
Denge Kimya Ürün Müdürü Sayın Esin Gökmen 
ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide Denge Kimya’nın 
faaliyetlerinden ve makrası Densurf’un hizmet verdiği 

ürün gruplarından bahsettik. Gökmen, okurlarımıza Denge Kimya’nın dijital 
dönüşümünü ve gelecek hedeflerini aktardı. 

Röportaj / Interview

In the interwiev that we conducted with Denge Kimya’s product manager Ms. Esin 
Gökmen, we talked about the operations of Denge Kimya and the product groups 
that their brand Densurf renders services to. Gökmen told our readers about Denge 
Kimya’s digital transformation and its goals for the future.
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Okurlarımıza kısaca kendinizden bahsedebilir mi-
siniz?
2010’da Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden 
mezun oldum. Mezuniyet sonrası İzmir Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü (İYTE)’nde Mühendislik Yönetimi yük-
sek lisans programına başladım. 2012 yılında yerli bir 
boya firmasında Polimer Mühendisi olarak reçine te-
sisinde çalışmaya başladım. 2014-2018 yılları arasın-
da ise yine aynı şirkette Ar-Ge Renk Mühendisi olarak 
görev aldım. 2016 yılında İYTE’de Kimya Mühendisli-
ği yüksek lisansına başladım. Yüksek lisans eğitimimi 
silikon-bor kompozit nanotane sentezi ve endüstriyel 
uygulamalara adaptasyonunu çalışarak tamamladım. 
2019-2020 yılları arasında kariyerime pigment pasta 
tasarımı, dispersiyon, boya ve kaplama katkıları apli-
kasyonu konularında danışmanlık vererek devam et-
tim. 2020 yılında Denge Kimya’da kariyer yolculuğum 
başladı. Şu anda boya ve kaplama katkıları, silikon 
reçineler konusunda faaliyetlerini sürdüren Densurf 
markasının ürün müdürlüğünü yapmaktayım. Çalış-
ma hayatımın paralelinde İYTE Kimya Mühendisliği 
Bölümü’nde doktora eğitimim devam ediyor.

Denge Kimya’nın kuruluşundan bugüne gelişim 
sürecinden bahsedebilir misiniz?
Denge Kimya, 1993 yılında tekstil yardımcı kimya-
salları ticaretiyle faaliyetine başlamıştır. 2002 yılında 

Could you please briefly tell us about yourself?
I graduated from Ege University Chemical Engineer-
ing in 2010. After my graduation, I started the En-
gineering Management Master’s Degree at İzmir In-
stitute of Technology (IZTECH). In 2012, I started to 
work in a resin facility as a Polymer Engineer in a local 
paint company. Between 2014 and 2018, I worked 
as an R&D Colorist Engineer in the same company. In 
2016, I started my master’s degree in Chemical Engi-
neering at IZTECH. I completed my master’s degree 
by studying the synthesis of silicon-boron composite 
nanoparticles and their adaptation to industrial ap-
plications. Between 2019-2020, I consulted compa-
nies working on pigment paste design, dispersion, 
paint and coating additives application. My career 
at Denge Kimya started in 2020. Currently, I am the 
product manager of Densurf brand, which continues 
its activities in paint and coating additives and sili-
cone resins. Along with my working life, I continue 
my doctoral education in the Department of Chemi-
cal Engineering at IZTECH.

Could you please tell us about the development 
process of your company from its foundation to 
the present day?
Denge Kimya started its activities in 1993 with the 
trade of textile auxiliary chemicals. A production fa-
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üretim tesisi ve 2016’da da Denge Kimya Ar-Ge Mer-
kezi kurulmuştur. Bugüne kadar TÜBİTAK-TEYDEP ve 
KOSGEB desteğiyle 14 değerli proje tamamlanmıştır.

Denge Kimya, tekstil kimyasalları sektörüne DNG 
ürün grubu ile hizmet vermektedir. Boya ve kaplama 
katkıları, silikon reçineler sektörüne ise 2016’da bir 
TÜBİTAK projesi olarak başlayan ve bugün bir marka 
haline dönüşmüş olan Densurf ürün grubuyla girdi 
sağlamaktadır. 2019 yılında da tekstil boyarmaddele-
ri alanındaki faaliyetlerini yürütmek üzere Dena Boya 
A.Ş.’yi kurmuştur. 

Densurf’ün ürün ve ürün grupları nelerdir? Hangi 
sektörlere hizmet vermektedir?
Densurf, Denge Kimya’nın boya ve kaplamalar sektö-
rüne yönelik yenilikçi ve farklılaştırılmış çözümler sun-
ma amacıyla faaliyetlerini sürdüren tescilli markasıdır.  
Ürün grubunda dispersiyon ajanları, yüzey düzenle-
yiciler, köpük kesiciler ve silikon reçineler yer alır. De-
terjan, kozmetik ve tarım gibi diğer sektörlere yönelik 
ürünler de tasarlamaktadır.

Satış faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Ağırlık-
lı olarak hangi bölgelere satış gerçekleştiriyorsu-
nuz?
Densurf yurt içinde ağırlıklı olarak Marmara, Ege, İç 
Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde faaliyet göstermek-
tedir. Yurt dışında da distribütörleri ile başta Bulgaris-
tan, Romanya, Özbekistan olmak üzere birçok ülkeye 
satış yapmakta ve faaliyetlerinin dünya çapına yayıl-
ması için çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Bu yıl Mart ayında faaliyete başlayan Teknopark 
İzmir’deki girişiminiz hakkında bilgi verebilir mi-
siniz?
Densurf markası TÜBİTAK projeleri sonucunda bir 
start-up olarak doğmuştur. Amacımız Densurf’ü bü-
yüterek Denge Grup bünyesinde bir şirket olarak ko-

cility was established in 2002 and Denge Kimya R&D 
Center was established in 2016. To date, 14 valuable 
projects have been completed with the support of 
TÜBİTAK-TEYDEP and KOSGEB.

Denge Kimya serves the textile chemicals industry 
with its DNG product group. It provides input to the 
paint and coating additives and silicone resins sector 
with the Densurf product group, which started as a 
TÜBİTAK project in 2016 and has become a brand to-
day. In 2019, he established Dena Boya A.Ş. to carry 
out his activities in the field of textile dyestuffs.

Could you please tell us about your products, your 
target group and the industries that you serve?
Densurf is a brand of Denge Kimya that continues 
its activities with the aim of providing innovative 
and differentiated solutions for the paint and coat-
ing industry. The product group includes dispersing 
agents, surface conditioners, defoamers and silicone 
resins. It also designs products for other sectors such 
as detergents, cosmetics and agriculture.

Could you please tell us about the your sale acti-
vities? Predominantly, which regions, do you fo-
cus on?
Densurf operates mainly in Marmara, Aegean, Cen-
tral Anatolia and Mediterranean Regions. With its dis-
tributors abroad, it sells to many countries, especially 
Bulgaria, Romania and Uzbekistan.
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numlandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda önemli bir 
adımı Teknopark İzmir’de bir proje ofisi açarak attık. 
Teknopark İzmir’in bize sağladığı avantajları üniversi-
te-sanayi iş birliklerimizi pekiştirmek, AB projelerine 
başvurmak ve İzmir’de konumlanmış teknik-teknolo-
jik alt yapısı çok güçlü boya firmaları ile ortaklıklar 
geliştirmek için kullanacağız.

Gelişen teknoloji ve dijitalleşme pek çok sektöre 
yenilikçi fırsatlar sunuyor. Denge Kimya olarak di-
jital dönüşüm ve globalleşme ile ilgili çalışmaları-
nız nelerdir?
Denge Grup bünyesinde 2021 yılını “Dijital Dönüşüm 
Yılı” ilan ettik. 2020 yılı ise bizim için Ar-Ge’mizi ge-
liştirip büyüttüğümüz yıl olmuştu. Globalleşme, şir-
ketleri gelecekteki yerlerini korumak için daha çevik 
davranmaya itmiştir. Biz de bu bağlamda müşteri 
servislerimizi güçlendirmek ve hızlandırmak için önce 
Ar-Ge merkezimizi daha yetkin bir hale getirdik, şimdi 
de hizmetlerimizi daha hızlı bir şekilde sunmak için 
teknolojiyle iç içe çalışıyoruz. Bunların yanı sıra bu hı-
zın ve büyümenin dünyaya bırakacağı izleri de azalt-
mak adına 2022 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettik. 
Önümüzdeki yıla hem kendimizi hem de müşterileri-
mizi hazırlamak için 2021’de ‘Sürdürülebilir Kalkınma 
Günleri’ organize ettik. Amacımız 2022 yılı sonunda 
Denge’nin kuruluşundan bu yana var olan sürdürüle-
bilirlik vizyonunu hem dijital dönüşümümüz hem de 
sürdürülebilirlik projelerimizle desteklemek. 

Boş zamanlarınızda neler yaparsınız, hobileriniz 
nelerdir?
Genellikle kendime boş vakit yaratmakta zorlanıyo-
rum. Akademik ve profesyonel hayatı bir arada gö-
türmek vaktimi doldurmaya yetiyor. Zevk aldığım 
aktiviteler kitap okumak ve puzzle yapmak. Pandemi 
öncesi haftada 3 gün yogaya gidiyordum. O günle-
rime tekrar dönmek için normalleşmeyi bekliyorum.

Could you give some information about your 
initiative in Teknopark İzmir, that has started its 
operations this last March?
Densurf brand was born as a start-up as a result of 
TÜBİTAK projects. Our aim is to expand Densurf and 
position it as a company within the Denge Group. For 
this purpose, we took an important step by opening 
a project office in Teknopark İzmir. We will use the 
advantages provided by Teknopark İzmir to strength-
en our university-industry cooperation, to apply to 
EU projects and to develop partnerships with paint 
manufacturers located in İzmir with a very strong 
technical-technological infrastructure.

Technological developments and digitization of-
fer innovative opportunities to many sectors. 
What are your activities on the digital transfor-
mation and globalization?
Within Denge Group, we called 2021 the “Year of 
Digital Transformation”. For us, 2020 was the year 
we developed and expanded our R&D. Globalization 
has pushed companies to act more agile to secure 
their future positions. We have made our R&D cen-
ter more competent to strengthen and accelerate our 
customer services, and now we are developing our 
technology to provide our services faster and with 
higher quality. In addition to these, we have declared 
2022 as the “Year of Sustainability” in order to re-
duce the traces that this speed and growth will leave 
on the world. We organized ‘Sustainable Develop-
ment Days’ in 2021 to prepare both ourselves and 
our customers for the next transformation. Our aim 
is to support Denge’s sustainability vision, which has 
existed since its establishment, with both our digital 
transformation and sustainability projects.

What do you like to do in your spare time, what 
are your hobbies?
I usually have a hard time finding free time for my-
self. It takes all my time to bring academic and pro-
fessional life together. Activities I enjoy are reading 
books and doing puzzles. Before the pandemic, I was 
going to yoga 3 days a week. I am waiting for nor-
malization to go back to those days.
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