYSİAD’a gönül vermiş
insanlarız. Bu kapsamda üyelerimizin tanıtıl-
ması bizleri için çok önemli. AYSİAD’ı daha tanı-
nır ve daha büyük bir aile yapmak hedefimiz. Bu
yüzden AYSİAD Gazetesi’ni çıkarıyoruz. Yapmış
olduğumuz çalışmaların ışığında AYSİAD’ı dün-
yaya açılıyor ”dedi. SAYFA 9’DA



Genç AYSİAD Başkanı Uğur Doğan Yazdı..

AYSİAD üyelerinden, Kulak –
Burun – Boğaz Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi ve PASVAK
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Bülent Topuz gazetemize özel açık-
lamalarda bulundu. Topuz,  PAS-
VAK ve hizmetleri hakkında da
bilgi verdi.  Prof. Dr. Bülent Topuz
ile röportajımızdan öne çıkan satır-
lar;

HATİCE BARDAKCIOĞLU (*):
SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?

PROF. DR. BÜLENT TOPUZ (-):
Pamukkale Üniversitesi’nde öğre-
tim üyesiyim. 1963 Denizli doğum-
luyum. Aslen Çal Akkentliyim. İlk
ver ortaokulu Akkent’te okudum.
Daha sonra İzmir’e gittim, Buca Li-
sesi’nde yatılı okudum. Daha sonra
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)’de Makine Mühendisliği
Bölümünde bir sene yabancı dil
okudum. Daha sonra Kerem Paşa
Tıp Fakültesi’nde tıp okudum. Tıp
fakültesini bitirdikten sonra İstan-
bul  Tıp Fakültesi’nde kurak –burun
–boğaz alanın iktisat yaptım. 1999
yılında Pamukkale Üniversitesi ku-
rulum aşamasındaydı. Başvuruda
bulundum. Burada başlayan ilk on
öğretim üyesinden birisiyim. Kulak
– burun-boğaz kliniğinin kurucu
ana bilirim dalı başkanıyım. Bu gör-
evi 17 yıl kadar yaptım. Yine üni-
versitenin kuruluşunda 8 buçuk yıl
kadar işletme müdürü olarak çalış-
tım. Hizmet etmek için rektör
adayı oldum. 10-15 adayın içinden
ikinci oldum. Çeşitli kurumlarla
özel hastane kurmaya çalıştım kur-
dum, özel okul kurmaya çalıştım,
kurdum. Ama insanın başında ol-
madığı işlerde verimlilik biraz
düşük oluyor. Artık Pamukkale
Sağlık, Eğitim Vakfı (PASVAK) il ilgi-
leniyorum. PASVAK Denizli’de yer-
leşik bin 600 kişiye 17 yıldır 365
gün sıcak yemeği evine teslim
eden bir hayır kurumu, bir organi-
zasyon. Alan elin veren eli göreme-
diği siyaset, ticaret, ideoloji, hiçbir

şeyin bulaşmadığı, tarikatlarla bir
alakası olmayan bir kurum. Onun
başındayım. Orada Denizli’ye hiz-
met vermeye çalışıyoruz, o hizmet
ağını büyütmeye, geliştirmeye çalı-
şıyoruz. Pamukkale KBB Baş Boyun
Cerrahı Hekimler Derneği’nin baş-
kanıyım. Şuan muayenehane işleti-
yorum. Üniversitede eğitim
vermeye devam ediyorum. 

*AYSİAD İLE NASIL TANIŞTI-
NIZ? NEDEN ÜYE OLDUNUZ?

-AYSİAD Kemal Yamuç döne-
minde bana geldiler. O zaman beni
PASVAK’da ziyaret ettiler. ‘Hocam
biz sizi aramızda görmek istiyoruz,
üye yapmak istiyoruz’ dediler.
Bende tamam dedim. Çünkü biz
aynı dünya görüşünün insanlarıyız.
Türk dünyasının sorunlarını kaygı
edinen bir anlayışı, zaten onlar da
bunu görmüşler. Arkadaşlarla bu
noktada buluştuk. Daha sonra-
sında yurt içi, yurt dışı gezilere ka-
tıldık. Birbirimizi daha yakından
tanıdık diye düşünüyorum. AY-
SİAD’ın çalışmalarını takdir ediyo-
rum, özellikle yeni başkanımız
döneminde. 

*HOCAM SİZİN BİR DE EĞİ-
TİMCİ YÖNÜNÜZ VARDI, BİRAZ
ONDAN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?

-Pamukkale Eğitim Vakfı Okulu
PEV Kolej’de beş yıl kadar vakıf yö-
neticiliği ve kurucu temsilciliği yap-
tım. Burayı 300 öğrenci ile aldım,
700 öğrenci ile benden sonraki yö-
netime devir ettim. Bu beş yıllık
süre içinde LGS sınav sonuçlarına
göre, Türkiye’de üç defa ilk 100
okul arasına girdik. Bir defa Denizli
birincisi olduk. Bu durumdan vazife
çıkararak PEV Kolej’e bir Fen Lisesi
kurdum. İlk mezunlarımızın tama-
mını burslu aldık ve tamamı bir tıp
fakültesini kazanacak başarı ile
mezun oldular. PEV Fen Lisesi
şimdi çok rağbet gören bir kurum
ve ben emeğim ile gurur duyuyo-
rum.

“TÜRK DÜNYASININ
SORUNLARINI
KAYGI EDİNEN BİR
ANLAYIŞIMIZ VAR”

AYSİAD üyesi, eğitimci, doktor ve hayırsever
Bülent Topuz’u yakından tanıyalım
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Avrasya Yönetici
Sanayici ve İş Adamları
Derneği (AYSİAD) Üyesi
Prof. Dr. Bülent Topuz,
AYSİAD Gazetesi’ne özel
açıklamalarda bulundu.
Topuz:” AYSİAD Kemal
Yamuç döneminde bana
geldiler. ‘Hocam biz sizi
aramızda görmek istiy-
oruz, üye yapmak istiy-
oruz’ dediler. Bende
tamam dedim. Çünkü biz
aynı dünya görüşünün
insanlarıyız. Türk
dünyasının sorunlarını
kaygı edinen bir anlayışı,
zaten onlar da bunu
görmüşler.” dedi.

Çalışmalarımızda daima kendimizin ve
üniversite öğrencilerinin kültürel, sosyal ve
kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaç
ediniyoruz.

Bu doğrultuda gençlerimizin girişimci-
liklerini arttırma, kişilere takım ve liderlik
yetenekleri kazandırma yolunda büyük ve
ciddi adımlar atıyoruz.

Genç AYSİAD olarak çalıştığımız en
büyük alan etkinliklerimiz oluyor. Bilgi ve
teknolojiye hâkim, çağın gereklerine çözüm
üretebilen, girişimci ruha sahip genç liderleri
iş dünyasına kazandırmayı kendimize amaç
ediniyoruz. Bu doğrultuda vizyonumuza
uygun etkinlikler düzenleyen Pamukkale
Üniversitesi Avrasya Genç Girişimciler Top-
luluğu olarak 2019 yılında kurulduk. 

Her geçen gün gelişen AYSİAD derneği-
mizin de katkıları, faaliyet alanlarımızın ge-
nişliği ve Genç AYSİAD dinamiği ile
birlikte çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.
Kişisel gelişim eğitimleri, Teknik geziler,
Girişimcilik ve Ekonomi Konferansları, Ka-
riyer günleri, Atölye çalışmaları,   Zirveler,
Mesleki bilgi seminerleri, uluslararası alanda
Sosyal sorumluluk projeleri düzenliyoruz.

Genç AYSİAD yönetimi kendini sürekli
geliştirmeyi amaçlayan, bilgi ve donanımı
ile üyelerine örnek teşkil eden nitelikte ve
bir takım bilinci içerisinde etkinliklerini dü-
zenlemektedir.

Genç AYSİAD Yaza Hızlı Bir Giriş
Yaptı!

Genç AYSİAD kurmuş olduğu verimli
partnerleri ile birlikte Temmuz, Ağustos ve
Eylül aylarında üç adet uluslararası projeye
imza attı. Bu projeler;

12 Temmuz – 23 Ağustos tarihlerinde
başlayan Genç AYSİAD, Merkezefendi Be-
lediyesi, AIESEC Denizli Şubesi ve UCİM
ortaklığında 12 farklı ülkeden, 15 uluslar-
arası katılımcı (Rusya, Belarus, Ukrayna,
Almanya, Macaristan, Tunus, Fas, Pakistan,
Azerbaycan, Fildişi Sahilleri, Moldova,
Mısır) ile  ‘Sivil Toplum Kuruluşlarına Etki
Et’ projesi başlamıştır. Bu projede katılımcı-
lar Engelsiz Yaşam, Çocuk istismarını önle-
meye yönelik çalışmalar ve kültür
aktarımları yapmaktadırlar. Bu projenin ikin-
cisi 2 Ağustos – 13 Eylül tarihinde farklı
uluslararası katılımcılar ve ülkelerle birlikte
projemiz devam edecektir.

4 Ağustos – 15 Eylül tarihlerinde ise
Genç AYSİAD, Denizli Büyükşehir Beledi-

yesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent
Konseyi Gençlik Meclisi ve AIESEC De-
nizli Şubesi ortaklığında 7 farklı ülkeden, 9
uluslararası katılımcı ( Bahreyn, Ürdün, Ko-
lombiya, Romanya, Fas, Tunus, Azerbay-
can) ile ‘Konuşma Kulübü’ projesi
başlayacaktır. Bu projede ise Denizli yere-
linde ki genç arkadaşlarımızın hem yabancı
dillerinin geliştirilmesi hem de farklı kültür-
ler tanımaları amaçlanmıştır.

Genç AYSİAD bu uluslararası projele-
rini sürdürülebilir bir şekilde çözüm ortakları
ile birlikte sürdürmeye devam etmedir. Pro-
jelerin organizasyon takımlarında Genç AY-
SİAD ve Avrasya Genç Girişimciler
Topluluğu üyeleri de katılım göstermekte ve
görev almaktadır.

PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİLERİNİ
GENÇ AYSİAD’A
BEKLİYORUZ!



Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyesi
elektrik elektronik mühendisi Volkan
Salman, Salman Elektrik Mühendislik
Şirketi’ni AYSİAD Gazetesi’ne anlattı.
Salman son dönem projeleri hak-
kında;” Yakın zamanda bir E-ticaret
projemiz var. E-ticarete ağırlık ver-
mek istiyoruz. Bununla ilgili çalışma-
lara başladık. Tabi ki bu pandemi bize
çok şeyler öğretti”dedi.

AYSİAD üyelerinden elektrik elek-
tronik mühendisi Volkan Salman AY-
SİAD Gazetesi’ne ortağı ve yönetim
kurulu başkanı olduğu Salman Asansör-
leri firmasından bahsetti. Denizli’nin ilk
asansör firması olan Salman Asansör-
leri firması olarak yaptıkları ve hayata
geçirdikleri projelerinden bahsetti. İşte
Volkan Salman ile gerçekleştirdiğimiz
röportajımız. 

-SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
Ben Volkan Salman. Elektrik elektro-

nik mühendisiyim. Salman Elektrik Mü-
hendislik Limited Şirketinin
ortaklarından bir tanesiyim. Biz asansör
işi yapmaktayız. Denizli’nin ilk asansör
firması Salman Asansörleridir. Bu mes-
lek bize babadan yadırgardır. Yaklaşık
2008’den beri şirketin başında yer al-
maktayım. Kardeşim Serkan Salman ile
beraber çalışmalarımıza devam etmek-
teyiz. 

-ŞİRKETİNİZİ TANITIR MISINIZ?
Şirketimizin kuruluşu çok eski. 1957

yılına kadar uzanmakta. Biraz tarihçesi
eski. Ankara kökenli bir firma. Arkasın-
dan İzmir, İzmir’den de Denizli’ye yer-
leşmiş bir firma. Babam Denizli

Açısından bakarsak 1972’den beri De-
nizli’de faaliyet göstermekteydi. Tabi
zaman içerisinde Salman Asansörleri
değil farklı isimlerle yer aldı. 1981 yı-
lında darbeden sonra Türkçe isim kul-
lanma zorunluluğundan dolayı son
ismimiz Salman Asansörleri adını almış
bulunmaktayız. Soy ismimizi aldık.
Ondan önce daha farklı isimlerde vardı.
Darbeden sonra yabancı kökenli isimler
yasaklanmış. Örnek veriyorum o tarih-
ten önce bizim şirketin ismi Şiten Auf-
zug. Aufzug Almanca’da asansör
demek, Şiten’de Salaman Ticaret ve
açıklaması uzun uzun farklı kelimeler.
Bunlara yasak getirilmiş o dönemde.
Şimdi tekrar serbest ama o dönemde
yasakmış yasak olunca da Salman Asan-
sörleri adını alınca o günden bu güne
yani 1981’den bu güne, darbeden sonra
yaklaşık 40 yıldır da Salman Asansörleri
adı altında faaliyet göstermekteyiz. 

-FARKLI ALANLARDA NELER YA-
PIYORSUNUZ? PROJELERİNİZ VAR
MI?

Farklı tabi ki projelerimiz var. Yakın
zamanda bir E-ticaret projemiz var. E-ti-
carete ağırlık vermek istiyoruz. Bununla
ilgili çalışmalara başladık. Tabi ki bu
pandemi bize çok şeyler öğretti. Pande-
mide E-ticaretin ne kadar daha önemli
olduğunu öğrendik. Çünkü reel alışveri-
şin minimum seviyeye indiği, sanal alış-
verişin maksimum seviyeye çıktığı bir
ortamda bizde bunu izledik ve gördük.
Sektörde gerekli incelememizi yaptık.
Umuyorum yakın zamanda bir E-ticaret
faaliyetine başlayacağız şirket olarak.
Bununda alt yapı çalışmaları hızlı bir şe-
kilde devam ediyor. İzleyip göreceğiz. 

Dünyanın dört bir yanından Mer-
kezefendi’ye konuk olan yabancı öğ-
renciler 15 ile 30 yaş arası
vatandaşlar ile bire bir konuşarak ka-
tılımcıların yabancı dil pratiğini geliş-
tirmesine yardımcı olurken,
gerçekleştirilen program ile uluslar-
arası kültürel kaynaşmanın da sağ-
lanması hedefleniyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı
Şeniz Doğan, gençleri en iyi şekilde
geleceğe hazırlamak amacıyla çalış-
tıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Top-
lumlar arası kültürel kaynaşmanın
sağlanması kapsamında karşılıklı öğ-
renci ziyaretleri çok önemli. Genç AY-
SİAD ve AIESEC Denizli Şubesi ile iş
birliği gerçekleştirerek Küresel Gö-

nüllülük Projeleri ile farklı ülkelerden
gelen öğrenci arkadaşlarımızı ilçe-
mizde konuk ediyoruz. Yabancı öğ-
renciler program kapsamında çeşitli
çalışmalar gerçekleştirecekler. Mer-
kezefendimizi ve kültürümüzü öğre-
tirken, bizler de farklı kültürleri
öğreniyoruz. Gönüllülük esasıyla De-
nizlimize gelen arkadaşlarımız, bu-
rada bulundukları süre içerisinde
gençlerimize, hemşehrilerimize İngi-
lizce, Rusça, Fransızca ve Almanca di-
linde yardımcı olarak
hemşehrilerimizin pratik yapmasını
sağlayacaklar. Eğitime, genel kül-
türe, bilime destek olmaya, gençleri-
mizin her zaman yanında olmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİN’DEN
GENÇ AYSİAD İŞBİRLİĞİ İLE 

YABANCI DİLLERDE PRATİK İMKANI

“AYSİAD üyelerinden Şe-
rife Bacı Unlu Mamulleri sa-
hibi Cengiz Aydın AYSİAD
Gazetesi’ne firmasından ve
Denizli’de bayiliğini aldığı LG
firmasından bahsetti. İşte iş
insanı Cengiz Aslan ile yap-
mış olduğumuz röportajımız.

-SİZİ
TANIYABİLİR MİYİZ?
Ben Cengiz Aydın. 1966

doğumluyum, 55 yaşında-
yım. 1999 yılında Kastamo-
nu’dan Denizli’ye geldik.
Aslen Kastamonuluyum. 

-GIDA VE TEKNOLOJİ
SEKTÖRÜNDEKİ
HİZMETİNİZİ 
ANLATIR MISINIZ?
Şerife Bacı isimli börek

ve unlu mamuller üzerine
firmamızı kurduk, çalışıyo-
ruz. O gün bu gündür 80
çalışanımızla, 5 şubemizle

devam ediyoruz. Şimdi yeni
bir de iş koluna atıldık. De-
nizli Teras Park AVM’de LG
bayiliği aldık. LG bayiliğine
bir arkadaşımın sayesinde
beraber başladık. Geçtiğimiz
günlerde açılışımızı yaptık.
Şuanda ikinci LG şubemizi
açmayı hedefliyoruz Bay-
ramyeri civarında. 

-AYSİAD İLE
NASIL TANIŞTINIZ?
AYSİAD ile tanışmama

arkadaşlarımın sayesinde
oldu. Çalışmalarını seviyo-
rum, beğeniyoruz, şuanda
da memnunuz. AYSİAD’ın
toplantılarına iş yoğunluğu-
muz nedeniyle genelde katı-
lamıyorum ama takip
ediyorum. İyi gidiyor. Dergi
çıkarıyor, gazete çıkarıyor.
Üyeleri işadamları ve saygın
kişiler. Düzenlenen etkinlik-
lerde bulunmaya çalışıyoruz.

AYSİAD üyesi üyesi OTOMAT
Motorlu Araçlar Şirketi Yönetim
Kurulu üyesi ve genel müdürü
Murat Karatoprak şirketini AYSİAD
Gazetesi’ne tanıttı. İşte iş insanı
Karatoprak ile gerçekleştirdiğimiz
röportaj;

SİZİ TANIYALIM
Adım Murat Karatoprak, 1977

Denizli ‘de doğdum. Evli ve İki kız
çocuğu babasıyım. Yürüyüş, Doğa
sporları ve ATV tutkunuyum. 1998
yılında Yakındoğu Üniversitesi, İngi-
lizce İşletme Bölümünü,   91 not
ortalaması ile sağlık sebeplerimden
dolayı bırakmak zorunda kaldım.
İlkokuldan başlayarak eğitim haya-
tım boyunca aile işimize duyduğu
ilgi üzerine, otomotiv alanına yö-
nelttim. Hali hazırda Denizli Opel
Yetkili Satıcı ve Servisi olan OTO-
MAT Motorlu Araçlar şirketinin Yö-
netim Kurulu Üyeliğini ve Genel
Müdürlük görevini üstlenmekte-
yim.

ŞİRKETİNİZDEN
BAHSEDER MİSİNİZ?
Şirketimiz resmi hayatını

01.01.1977 yılında Denizli’nin 2.ci

sanayi sitesinde Oto Yedek Parça
ticareti yaparak başlamıştır. Sıra-
sıyla 1980 yılında Dodge marka Ti-
cari araçların satışı, 1985 Peugeot
Karsan araçlarının satışı, 1990 yı-
lında IVECO – OTOYOL marka Ticari
Araçların satışı ile devam eden şir-
ketimiz. 1998 Yılında Tofaş – FIAT
markasının Yetkili Satıcı ve Servisi,
2007 yılında CHEVROLET markası-
nın Denizli Yetkili Satıcısı ve Servisi
olarak iş hayatına devam etmiştir.
Hali hazır da 2007 yılından bu yana
Denizli OPEL Yetkili Satıcısı ve Ser-
visi olarak ticaret hayatına devam
etmektedir.

NEDEN AYSİAD?
Yeni ve değişik fikirler ve proje-

ler üretmek, yurtiçi ve yurtdışın-
daki benzer kuruluşlarla
işbirliklerini geliştirmek suretiyle ve
ülke ekonomisinin yararlanması
için.

AYSİAD İLE
NASIL TANIŞTINIZ?
Aysiad ’ın genç ve dinamik si-

nerjisini medya ’da gözlemliyor-
dum, yakın bir arkadaşımın
tavsiyesi üzerine AYSİAD üyesi
oldum.

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyesi
OTOMAT Motorlu Araçlar Şirketi
Yönetim Kurulu üyesi ve genel
müdürü Murat Karatoprak AYSİAD
ailesine katılmasının ve sektörünü
AYSİAD Gazetesine anlattı.

AYSİAD’IN
OTOMOTİV
SEKTÖRÜNDEKİ
ÖNCÜSÜ

GIDA SEKTÖRÜNÜN ARDINDAN
TEKNOLOJİDE GELEN BAŞARI
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Salman Elektrik Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Salman:
AYSİAD üyesi Cengiz Aydın hizmet yelpazesini geliştirdi

“PANDEMİ BİZE
ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ,

E-TİCARETE YÖNELMEK
İSTİYORUZ”

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyelerin-
den Şerife Bacı Unlu Mamulleri sahibi
Cengiz Aydın gıda ve teknoloji sektö-
ründeki çalışmalarını anlatı. Aydın;
“Şerife Bacı işletmemizde 80 çalışanı-
mızla, 5 şubemizle devam ediyoruz. LG
bayiliğine bir arkadaşımın sayesinde
beraber başladık.” dedi.



Konusunda uzman bir OSGB’den
hizmet almanın işverene ve işyerine
ciddi katkıları olmaktadır. Başlangıçta
gözle görülmeyen ama zaman içeri-
sinde ciddi verimlilik artısı ile dönüş ol-
maktadır.

Bir işletmede, işyerinde, fabrikada
bir iş güvenliği uzmanının bulunması iş-
yeri hekiminin bulunması, çalışanların
kuruma olan aidiyet duygusunu geliş-
tirmekte ve kurumu sahiplendirmekte-
dir. Kurumsallığı artırmaktadır.
Çalışana güven vermektedir.

Firma OSGB’den hizmet aldığında
kendi bünyesinde işyeri hekimi, işyeri
hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı bulun-
durma zorunluluğu ortadan kalkmakta-
dır. OSGB hizmeti alımında işyerindeki
kazalarda, doğal afetlerde, ilkyardım
gereken acil durumlarda öncelikle
önlem alınmasında ve olay gerçekleşti-
ğinde organizasyonla ilgili kurumlarla
iletişimde işyerine ciddi yönlendirmeleri
ve katkıları olacaktır.

Yıllık çalışma planları, risk analizleri,
acil durum eylem planı, yıllık değerlen-
dirme saha gözlem raporları, eğitimler

ile işverene işyeri ile ilgili ciddi veriler
sunmaktadır.

Yeni işyeri iş güvenliği ile ilgili ka-
nunları yönetmelikleri, yasal süreçleri
yakından takip ederek işverene bilgilen-
dirmektedir.

OSGB sadece eksikliklerin bildiril-
mesi değil tecrübe ve deneyimleri ölçü-
lerinde verimli, iş-güç, zaman ve
maliyet kaybını en aza indiren öneriler-
dede bulunmaktadır.

Risk analizi ile olası kaza-doğal afet-
lere karşı önceden tedbir önlem alarak,
ciddi zaman, emek, üretim ve maliyet
kaybını en aza indirebilmektedir. Acil
durum eylem planı ve organizasyonu ile
olası kazada ve afetlerde organizasyonu
düzenleyerek en az hasarla atlatılma-
sını sağlamaktadır.

OSGB, çalıştığı firma için işçi sağlığı
ve çalışma ortamı, alınan önlemler, ya-

pılan eğitimler vb. bütün bilgilerin kayıt
altına alır. Arşivler firmayı ve çalışanı
hukuki güvence altına alır.

Çalışan açısından ise;
-Kurumu, işletmeyi sahiplenme duy-

gusunun artması aidiyet duygusunu
olumlu etkilemesi

-Çalışan içinde kendini güvende ve
mutlu hissetme, daha az psikolojik ve
fiziksel stres hali

-Mutlu hisseden çalışandan verimli-
kaliteli üretimin artması

-İş kazası gerçekleşirse, işçinin geli-
rinden yoksun kalması

-Maddi-manevi sorunlar
-Kaza zararlarının ödenmesi
-Zaman ve verimlilik kaybı
-Mahkeme masrafları ve tazminat-

lar
-İş gücü, devin hızı artması, eleman

değişimi ve bunun olumsuz etkileri.

PRONOD YAZILIM VE DANIŞMANLIK KURUCU ORTAĞI MEHMET MAKAL:

Selami
DERELi
yazdı...
ASDERELİ
OSGB

Güvenli gelecek

OSGB TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyesi Pro-
nod Yazılım ve Danışmanlık kurucu or-
tağı Mehmet Makal AYSİAD
Gazetesi’ne konuştu. Mesleğinden
bahseden Makal;” İşimiz tamamı ile
müşteri odaklı. Pronod Yazılım ve Da-
nışmanlık yerelde ve Ege Bölgesinde
uzman yönetim ve ekibi ile Netsis
Çözüm Ortağı misyonunu yürütmekte-
dir.” dedi.

Pronod Yazılım ve Danışmanlık ku-
rucu ortağı Mehmet Makal, yazılım sek-
törünün inceliklerini, çalışmalarını
AYSİAD Gazetesi’ne anlattı. İş insanı
Makal ile gerçekleştirdiğimiz röportaj;

SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
İsmim Mehmet Makal. Pronod yazı-

lım Danışmanlık şirketinin kurucu orta-
ğıyım. 2013 yılından beri Denizli
Bölgesi’nde Netsis yazılımının desteğini,
satışını ve uyarlamasını yapıyoruz. Daha
önceden bir dershane özel ders vermiş-
tik. Muhasebe dersleri vermiştik. İşimiz
tamamı ile müşteri odaklı. 

İŞİNİZDEN BİRAZ
BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?
Pronod Yazılım ve Danışmanlık ye-

relde ve Ege Bölgesinde uzman yöne-
tim ve ekibi ile Netsis Çözüm Ortağı
misyonunu yürütmektedir. 5 kişilik bir
ekip ile çalışmaktayız. İş arkadaşlarımı-
zın iş dağılımı, üretim maliyet muhase-
besi tarafında endüstri mühendisi
arkadaşlarımız var. E-devlet tarafında
ortağım Mustafa var. E-fatura, e-arşiv
gibi işlerler uğraşıyor. Bir arkadaşımız
da daha çok yazılım tarafını, SQL veri
tabanı tarafını sorgular. Maliyet muha-
sebesi, üretim kısmı ile başka bir arka-
daşımız ilgilenir. Bende muhasebe,
maliye geçmişim olduğu için birazcık da
muhasebe tarafında yönlenmiş durum-
dayız. Bu şekilde iş paylaşımımız var.
Hepimiz de aynı eğitimi almışızdır. He-
pimiz de müşteriye gittiğimizde temel

set kısmını anlatabiliriz. Şirketimizdeki
personelimizin tamamı eğitim alır. Nes-
tis devamlı bize eğitim verirler ve bu
eğitimlerin bedeli vardır. Biz devamlı bu
eğitimlere gireriz, hepimiz sertifika
almak durumundayız. Bu eğitim ve ser-
tifikalarımız yıllık yenilenir. Personelleri-
miz eğitimlidir ve müşteri karşısına boş
gitmemek için kendilerini devamlı geliş-
tirirler. 5 kişilik ekip firmalarda yazılı-
mın mal satım, alımından itibaren ta ki
fatura kesimine kadar tüm süreçleri in-
celeyip dokümantasyon haline getirir ve
kayıtları alır. Yani müşterimize IRP yazı-
lımı sunuyoruz. Müşterimiz öncelikle
bizden yazlım ister. Bu yazılımı sattık-
tan sonra artık stok kartı açmadan baş-
larız, ta ki cari kartları, tahsilatların
nasıl yapılacağını, bu eğitimleri tamamı
ile personele anlatırız. 28 tane modül
var, 28 tane ayrı program var. Bu 28
programı müşterinin aldığı program
doğrultusunda onunda eğitimini uyarla-
masını anlatırız. İnsanlara öğretmek zo-
rundayız. Öğrenci okulunu bitiriyor
geliyor ama maalesef pek bir tecrübe-
leri olmuyor. İş yerine geldikten sonra
bir bu tecrübeyi iş yerinde edindirmeye
çalışıyoruz. Edindirirken de yazılımla
yönlendiriyoruz.

YAZILIM NEDİR?
Yazılım firmanın bütün alanlarını di-

jital ortama çeker, daha sonra rapor-
laya bilmek için ilgili bilgileri girmek
gerekir. Ondan sonra işletmenin tüm
tarafından artık ne iş olursa olsun bu
raporlamaları çıkartırız. Denizli Böl-
gesi’nde IRP tarafında Netsis uygula-
maları yönünden en iyi firmalardan bir
tanesiyiz. Denizli’de biz üretimini mali-
yet muhasebesini, personel yönetimini,
müşteri ilişkilerini yönetimini, mal teda-
riğini bunların hepsini kayıt altın alırız
ve ilgili şekilde müşterilerimizin hizme-
tine sunarız ki müşterilerimiz daha
sonra oturur tuşuna basar, benim işlet-
mem nolmuş onu anında görebilir.
Tüm sektörden müşterimiz vardır. 

“İŞİMİZ MÜŞTERİ ODAKLI”

Bilal Şanlıalp AYSİAD Gazetesi’ne konuştu
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Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyesi
Bilal Şanlıalp, kağıt ve kağıt sek-
töründe yaşadıkları sıkıntıları ve
pandemi sürecindeki çalışmalarını
anlattı. Şanlıalp; “E-fatura, E-arşiv
çıktı. Doğal olarak bizim de işleri-
miz bıçak gibi kesildi.” dedi. Şanlı-
alp, yeni ofisindeki yeni hizmet
heyecanını anlattı.

AYSİAD üyesi Bilal Şanlıalp Kağıt Ve
Kağıt Ürünleri İmalatı, Matbaa, Basım
İşleri, Yazılı Ve Görsel Yayıncılık sektö-
ründeki gelişmeleri AYSİAD Gazetesi’ne
anlattı. Şanlıalp ile gerçekleştiridiğimiz
röportajımız;

BİLAL ŞANLIALP KİMDİR?
İsmim Bilal Şanlıalp. 17 Ocak 1984

doğumluyum. 1996 yılından beri Türker
Print’te çalışmaktayım. 

-FİRMANIZI TANITIR MISINIZ?
Türker Print olarak Firma Kağıt Ve

Kağıt Ürünleri İmalatı, Matbaa, Basım
İşleri, Yazılı Ve Görsel Yayıncılık sektö-
ründe hizmet veriyoruz yani matbu
evrak, resmi evrak, davetiye, kartvizit,
kaşe gibi işler yapıyoruz. 8 personeli-
mizle birlikte çalışıyoruz. 

-PANDEMİ DÖNEMİ NASIL GEÇTİ?
Pandemi sürecinde hiç kapanmadık.

Talepte ciddi anlamda azalama oldu
tabi. Her işletmede olduğu gibi pan-
demi bize de yansıdı. Biz kapanmadık,

hep çalıştık, işimizin başındaydık. Hede-
fimiz dijitalleşmek. Teknolojiye ayak uy-
durmak yani. İlk tipo baskı, ofset baskı
oldu, artık dijital baskı çağı başladı. Yani
bilgisayar ortamından direk baskıyı ve-
rebilmek yani. Hedeflerim bunlar. Daha
hızlı bir şekilde işimizi yapmak. 

‘E-FATURA, E-ARŞİV İŞLERİ KESTİ’
Denizli’nin matbu evrakta hemen

hemen yüzde seksenine tekabül ediyo-
ruz. E-fatura, E-arşiv çıktı. Doğal olarak
bizim de işlerimiz bıçak gibi kesildi. Şu-
anda matbu evrak gibi küçük tarz iler
yapıyoruz. Şuadan Denizli’ye yaptığım
işlerde önceden sadece bir firmaya ya-
pıyorduk, ciro yapıyorduk. Açıkçası
küçük işleri göremiyorduk. Çünkü iş sir-
külasyonu baya yüksekti. 

YENİ YER, YENİ HEYECAN
Türker Print olarak daha önce

Akhan bölgesindeydik. Şimdi E-fatura,
E-arşiv den dolayı ciddi bir düşüş sağla-
yınca bir artık yeni yerimize taşındık
yeni yerimize. Herkese hitap edebilmek
için, herkes bize daha rahat ulaşabilsin
diye artık şehir içindeyiz. Son bir yerdir
yeni yerimizdeyiz. Yeni Çınar karakolu-
nun karşındaki sokaktayız. Eski Zahire
Pazarının arkasındayız. Burada  Türker
Print olarak hizmet vermekteyiz. 

KAĞIT, MATBAA, YAZILI VE GÖRSEL YAYINCILIK
SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR VE GELİŞMELER



Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları
Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık,
yepyeni bir proje olan AYSİAD Gazetesi’ne ko-
nuştu. AYSİAD’ın amacını, misyonu, etkinlikle-
rini anlatan Başkan Catlık, AYSİAD Gazetesi
çıkarma girişimi hakkında;” Bizler AYSİAD’a
gönül vermiş insanlarız. Bu kapsamda üyeleri-
mizin tanıtılması bizleri için çok önemli. AYSİ-
AD’ı daha tanınır ve daha büyük bir aile
yapmak hedefimiz. Bu yüzden AYSİAD Gazete-
si’ni çıkarıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmala-
rın ışığında AYSİAD’ı dünyaya açılıyor” dedi.

AYSİAD yepyeni bir proje ile üyeleri, Denizli,
Türkiye ve dünya ile buluşuyor. AYSİAD Başkanı
Mahmut Catlık’ın girişimleri Egeyön Haber koor-
dinatörlüğünde AYSİAD Gazetesi okurları ile bu-
luşacak.  AYSİAD Gazetesi’nin ilk sayısında
Başkan Mahmut Catlık ile AYSİAD’ı tanıtan, mis-
yonunu anlatan, etkinlik potansiyelini gösteren
bir röportaj gerçekleştirdik.

İşte AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık ile
gerçekleştirdiğimiz röportaj;

AYSİAD'I ÖZETLE
ANLATIR MISINIZ?
AYSİAD yani Avrasya Yönetici Sa-

nayici ve İş Adamları Derneği top-
lumdan gelen talebin sonucu
olarak ortaya çıkmış öz değerle-
rine bağlı, toplumda ve ticari ha-
yatında itibarlı kişilerin üye
olabildiği, Denizli’nin yüreğin-
den doğmuş büyük bir sivil top-

lum kuruluşudur ve hiçbir siyasi parti ile bağı
yoktur. En büyük fikri çizgisi “Öz değerlerimize
bağlı” olmaktır. Kurucu Başkanımız Mehmet
GÖKÇE’ ye, Değerli Başkanlarımız Mustafa KOÇ,
Kemal YAMUÇ ve Hüseyin ERİKLER’ e AYSİAD
bayrağını bugüne kadar taşıdıkları ve bize ulaştır-
dıkları için çok teşekkür ederim. 

BUGÜNKÜ AYSİAD’I
ANLATIR MISINIZ?
9 Ocak 2004 yılında kurulan

derneğimizin bünyesinde
180’e yakın üyesi 30 farklı
sektörden işletmesi bulun-
maktadır. 2004 yılından iti-
baren yüzlerce etkinlik
yapmıştır. Denizli gün-
demi panelleri, akademi
sohbetleri, iş seminerleri,
çevre ve yurt dışı gezileri
KOSGEB ve benzeri kuruluş-
larla iş birliği ve her yıl dü-
zenli olarak yapılan kuruluş
yıldönümü etkinlikleri
kapsamında, en iyi
Türkçe isimli iş-
yeri, yılın
yatı-
rım-

cısı, yılın sporcuları, yılın Türk kültü-
rüne hizmet ödüllerini büyük dikkat

ve özenle vermektedir.  Kadın kolları
vasıtasıyla farklı etkinliklerde de bulun-

muş, İlköğretim ve Ortaöğretim öğrenci-
lerine yönelik birçok yarışmalar

düzenlemiştir. Ayrıca AYSİAD son 2
yıl içerisinde birçok paydaşı ile

beraber Türkiye Cumhuri-
yeti Devletine hizmet

etmek, Denizli’mize
hizmet etmek adına

Denizli’mizin sos-
yal, kültürel, eko-
nomik yapısını
tanıtan birçok
uluslararası
projeye de
imza atmıştır.
Bu projeler

kapsamında
Denizli Ti-
caret

Odası,
Denizli
Sanayi
Odası,

De-
nizli
İhra-
catçı-
lar

Birliği, Çal Belediyesi ve birçok kamu, kurum ve
kuruluşu ile beraber çalışmalar yürütmüştür.
Çünkü AYSİAD Fikri Hür! Vicdanı Hür! Öz değerle-
rine bağlı yönetici, sanayici ve iş adamları tarafın-
dan el birliği, güç birliği ve gönül birliği ile
kurulmuştur.  Türk coğrafyasının yeni ahileri yani
iyi ahlakın doğruluğun kardeşliğin yardımseverli-
ğin kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir
sosyo-ekonomik düzeni olan AYSİAD’ lılar bulun-
duğu yerde kendi AYSİAD’ larını bağımsız olarak
kuracaklardır. 20. Yüzyılın Türk aydınlarından
Gaspıralı İsmail bey’ in dili ve kaleminden dilde,
kültürde, işte birlik diyoruz! Yine onun dilinden
elimizden gelen işle başlıyoruz.  Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 29 Ekim 1933 tarihindeki konuşma-
sından ilham alınarak aldığımız ismimizin değe-
rini unutmadan AYSİAD’ ın değerlerini korumak
ve yaşatmak en büyük hedefimizdir.Teslim aldığı-
mız bayrak yaşatmamız gereken değerler çok
kıymetli.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM
KADROSUNU TANIYABİLİR MİYİZ?
AYSİAD’ın Kurucular kurulu ise şu isimlerden

oluşur; Mehmet Gökçe(Başkan), Mustafa
Koç(Başkan Yrd.), Ali Önal(Başkan Yrd.), Ömer
Kunaç, İsmail Yılmaz, Kenan Şahan ve Hakkı
İşmur. Bugüne kadar AYSİAD Başkanlığı yapmış
isimler ise şu şekildedir; Mehmet Gökçe (2004-
2009), Mustafa Koç (2009-2010), Kemal Yamuç
(2010-2014), Hüseyin Erikler (2014-2018) ve

Mahmut Catlık (2018-devam ediyor)

AYSİAD GAZETESİ’NİN AMACI NEDİR?
Bizler AYSİAD’a gönül vermiş insanlarız. Bu

kapsamda üyelerimizin tanıtılması bizleri için çok
önemli. Çok başarılı iş insanları AYSİAD üyesidir.
Başkanlık ve Yönetim Kurulu seçimlerinden
tutun tüm uygulamaları AYSİAD değerlerine
göre yapılan, Varoluş nedeni Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti olan derneğimiz çıkarmış olduğu AY-
SİAD Gazatesinde görüldüğü gibi en büyük şansı
gazetemizde özelliklerini vereceğimiz Denizli’ye
katma değer sağlayan üyelerimizdir. Üyelerimi-

zin Denizli’ye, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılması
bizim asli görevimizdir. AYSİAD üyeleriyle bera-
ber büyüyecek ve gelişecektir. Gazetemizin
temel amacı bu birlikteliği kuvvetlendirmek, ge-
liştirmek ve daha güçlü bir aile yapısı oluştur-
maktır.  Bu kapsamda profesyonel bir iş ortaya
koymak istedik. Denizli’nin duayen gazetecilerin-
den Ahmet Deda ile görüşmelerimiz sonucunda
AYSİAD Gazetesi projemizi hayata geçirdik. Pro-
fesyonel bir ekip kurarak ilk sayımızda 11 üye-
mizle röportajlar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra
AYSİAD ve Genç AYSİAD’ı tanıtım haberleri gaze-
temizde olacak.  Yine AYSİAD üyesi Denizli Tica-
ret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ın, AYSİAD ve
gündem değerlendirmesi gazetemizde olacak.
Allah çıktığımız bu yolda bizi mahcup etmesin.
AYSİAD’ı daha tanınır ve daha büyük bir aile yap-
mak hedefimiz. Bu yüzden AYSİAD Gazetesi’ni çı-
karıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların
ışığında AYSİAD’ı dünyaya açılıyor. Asil Türk Mil-
letinin canı pahasına koruduğu bu vatan kanımız
kadar kutsaldır. Bütün arzumuz ve isteğimiz
memleketimizin her alanda en iyi yerde olması-
dır. Değerlerimiz vatan ve bayrak sevgimiz her
türlü ticaretin üstündedir. Yüce Türk devletinin
bekası ve ali menfaatleri çalışmalarımızın sebebi-
dir. Ticaretimizin örfü ahilik, ahilik ilkesi de ilke-
mizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün söylediği
gibi “hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye
ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak”

BAŞKAN MAHMUT CATLIK AYSİAD GAZETESİNE KONUŞTU:

BAŞKAN ERDOĞAN:
“AYSİAD VE MAHMUT
BEY İLE ÇOK İŞ YAPTIK;
DAHA DA YAPARIZ”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan,
AYSİAD ile işbirliğini ve çalışma-
larını değerlendirdi.

Faaliyetlerinde kentteki sivil
toplum kuruluşları ile temas ha-
linde olmayı ve iş birliklerini de
önemsediklerini vurgulayan Baş-
kan Erdoğan, 'iş birliği güç birliği'
ile şehirdeki sorunların daha
çabuk üstesinden gelindiğini ve
daha hızlı hareket edilerek daha
çok proje ve iş üretildiğini kay-
detti. Bu anlamda meslek odaları
ve iş insanları derneklerine kapıla-
rının her zaman açık olduğunu ve
bir telefon kadar yakın durdukla-
rını belirten Başkan Erdoğan, "AY-
SİAD'ımız ve Dernek Başkanımız
sayın Mahmut Catlık ile de güzel
işlere imza attık. O'nun gençliği-
nin verdiği dinamizm ve görev bi-
linci, AYSİAD camiası açısından
önemli bir değer, kıymeti bilin-
mesi gereken bir kazanımdır. De-
nizli'mize mesleki ve teknik eğitim
verecek özel bir branş üniversitesi
kazandırma fikrimizi, ilk destekle-
yen ve sahip çıkan isimdi kendisi.
El birliği ile, Ukrayna Ankara Bü-
yükelçisi Andrii Sybiha ve ekibini
Denizli'mize getirdik. İki ülke ara-
sındaki ilişkilerin artırılmasının ya-
nında Denizli'mizle bağının
kurulmasını sağladık. Kendisi şu
an artık dış politika meseleleri ve
stratejik ortaklıkların geliştirilmesi
ile ilgilenecek Ukrayna Cumhur-
başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı.
Kurulan bu bağ her geçen gün

daha da güçlenerek kalıcı hale
geldi. Avrasya Ekonomik İlişkiler
Derneğimiz EkoAvrasya’nın Baş-
kanı sayın Hikmet Eren de Büyük-
elçi sayın Sybiha ile Denizli'mize
geldi; iş adamlarımızla tanıştı. Av-
rasya’daki iş birliği fırsatlarını an-
lattı. Bunların yanında yine
Aysiad’ımız ile bir yarışma düzen-
leyip ilkokul, ortaokul ve Anadolu
liselerindeki yüz binlerce öğrenci-
mize meslek bilinci aşıladık. Haya-
limdeki İş İnsanı Resim ve
Kompozisyon Yarışması ile, çocuk-
larımızı ve gençlerimizi mesleki
eğitime yönlendirdik. Dereceye gi-
renlerini, anne babaları ve öğret-
menleri ile, ülkemizin en büyük
tesislerinden biri olan Vestel‘e sa-
hibi sayın Ahmet Nazif Zorlu'ya
gönderdik, görüştürdük. Ayrıca,
TOBB Başkanımız sayın M.Rifat
Hisarcıklıoğlu ile buluşturduk.
Mahmut hocamızla, özel eğitim
sektörümüzün içinde bulunduğu
durumla ilgili de her fırsatta fikir
alışverişinde bulunuyor, elimizden
gelen desteği veriyoruz. Tüm bun-
ların yanında en güzel Türkçe
isimli iş yeri, Denizli'de sosyal ve
kültürel anlamda yapılmış en
güzel çalışmalar, en güzel projeler
ve Türk kültürüne hizmet etmiş
isimler gibi çok sayıda etkinlik,
anket ve yarışmayla, iş insanları-
mızı ve başarılarını ödüllendirdik.
İnanıyorum ki, önümüzdeki gün-
lerde de daha birçok iş birliği ve
etkinliğe imza atacağız" dedi.
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“AYSİAD DÜNYAYA AÇILIYOR”



Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları
Derneği (AYSİAD) üyesi Hisar Ofis & Büro
Mobilyaları Ali Osman Yayla sektördeki son
gelişmeleri AYSİAD Gazetesi’ne anlattı.
Yayla:” Panedemi sürecinden herkes gibi
bizde çok etkilendik. Tüm dünyada yaşa-
nan bu olumsuzluklar bizi de çok etkiledi.
Özellikle termik konularında. Teminlerin
uzamasından dolayı. Tabi müşteriyi aksedi-
yor bu olaylar. Artık sektör biraz daha hare-
ketlenir inşallah” dedi. Ali Osman Yayla
AYSİAD Gazetesi’nde sahibi olduğu Hisar
Ofis & Büro Mobilyaları firmasını ve yapmış
olduğu işlerden bahsetti. İşte Ali Osman
Yayla ile gerçekleştirmiş olduğumuz röpor-
tajımız;

-SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
İsmim Ali Osman Yayla. Hisar Ofis &

Büro Mobilyaları sahibiyim. Yaklaşık 30 yıl-
dır bu sektörde çalışıyorum. Aslen Babadağ
Hisar köyündenim. Evliyim, 3 kız babası-
yım.  Ofis mobilyaları, yemekhaneler, işçi
çalışma masaları, sandalyesi, koltuk, para
kasaları gibi ofis donanımı ile ilgili her şeyi
müşterilerimize ulaştırıyoruz. 

-PANDEMİ SEKTÖRÜ
NASIL ETKİLEDİ?
Panedemi sürecinden herkes gibi bizde

çok etkilendik. Tüm dünyada yaşanan bu
olumsuzluklar bizi de çok etkiledi. Özellikle
termik konularında. Teminlerin uzamasın-
dan dolayı. Tabi müşteriyi aksediyor bu
olaylar. Artık sektör biraz daha hareketlenir
inşallah. Piyasa rekabetçi ortam. Çok büyük
karlar ile çalışamıyorsun. Şuanda Ege Böl-
gesinde 4-5 tane üniversite ile çalışıyoruz.
Yine anfiler, konferans salonları, idari bina-
lar, rektörün odasından en alt kademedeki
malzemecisinin deposuna kadar tüm mo-
bilyalarını biz yapıyoruz. İş çıkarsa doğuya
kadar gittiğimiz yerler var ama ana kalem
şuan Ege Bölgesinde. Denizli’de tek şube-
miz var, buradan yürütüyoruz işlerimizi. Mi-
marlarımız var, onlar yönlendiriyorlar bizi.
En büyük özelliğimiz işi safsaklamıyoruz,
uzatmadan kısa yoldan hallediyoruz. Bizim
bayisi olduğumuz yaklaşık 14 firma var. 

-AYSİAD İLE NASIL TANIŞTINIZ?
Mahmut Başkanım sayesinde tanıştık.

2015 yılında üye olduk. O dönemde AYSİ-

AD’ın çok güzel etkinlikleri vardı. Bazı
gönül dokunuşları vardı. O dönem yapılan
işlerden, etkinliklerden etkilendik, üye ol-
maya kara verdik. Üye olduktan sonra et-
kinliklere, eğitimlere katılıyorduk, pandemi
sürecinde biraz kopuldu. Ama sağ olsunlar
hep arkamızda oldular, desteklerini çok
gördük, memnunuz. Etkisini ve gücünü her
zaman arkamızda hissettik, hissetmeye de
devam diyoruz. 

AYSİAD Üyesi Selma Pulluk anlattı.

AYSİAD üyesi Hakan Arslan anlattı

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyelerinden
Efe Yangın, İş güvenliği sahibi Selma
Pulluk AYSİAD Gazetesi’ne verdiği rö-
portajda iş güvenliğine dikkat çekerek;”
Yangın söndürücülerin içinde ‘mat’ de-
diğimiz %40’lık doz vardır. Yangında
önemli olan ilk etaptaki müdahaledir.
Yangın 2 dakikada yayılır. İki dakikadan
sonrası söndürme zordur. Dolumu yapı-
lan veya satışı yapılan tüplerin iki yıllık
garanti süresi vardır” dedi

AYSİAD üyesi, Efe Yangın, İş güvenliği
sahibi Selma Pulluk AYSİAD gazetesine
özel açıklamalarda bulundu. Kendisinden
bahseden Pulluk yangın söndürme cihaz-
larından ve kullanım şekilleri hakkında
bilgi verdi. Selma Pulluk ile gerçekleştir-
diğimiz röportaj;

SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
İsmim Selma Pulluk. 1968’de De-

nizli’nin Çameli İlçesi’nde doğdum, 53
yaşındayım. Emekliyim. Evli ve çocuk an-
nesiyim. 

YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ
NEDİR?

Firmamızın ismi Efe yangın, İş gü-
venliği. Burada yangın sektöründe çalışı-

yoruz. Yangın tüpleri satış, dolum gibi
yangınla ilgili her türlü algılama, yangın
tesisatı gibi yangınla ilgili tüm işleri yapı-
yoruz. Risk analizi yapıyoruz. Fabrikala-
rın, işletmelerin risk analizine göre hangi
tür yangın söndürücüleri kullanacaklarını
çıkarıyoruz. Kendim aynı zamanda yan-
gın eğitmeniyim. 6 ayda bir fabrikalarda
yangın eğitimleri veriyoruz, yangına mü-
dahale eğitimleri. Fabrikalardaki seçilmiş
olan personele yangın eğitimi veriyoruz.
Yangın çıktığında nasıl müdahale ede-
cek? Hangi tüple müdahale edecek?
Bunların eğitimlerini veriyoruz. Biz
eşimle beraber ofisteyiz. İki tane de dı-
şarda çalışan personelimiz var. Bir ta-
nede dolumcumuz var. Yani toplamda 5
kişi çalışıyoruz. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Yangın söndürücülerin içinde ‘mat’

dediğimiz %40’lık doz vardır. Yangında
önemli olan ilk etaptaki müdahaledir.
Yangın 2 dakikada yayılır. İki dakikadan
sonrası söndürme zordur. Dolumu yapı-
lan veya satışı yapılan tüplerin iki yıllık
garanti süresi vardır. Çünkü bu tüplerin
içinde bahsettiğim tozu dışarı çıkarmak
için azot dediğimiz itici gaz var. Eğer iki
sene sonra değişmezse bu itici gaz za-
manla tozu taşlaşmaya yönlendiriyor.

Ondan sonra da tüp çalışmıyor. Garanti
süresi iki senedir, iki sene sonra değiş-
mesi gerekiyor. 

AYSİAD’LA NASIL TANIŞTINIZ?
AYSİAD’la Mahmut Catlık Hocam sa-

yesinde tanıştık. O bize önderlik etti. Bizi
üye yapmak istediğini söyledi. Bizde

memnun olduk.  Öyle tanıştık. Yaklaşık 2
buçuk yıldır üyeyim. İşlerim nedeniyle et-
kinliklerine çok katılamadım. Başka üye
olduğum dernekler de var ama en zevk-
lisi AYSİAD. Çünkü Mahmut Hocamı çok
seviyor. Çok güzel projelere ve etkinlik-
lere imza atıyor. 
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Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyesi
Hakan Arslan AYSİAD Gazetesi’ne ko-
nuştu. Tapu Emlak Danışmanlığı mes-
leğini tanıtan Arslan:“ İnsanların
ömrü boyunca iki defa gidebileceği
resmi bir dairenin işlerini bilmemesi
gayet doğal bir olay. Bundan dolayı
da kamuoyunun bu resmi makamla-
rında eksikliğini tamamlayan mesleki
faaliyette bulunuyorum” dedi.

AYSİAD üyelerinden Tapu Emlak Da-
nışmanlık sahibi ve Denizli Emlakçılar
Meslek Odası Başkanı Hakan Arslan AY-
SİAD Gazetesi’ne kendisini tanıttı ve iş-
letmesinden bahsetti. İşte Hakan
Arslan ile yapmış olduğumuz röportajı-
mız;

HAKAN ARSLAN KİMDİR?
Denizli 1963 doğumluyum. Deniz-

li’nin yerlisiyim. Emlak sektöründe 1956
yılından beri faaliyette bulunan bir iş
yerinin 1 Ocak 1984 yılından beri vergi
mükellefi olarak üçüncü kuşak olarak
bu işi yapmaktayım. 2010 yılında yapı-
lan olağan genel kurulda Denizli Emlak-
çılar Meslek Odası’nın 3 dönemdir
başkanlığını yapıyorum. 

TAPU EMLAK DANIŞMANLIĞI
NEDİR?

Mesleğimizin kamuoyunda hak et-
tiği resmi tanı ve kurumsal kimliğe ka-
vuşması için mücadelemizin sonunda
2015 yılında perakende yasasına dayalı
olarak 2018 yılında çıkan yönetmelikle
emlakçılarımızın artık sorunlarına danış-

man olarak adlandırıldı. Kamuoyunda
artık emlakçıların negatif anlamda bakı-
lan imajını bir nebze olsun düzeltmiş
olduk. Bundan dolayı çok mutluyum.
1983’te amcam rahmetli olduktan
sonra 1983 yılında ben başladım, 1984

yılında resmi olarak. 1995 yılında emek-
lilikten dolayı babamın üzerine geçirdi-
ğim ofisimi 2013 yılında babam vefat
edince tekrar üzerime aldım ve hala
devam ediyorum. Malum insanlar ömrü
boyunca eğer o işin ticaretini yapmı-
yorsa tapu müdürlüklerine bir veya iki
defa gider. O da miras ve ya satın alma
işlemi olarak. Dolayısı ile insanların
ömrü boyunca iki defa gidebileceği
resmi bir dairenin işlerini bilmemesi
gayet doğal bir olay. Bundan dolayı da
kamuoyunun bu resmi makamlarında
eksikliğini tamamlayan mesleki faali-
yette bulunuyorum. 

AYSİAD İLE NASIL TANIŞTINIZ?
AYSİAD ile 2010 yılında oda başkanı

olduktan sonra AYSİAD Yönetim Kurlu
Başkanı Abdurrahman Demirdak’ın tav-
siyesi ile katıldım. Ve gerçekten De-
nizli’mizi tanıtan bir derneğimiz olduğu
için çok mutluyum. Zaman zaman top-
lantılar vesilesiyle şehir dışına veya ülke
dışına gittiğimde orada gördüm. Ora-
larda kültür derneklerini gördüm. Tabi
AYSİAD hakkında çok bir bilgim yoktu.
AYSİAD içine girdikten sonra Denizli-
mizi tanıtan böyle bir derneğimiz ol-
duğu için son derece mutluyum.
Başkanımızın da çalışmalarını takip edi-
yorum, çok mutlu oluyorum. Başarıları-
nın devamını diliyorum. 

TAPU EMLAK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

'HİSAR OFİS & BÜRO MOBİLYALARI ALİ OSMAN YAYLA
SEKTÖRDEKİ GELİŞMELERİ ANLATTI'

12. Yüzyılda anayurdumuz Türkis-
tan topraklarında Ahmet Yesevi oca-
ğında yanan ateş Büyük Selçuklu
döneminde harlamış, Osmanlı impara-
torluğunun kuruluşunda önemli bir rol
oynamıştır.

Yesevi ocağından fırlatılan “köz”,
Anadolu Selçuklu devleti ve beylikler
döneminde, Anadolu topraklarında par-
lamış “ AHİ TEŞKİLATLARI” olarak türk
toplumunun sosyal ve kültürel hayatını
düzenlemiştir.

AHİ TEŞKİLATLARI, dünyada örneği
olmayan “Türk Tipi, bir esnaf, zanaat-
kar, tüccar ve iş hayatı örgütüdür. 

17 yıl önce kurulan AYSİAD, tarihi-
mizden günümüze izlerini gördüğümüz
AHİ TEŞKİLATLARINI örnek olarak ku-

rulmuş bir iş adamları (insanları) der-
neğidir. ÖZ DEĞERLERİNE bağlı olmak
Ahiliğin temel taşı iken AYSİAD’ın da
oluşturduğu temeldir.

20. yüzyılda iz bırakan Kırımlı Türk
aydını Gaspralı İsmail Bey’in çizdiği fikri
çerçeve “Dil’de, Fikir’de, İş’te birlik“ AY-
SİAD’ın da çerçevesidir.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün 29.10.1933 yılında
söylediği  “Dil bir köprüdür, inanç bir
köprüdür, tarih bir köprüdür. Kökleri-
mize inmeli ve olayların böldüğü tarihi-
mizin içinde bütünleşmeliyiz.” Bu söz
de AYSİAD’ın kızıl elmasıdır.

Demokrasimizde sivil toplum örgüt-
lerinin önemi büyüktür. Günümüzde
sivil toplum örgütleri arasında iş adam-

ları (insanları) dernekleride çok önemli
roller üstlenmektedirler.

AYSİAD kuruluş felsefesi tamamen
tarihimizden alırken günümüzden gele-
ceğe sağlıklı adımlarla yürümek ve he-
defleri doğrultusunda ülkemize ve
insanlığa hizmete devam etmek ve bu
hizmet aşkını gelecek nesillere aktar-
mak zorundadır.

AYSİAD’ ın hizmet alanı ülkemizden
başlayarak kardeşlerimizin yaşadığı Av-
rasya coğrafyası ve kültür coğrafyamı-
zın ulaştığı bütün alanlardır.

AYSİAD’ın bugüne kadar yaptığı ça-
lışmalar çok değerli olup, felsefesi ve
hedeflerine uygun olarak devam et-
mektedir. Bundan sonra Anadolu Av-
rasya coğrafyasında bölgesel veya

yöresel AVRASYA İş Adamları dernekle-
rinin kuruluşlarına fikri öncülük yaparak
hizmet alanını genişletecektir.

AYSİAD için her üye değerlidir ve
AYSİAD üyeleriyle bir değerdir. AYSİAD
sadece üyelerimizin değildir. AYSİAD
kamunundur. Kamuya ait her kurumda
herkesin hakkı vardır. AYSİAD’lı kardeş-
lerimiz bir emanet taşıdıklarını asla
unutmamalıdır. Bu emaneti koruyup
kollamak ve yükselterek geleceğe taşı-
mak kutsal bir görevdir.

Bu anlayış ve hassasiyet AYSİAD’ı
daha da büyütecek ve AYSİAD ülkemize
hizmet yolunda bir marka olarak parla-
maya devam edecektir.

İnsanlar geçici kurum ve kuruluşlar
kalıcıdır.

Mehmet
GÖKÇE
yazdı...

AYSİAD Kurucu Başkanı 
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Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyele-
rinden Mali müşavirim ve bağımsız
denetçi ve önceki dönem AYSİAD
Başkanı Hüseyin Erikler dernekte
yaptığı çalışmaları ve günümüzdeki
çalışmalarını değerlendirdi.

AYSİAD üyesi ve önceki dönem baş-
kanlarından Hüseyin Erikler AYSİAD Ga-
zetesi’ne kendisini tanıttı ve AYSİAD’ın
bugüne kadar kat ettiği yolu anlattı. Hü-
seyin Eriklerle gerçekleştirdiğimiz röpor-
taj;

SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
Ben Hüseyin Erikler. Önceki dönem

AYSİAD Başkanıyım. Mali müşavirim ve
bağımsız denetçiyim. Denizli’de muha-
sebe, mali mevzuat konularında hem
uluslararası şirketlerle, hem yerel, Deniz-

limizin şirketleri ile danışman-
lık ve muhasebe hizmeti veri-
yoruz. İhtiyaç duyan şirketlere
de bağımsız denetim, bunun
yanında bordrolama tarzı, me-
leğimizin yan dalı olan işlemleri
de yapıyoruz. Meslekte 23.yılı-
mız. 

AYSİAD İLE
NASIL TANIŞTINIZ?

AYSİAD ile 2005 yılında
rahmetli Mehmet Ağ-
cabay vasıtası ile tanış-
tık. Biz onunla birlikte
çalışıyorduk. O böyle
bir derneğin kuruldu-
ğunu, kurucusu oldu-

ğunu, bu dernekte
beraber çalışalım, sende gel
dedi. Bizde o zamanlar rah-
metli Mehmet abiye “sen de-

dikten sonra bize hayır demek düşmez”
dedik. Mehmet Ağcabay vasıtasıyla AYSİ-
AD’a geldik. 2005’ten beri de çalışıyoruz
AYSİAD ile. Uzun dönem yönetim kuru-
lunda muhasır üyelik yaptık. 4 yıl da AY-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanlığımız oldu.
Oradan da AYSİAD üyeliğimize devam
ediyoruz. 

BAŞKANLIK DÖNEMİZDE NELER
YAPTINIZ?

Başkanlık dönemimizde birçok akti-
vite yaptık. Zaten AYSİAD kültürü, bir
başkan önceki başkandan bir üste çıtayı
taşıma göreviyle gelir. Bundan önceki
bütün başkanlarımız da böyle yapmıştır.
Kurucu başkanımız Mehmet abiden iti-
baren herkes görevini almış bir üste gö-
türmüştür. Bende görevi Kemal Yamuç
abimizden devraldım. Kemal abimizden
devraldığımızda ortalama 90-100 üye-
miz vardı. 4 yılın sonunda bizde devre-

derken üye sayımızı yanlış hatırlamıyor-
sam 160’a taşıdık. Maddi olarak da belli
bir rakamdan devralıp daha yüksek ha-
nelerde ve Denizli’de bilinen tanınan,
artık AYSİAD dendiği “zaman kimdir,
kimler üyedir, ne yapıyordur?” sorusu
sorulmayan bir dernek haline getirdik,
yönetim kurulundaki arkadaşlarla bera-
ber. O dönemde sivil toplum kuruluşları-
nın içinden aktif sivil toplum
kuruluşuyduk. Bir AYSİAD’lı olarak bunu
gururla söyleyebilirim. Dönemin ihracat-
çılar birliği başkanı, dönemin büyükşehir
belediye başkanı AYSİAD’ımıza o dö-
nemde üye oldular. Onların tabi üye ol-
maları bizim için önemliydi. Zaten eski
ekonomi bakanımız Nihat beyin de kuru-
cusu olduğu bir dernek. Denizli’deki say-
gın işadamlarının ve saygın
siyasetçilerinde üye olmasıyla derneğimiz

tabi bir ivme kazandı. Tabi AYSİAD’ımızın
en önemli özelliği ne? AYSİAD kapısından
içeri girerken siyasetin dışarıda bırakıl-
ması. Biz bunu o dönemde başardık,
aktif siyasetçi olmalarına rağmen hiç
kimsenin AYSİAD içerinde siyaset yap-
malarına müsaade etmedik. 150’nin
üzerinde aktiviteler yaptık, yurtdışı gezi-
ler yaptık. En önemlisi kardeş ülkemiz
Azerbaycan’ı ziyaret ettik. Orada gerekli
görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık.
Pandemi süreci geçtikten sonra yine bu
tür organizasyonlarda buluşuruz. 

AYSİAD bir sevda işi, gönül işi. Yani
diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran
nokta AYSİAD’a bir gönül bağının olması.
İşte buraya layık arkadaşlarla daha da
genişlemek, Denizli’de daha da büyü-
mek, hedefimiz bu olmalı. 

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği (AYSİAD) üyesi
hukuk neferi Salih Erbeyin AYSİAD Ga-
zetesi’ne açıklamalarda bulundu. Erbe-
yin;” Biz gençliğimizden beridir Ülkü
Ocaklarından geldiğimizden beri sivil
toplum kuruluşlarına yatkınızdır. Pek
çok derneğe üyeyizdir. Zaten kurulu-
şundan beri takip ediyordum. Üyelik
teklif edildi, ilk tekliflerinde üye
olduk.”dedi.

AYSİAD üyelerinden Avukat Salih Er-
beyin AYSİAD Gazetesi’ne kendini ta-
nıttı. AYSİAD ‘a nasıl üye olduğundan
da bahseden Erbeyin AYSİAD’ın çalış-
malarından da memnun olduğundan
bahsetti. Salih Erbeyin ile gerçekleştir-
diğimiz röportaj;

SALİH ERBEYİN KİMDİR?
Ben Salih Erbeyin. 1965 yılında De-

nizli’nin Baklan İlçesi, Konak köyünde
dünyaya geldim. İlkokulu Konak kö-
yünde okudum. Ortaokulu Denizli Cum-
huriyet Lisesi’nin orta bölümünde
okudum. 1979-1982 yılları arasında
şuan Denizli Valilik binasının bulun-
duğu,  eski adıyla Denizli Endüstri Mes-
lek Lisesi elektrik bölümünü bitirdim.
Daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesini
bitirdim. Askere gittim geldim, 1991
yılında avukatlığa başladım. 1999 yı-
lında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi
Hareket Partisi Denizli ilinden 21
dönem Denizli Milletvekili olarak Anka-
ra’ya gittim. 1999-2002 arası Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde 2 yıl dilekçe ko-
misyonluğu başkanlığı yaptım. Bir
buçuk yılda adalet komisyonunda, asa-
ların çıkarıldığı yerde adalet komisyonu
sözcülüğü yaptım. 2012 yılında 3 Kasım
seçimlerinden sonra Denizli’ye döndüm.
Daha sonra mesleğimi yeniden yap-
maya çalıştım. Denizli’de yaşamaktan
mutluyum. Denizli’nin bize çok şey ver-
diğini düşünüyorum. Milliyetçi Sanayici
İş Adamları Derneğini, Türk Ocağını,
Milliyetçi İş Adamları Derneklerinin ku-
ruculuğu yaptık. Tük Ocağında 1996-
1998 yılları arasında yönetim kurulunda
bulundum 1997-1999 arası Milliyetçi
Hareket Partisi Merkez Karar Kuru-
lunda, Genel Merkez Üyeliğinde bulun-
dum. 2002’de Denizli’ye döndükten
sonra ferdi avukatlık değil takım avu-
katlığına dönüldü. Kendi büromda da
genç avukatları yetiştirmeye çalıştım.

Şuana kadar Denizli Barosu’na 137 tane
yanımda stajyer yetiştirdim. Denizli Bü-
rosunda 32 adet benim yanımda staj-
yer olarak çalışmış avukat arkadaşlar
avukatlık yapmaktadır. 

AYSİAD İLE NASIL TANIŞTINIZ?
Biz gençliğimizden beridir Ülkü

Ocaklarından geldiğimizden beri sivil
toplum kuruluşlarına yatkınızdır. Pek
çok derneğe üyeyizdir. AYSİAD’da Allah
uzun ömür versin, Mehmet Gökçe abi-
mizin ve ekibinin beraber kurduğu üre-
ten insanların, ama fiziki anlamda, ama
fikri anlamda oluşturduğu, üretici iş
adamalarından oluşan bir dernektir.
Zaten kuruluşundan beri takip ediyor-
dum. Üyelik teklif edildi, ilk tekliflerinde
üye olduk. İyi hizmetler yapıldığını dü-
şünüyorum. Çünkü dünyadaki gelişmiş-
liğin sıralamasına bakıldığı zaman
gelişmiş ülkeler denildiği zaman Avrupa
ülkeleri akla gelir. Bunun standardı
bana göre şudur; gelişmişlik ve zengin-
lik farklı şeylerdir. Körfez ülkeleri zen-
gindir ama farklı şeylerdi. Gelişmişlikle
demokrasi ve sivil toplum kuruluşlarının
toplumu yönlendirmekte önce olduk-
ları, söz sahibi oldukları ülkeler gelişmiş
ülkelere kategorisine daha yakındır.
Ben hep şunu söylerim; dünyada herke-
sin en iyi bildiği şey en ilgilisinden en il-
gisizine kadar futboldu. Futbolda zirve
Barcelona ile Real Madrid ise eskisi için
konuşuyorum, Messi Barcelona’da bir
değerdi, Ronaldo Real Madrid’de bir de-
ğerdi. Ama onları oynadığı futbol dün-
yada herkesin takdir ettiği herkesin
izlemek istediği bir değerdir Barcelona
ve Real Madrid bir takım oyunu oyna-
dığı için dünyada bir markadır. Messi
çok iyi bir oyuncudur. Ama Arjantin
milli takımında o başarıyı gösteremiyor.
Ronaldo Portekiz Milli takımında oldu-
ğunda bu başarıyı gösteremiyor. En
son Ronaldo’nun olduğu takım Avrupa
kupasında elendi. Ronaldo olmasına
rağmen. Nereye varmak istiyorum;
artık ferdi başarılar değil kollektif takım
oyunları, kurumsallaşan değerler katma
değer üretebiliyor. Bu noktada AYSİ-
AD’ın Denizli’nin üreten, Denizli’ye
katma değer katan insanların bir araya
geldiği bu topraktan aldığı, bu toprak-
tan aldığını bu toprağa verme gayre-
tinde olma ideali olan insanların bir yeri
olarak görüyorum. 

“AYSİAD SEVDA VE
GÖNÜL İŞİ”

AYSİAD’IN Hukuk Neferi Salih Erbeyin AYSİAD önceki dönem başkanı Hüseyin Erikler
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“AYSİAD’A ALLAH UZUN ÖMÜR VERSİN”



Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin
(DGC) 50. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle
1970-2020 yılları arasında Denizli'nin
ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ge-
lişimine katkı sağlayan isimleri ödüllen-
dirmek için tören düzenlendi. Törende
Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları
Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Cat-
lık özel ödüle verilen isimlerden oldu.

DGC 50. Kuruluş Yıldönümü nede-
niyle 1970-2020 yılları arasında Deniz-
li'nin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel
gelişimine katkı sağlayan isimleri ödüllen-
dirmek için tören düzenlendi. Tören
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşti. Denizli Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Muhammet Karaçay’ın
açılış konuşması ile başlayan ödül töreni
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan ve Denizli Valisi Ali Fuat
Atik’in gecenin önemine dair konuşma-
ları ile devam etti. Tören Denizli Protoko-
lünün 241 kişi ve kuruluşa ödülleri
takdimi ile devam etti. Gece 50. yıla özel

pasta kesimi ile son buldu.

BAŞKAN CATLIK’A ÖZEL ÖDÜL
DGC 50. Yıl ödül töreninde özel ödüle

layık görülen isimlerden biri de AYSİAD
Başkanı Mahmut Catlık oldu. Catlık aldığı
ödül için duygularını; “Denizli Gazeteciler

Cemiyeti’nin 50.kuruluş yıldönümü nede-
niyle düzenlenen ödül töreninde AYSİ-
AD’ımızın çalışmaları nedeniyle şahsıma
verilen onur ödülünü büyük bir gururla
aldım. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanımıza ve Yönetim Kuruluna çok te-
şekkür ederim.” sözleriyle dile getirdi.

AYSİAD ÜYESİ MALİK DEMİRTAŞ’IN 

DGC 50. YIL ÖDÜL TÖRENİ’NDE
BAŞKAN CATLIK’A ‘ÖZEL ÖDÜL’Avrasya Yönetici Sanayici ve İş

Adamları Derneği (AYSİAD) üyele-
rinden Malik Demirtaş AYSİAD Ga-
zetesi’ne ortağı olduğu AÇG Petrol
ve BP ve OPEL bayilikleri de bulu-
nan petrol ofisinden bahsetti. De-
mirtaş Siyasal Bilgiler okulundan
bankacılığa oradan ise akaryakıt iş-
letmesine uzanan hikayesini an-
lattı. 

AYSİAD Üyesi Malik Demirtaş ile ger-
çekleştirdiğimiz röportaj;

Ben Maik Demirtaş. Aslen Aydınlı-
yım, Aydın’da doğdum, büyüdüm. Lise
eğitimimi Aydın’da aldım. Çiftçi bir aile-
nin çocuğuyum. İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler İşletme mezunuyum.
Dünyaya bir daha gelsem yine bu üni-
versitede okurum. 

‘SENİ İFADE EDEN ŞEY
NE DESELER: ÇALIŞMAK DERİM’
Babam bizim ürettiğimiz ürünleri-

mizi, incirimizi, zeytinyağımızı pazarlı-
yordu, yurtiçi yurtdışı gönderiyordu.
Ticarette kanımıza işlemiş, kanımızda
var. Bende üniversitede okurken bir ta-
raftan ticaret yaptım. Hafta sonu incir,
zeytin yağı getiriyordum. Kuruyemişçi-
leri geziyordum, onları satıyordum. Bir
yandan harçlıklarımı çıkarıyordum. Çok
şükür babama muhtaç olmadan üniver-
site hayatımı bitirdim. Babamın desteği
çok sınırlıdır yani öyle söyleyeyim. Seni
ifade eden şey ne deseler çalışmak
derim. Ben işkoliğim, iş manyağıyım.
Çalışmak beni mutlu ediyor. 

ÜNİVERSİTE HAYATI NASIL GEÇTİ?
Üniversite son sınıfta bir banka, üni-

versite son sınıf öğrencilerine bir sınav
yapıyorlar. Temel bankacılık dil ve ilke
eğitimini veriyorlar o sınavda başarılı
olan kişilere. Sınavdan sonra seçilen öğ-
rencileri İstanbul’da denize sıfır bir
mevki var. Oraya götürülüyor, orada
yaklaşık 20-25 gün boyunca eğitim ve-
riliyor. Normalde o eğitim bankada işe
alınan personele verilen bir eğitim ve
ağır bir eğitim aslında. Bende o sınava
katıldım ve eğitim aldım. Eğitimde dik-

kat çekmiş olacağız ki o dönemim insan
kaynakları müdürü iş teklif etti. dedi ki;
“okul bittiğinde biz görüşelim. Senin
gibi birisine bizim bankada ihtiyacımız
var”. Kabul ettim, bir müddet bankada
çalıştım. Daha sonrasında Antalya’da
yaklaşık 2 buçuk yıl kaldım. Sonra
İzmir’de çalıştım. Sonra da Denizli’ye
geldim. Denizli’de de bıraktım. 

10 YIL BANKALARDA ÇALIŞTI
Toplamda yaklaşık 10 yıl civarında

bankalarda çalıştım. Daha sonra askere
gittim. Ben birçok şeyi bankada öğren-
dim. İyi ki bankacılık yapmışım. 

İŞ HAYATINA ATILDI
Bir gün tam Adliye’nin o tarafında

Albayrak Meydanı tarafında bir dükkan
buldum, tam dükkanı tutacağım şuan
ki ortağım Ali Bey aradı. Bizim onunla
bankadan gelen bir arkadaşlığımı var.
“Seninle konuşmamız gereken bir iş var
dedi.” Bir işim var halledeyim geleyim
dedim. Gittim “Petrol işinden yoruldum
dedi, “petrolü satacağım bana yardım
et” dedi. Bende” satma kendine ortak
al dedim o da kazansın sende kazan”
dedim. 5 yıldır ortağız. Şuan toplamda
3 tane istasyonumuz var. Aydın, Nazili
ve burada, Denizli’de. İlk burası vardı,
oraları sonradan aldık. Toplamda 30’a
yakın çalışanımız var. 4.şubemizi aç-
maya hazırlanıyoruz. 

30’A YAKIN ÇALIŞAN, DÖRT ŞUBE
Bizim sektör çok dinamik bir sektör.

24 saat çalışıyor. Umuma açık alan. Çok
dinamik olmak zorundasınız. Bir kere
muhataplar arasında bilgi çok çabuk
yayılmalı. Aksi takdirde müşteri kaybı
yaşıyoruz. 

-AYSİAD İLE NASIL TANIŞTINIZ?
AYSİAD Kurucu üyelerinden Yusuf

Kabukçu’nun tavsiye ve telkinleri le AY-
SİAD İle tanıştık. Tamamen Yusuf abiye
olan inancımdan dolayı AYSİAD’a gir-
dim. Sonrasındaki ilişkilerim, diyalogla-
rım ve gördüklerimle beraber iyi ki de
vesile olmuş diyorum. AYSİAD’lı olmak-
tan dolayı çok mutluyum. 2018 kasım
ayında başladı üyeliğim. O günden beri
de aktif olarak üyeliğim devam ediyor. 
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'SİYASAL BİLGİLERDEN BANKACILIĞA, ORADAN DA
AKARYAKIT SEKTÖRÜNE UZANAN HİKAYE'



Günlük korona virüs sayısının tekrar
hızla artmaya başlamasıyla iş dünyasını
yeni bir korku sardı.  

Kötü günlere geri dönmemek için De-
nizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Er-
doğan’dan hayatı derecede önemli bir
çağrı geldi. Tüm Denizli'ye seslenen Baş-
kan Erdoğan, "Başta sağlığımızı korumak
ve hastalanmamak için, sonra da yeniden
toplumsal kısıtlamalara maruz kalma-
mak, iş yerlerimizi kapatmamak, işimiz-
den gücümüzden ve kazancımızdan
olmamak, zorda darda kalmamak için
mutlaka aşımızı olalım. " dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: “SAĞLIĞIMIZI 
KORUMANIN, YENİDEN
KAPANMAMANIN TEK YOLU
AŞI OLMAK”
Ülkenin 9'uncu ekonomisi olan Deniz-

li'nin, pandemideki kısıtlamalara ve bazı
imkansızlıklara rağmen sanayi, ticaret,
üretim ve ihracatta rekorlara imza attı-
ğını ve ülkenin 'A Takımı'nda kalmayı ba-
şardığını belirten Başkan Erdoğan,
"İhracatçı sanayi şehri olmamızın avanta-
jını iyi kullandık… Bu durum, pandeminin
olumsuz etkilerini bir nebze de olsa
azalttı. İhracatta bu yıl, en iyi yılın ilk yarısı
verisini yakaladık; 2 milyar doları aştık.
Aynı ivmeyle yılı tamamlayacak olursak,
bu yıl sonunda ilk kez yıllık bazda 4 milyar
doları görebiliriz hatta aşabiliriz de! Çok
zor günler yaşadık. Dünyanın da ilk kez
karşılaştığı bir bilinmeyenle karşı karşıya
kaldık ve var olma savaşı Bundan sonra
da yeniden kısıtlamalara maruz kalma-
mak, iş yerlerimizi kapatmamak, işimiz-
den gücümüzden ve kazancımızdan
olmamak için, zorda darda kalmamak,
hastalanmamak için kolları sıvayalım; aşı-
mızı olalım!" dedi. İşte DTO Başkanı Uğur
Erdoğan ile yaptığımız özel röportajın ay-
rıntıları:

- NEREDEYSE HERKESİN İÇİNE
KAPANDIĞI BİR DÖNEMDE,
SİZ SÜREKLİ SAHADAYDINIZ; HALEN 
DE ÖYLESİNİZ. NEDEN?
- Üyelerimiz, bizim bu makamda var

oluş sebebimizdir. Seçimle bizi buraya ge-
tirip, bu sorumluluğu verdiler. Bizim so-
rumluluk anlayışımız namusumuza sahip
çıkmamızla aynıdır. O nedenle, her şeye
rağmen gece gündüz demeden her an
üyelerimizin yanında olmaya çalıştık. Sa-
dece son 3 ayda yaklaşık 850 üye ziyareti
yaptım. Onları dinleyip, çalışmalarımızı ve
sektörlerini istişare ettik. Buralardan
edindiğimiz izlenimler ile aldığımız notları-
mıza göre de gelecek günlere yönelik faa-
liyetlerimizdeki yol haritamızı belirliyoruz.
Göreve geldiğimizde, iş birliği oluşturacak
ve farkındalık ortaya çıkaracak, ‘Denizli

gücü’ oluşturabilecek bir yapı kurmak is-
tedik. Bu şehre emek vermiş, katkı
koyan, istihdam sağlayan ve ihracat
yapan firmalarımızın temsilcilerinden, De-
nizli Ticaret Odası (DTO) Yüksek İstişare
Kurulu (YİK)’nu oluşturduk; sonrasında
da bu uygulama tüm Türkiye’ye yayıl-
maya başladı. DTO YİK üyelerimizi, dü-
zenli toplantılarımızın yanı sıra iş
yerlerinde de ziyaret edip, bilgi ve tecrü-
belerinden faydalanıyoruz. Denizli Ticaret
Odası olarak ayrıca, kamu bankaları ve
özel bankalarla protokol imzaladık. Hem
Can Suyu hem de Nefes Kredisi’ni devreye
soktuk. Kaynaklarımızın tamamını üyele-
rimize açtık. Bu sayede, 86 Milyon TL’lik
kredi imkânı sağladık. Geçtiğimiz hazi-
randa Yeni Nefes Kredisi desteğini de
başlattık. Odamızın tüm imkanlarını yine
ortaya koyarak üyelerimize katkı sağladık. 

Hastanelerde solunum cihazına ihtiyaç
olduğu bilgisinin bize ulaşması sonrasında

hemen harekete geçip, iş dünyamızın
önemli isimlerini bizzat arayıp desteklerini
istedim. Hayırseverlerimizden Allah razı
olsun; büyük hayır işleyip, insanlara nefes
oldular. 22 adet solunum cihazı bağışla-
dık. Bu çalışmamızın yanı sıra sağlık çalı-
şanları için dezenfektan ve maske temin
ettik. Bir de filyasyon ekipleri için araç ve
şoför desteği sağladık. 

- DENİZLİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN 
TEKNİK TEKSTİLE DÖNÜŞÜM
PROJESİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİNİZ. 
PROJE HANGİ AŞAMADA, BUGÜNE 
KADAR NELER YAPILDI? DENİZLİ, 
PROJENİZ İLE NE KAZANACAK?
- Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm

(DTTD) Projemiz gerek Avrupa Birli-
ği’nden hibe edilen 5 milyon Euro bütçesi,
gerekse alanında bir ilk olması açısından
ayrı bir yere sahip. Projemiz, Sanayi Ba-
kanlığımız tarafından, ülkemizdeki Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı
odalar ve borsalardan gelen projeler ara-
sından seçilen 2 büyük projeden biri. De-
nizli Ticaret Odamızda, bu projemiz için
özel bir yönetim merkezi oluşturduk. Bir
yıllık süreci geride bıraktığımız projemizle
Denizli’mizin tekstil potansiyelini ve tecrü-
besi ile yeni bir safhaya geçmesini istiyo-
ruz.  Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
1.000 metrekarelik alanda, firmalarımızın
teknik tekstile dönüşüm yolculuğunda,
danışmanlık, eğitim ve teknoloji ihtiyaçla-
rını karşılamak için başvurabilecekleri ilk
adres olmasını hedeflediğimiz Denizli Tek-
nik Tekstil Merkezimizi (DTTM), son tek-
noloji makinalarla prototip ve numune
üretme imkânı sunabilecek bir yapıya ka-
vuşturduk. İlk beceri eğitimimiz kapsa-
mında, Ultrasonik Dikiş Eğitimi’ni
başlattık. Makinalarımızın hepsinin gel-
mesiyle, merkezimizi yıl sonunda ya da
yeni yılın başında tamamen aktif hale ge-
tirmeyi planlıyoruz.    

- BU MERKEZDE
NELER ÜRETİLECEK?
Merkezimizde uçak, helikopter, drone,

tren, yat, kayık, kano ve araba parçaları
ile kayak takımı ve golf sopasının yanı sıra
keman ve gitar gibi enstrümanların kasa-
ları da üretilebilecek. İtfaiyeciler için alev
geciktirici kumaşlar geliştirilebilecek. Yeni
teknoloji medikal sağlık ürünleri elde edi-
lebilecek. Otomotiv, medikal, tekstil ve
ambalaj sektörlerinde kullanılabilecek
ürünlerde, ultrasonik dikiş makinesiyle
hava geçirmeyen dikiş yapılabilecek. Aro-
materapi uygulayan, ısıtma ve soğutma
yapabilen ve yaşamsal verilerin toplan-
ması gibi özel işlevleri olan akıllı yatak
tekstilleri için çalışılabilecek. Dahili elektro-
nik iletişim cihazlarına sahip akıllı giysiler
üretilebilecek. Perdelerde ve döşeme-
lerde, dekorasyon çeşitliliğini artıracak ve
renk tercihini son kullanıcının yani tüketi-
cinin inisiyatifine bırakarak yeniden deko-
ratif tasarımı kolaylaştıracak, rengi
ayarlanabilen optik ev tekstilleriyle ilgili
çalışılabilecek. Çevreye duyarlı olarak sen-
tetik ürünlerin ve pamuk liflerinin susuz
ortamda boyanabilmesi sağlanacak.
Covid-19 salgınıyla değeri daha çok anlaşı-
lan, ameliyathaneler için önlükler ve ame-
liyathane malzemeleri gibi tek kullanımlık
ürünler üretilebilecek. İnşaatlar için beton
ile birleştirilebilen, ağırlığı azaltan, muka-
vemeti ve mimari kaliteyi artıran tekstiller
tasarlanabilecek. Ayrıca, merkezimizdeki
enerji ölçüm ekipmanlarıyla, üyelerimizin
tesislerinin enerji verimliliği izlenerek, ka-
yıplarının azaltılması sağlanacak. Üyeleri-
mize bu hizmetimizi üstelik ücretsiz
veriyoruz. Danışmanlık hizmeti de sağlıyo-
ruz.
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"AŞIMIZI OLALIM Kİ,
YENİDEN KAPANMAYALIM!"


