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BABADAĞ SOKAKLARINDA RENOVASYON PROJESİ
DENİZLİLİ FİRMALAR HEİMTEXTİL’DE GÖZ KAMAŞTIRDI

Dünya Türk Havlu ve 
Bornoz Festivali



Değerli üyelerimiz,

BASİAD dergisinin 34. sayısı ile karşınızdayız. Yeni sayımızı 
sizlerle buluşturmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz.

Bu sayımızda; dünyanın en büyük ev tekstil fuarı HEIMTEXTIL, 
hazır giyim sektörünün kalbi olan Paris’teki Premier Vision 
ve Texworld fuarlarına katılan üye firmalarımızı ve fuar 
detaylarını, Babadağ’da turizmi canlandırmak için başlatılan 
ve tamamlanan Renovasyon Projesi sonucunda Babadağ’daki 
görülmeye değer rengarenk evleri ele aldık. 

BASİAD Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler 
ve ziyaretlerin yanı sıra üyelerimiz ile yaptığımız röpotajları, 
üyelerimizden haberleri, Babadağ’ın tarihi değerlerinden 
Düvenönü Camii’ni ve Trapezapolis Antik Kenti’ne ev sahipliği 
yapan Bekirler Köyü’nü okurken bulunduğunuz ortamdan alıp 
götüreceğiz sizleri…

Ayrıca, tarihi yemek olan Babadağ Keşkek’inin hiç duymadığınız 
hikayelerini, bu yıl 7’ncisi düzenlenen ve coşkuyla kutlanan 
Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali’ni keyifle okumanızı 
diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.
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SELİM KASAPOĞLU
BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bizler Babadağ’ın çocukları olarak 
farklı kurumlarda farklı görevlerde yine 
Basiad için çalışmaya devam edeceğiz.
 Yeni oluşacak yönetimin her zaman en 

büyük destekçisi olacağız.
 Bu son yazımda sizlere veda ederken, 
hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Sağlıcakla kalın...

Üç yıldır gururla başkanlığını 
yaptığım BASİAD’dan bu dönem 
itibariyle ayrılma kararını vermiş 
bulunmaktayım.

Basın açıklamam da belirttiğim 
gibi sivil toplumda aldığım diğer 
görevler, işlerimin yoğunluğu 
gibi sebeplerle BASİAD için daha 
fazla faydalı olamayacağıma de-
ğerli büyüklerimle yaptığım isti-
şareler sonucunda karar verdim.

İnanıyorum ki, başkanlığım dö-
neminde oluşturduğumuz genç 
ekip yeni dönemde de BASİAD 
camiası ve Babadağ için çok 
önemli işler yapacaktır.

Geriye dönüp baktığımda bu üç 
yıllık dönemin BASİAD ve Baba-
dağ için önemli projelerin oluş-
turulup hayata geçirildiği bir dö-
nem olduğunu belirtmek isterim. 
Göreve geldiğim ilk günlerde ha-
zırlanan Turizm Yolunda Baba-
dağ Projesi; Babadağ’da turizm 
fikrinin bilimsel çalışmalar ve 

istişareler ile ilk kez, somut ola-
rak ortaya konulduğu projedir. 
Hemen arkasından bu proje doğ-
rultusunda düzenlediğimiz festi-
val ve sokak boyama çalışmaları 
ileride oluşacak Babadağ Turiz-
minin tohumları olmuştur. Ba-
badağ insanı ilk defa turizm fikri 
karşısında ‘’Neden olmasın?’’ 
sorusunu sormuştur. Projenin 
kent sakinleri tarafından da des-
tekleniyor olması önemlidir. Bu 
yolda alınan çok mesafe vardır 
ve yeni yönetim bu hedefte yeni 
işler yapabilecek donanımdadır.

Yaptığımız bu önemli çalışma-
nın yanısıra Denizli’de BASİAD 
camiası geçmişten gelen gücü-
nü kullanmış, kent ekonomisi 
ve siyasetinde sürekli olarak en 
fazla katkıyı sağlayan sivil top-
lum kuruluşu olmaya devam et-
miştir. Bundan sonra da devam 
edecektir.

Üç yıllık görev sürem boyunca 
bizleri destekleyen, eleştiren, yol 

gösteren, moral veren ve cesa-
retlendiren herkese ayrı ayrı te-
şekkür ederim. Bu süre zarfında 
camiamızın gücünü her an arka-
mızda hissettik. Birlik ve bera-
berliğimizi koruduğumuz sürece 
bu güç bizden sonraki kuşaklara 
da aktarılacaktır.

Bu süre boyunca gecelere ka-
dar çalıştığımız çok zaman oldu, 
işimizden ve ailemizden zaman 
ayırıp camiamız için koşturduk. 
Bizden yana bütün haklarımız 
helal olsun. Umarım sizler de 
bize geçen haklarınız varsa helal 
edersiniz. 

Bizler Babadağ’ın çocukları 
olarak farklı kurumlarda farklı 
görevlerde yine BASİAD için ça-
lışmaya devam edeceğiz. Yeni 
oluşacak yönetimin her zaman 
en büyük destekçisi olacağız.

Bu son yazımda sizlere veda eder-
ken, hepinizi sevgi ve saygı ile se-
lamlıyorum. Sağlıcakla kalın...

Değerli Hemşehrilerim,
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Denizli ve ülkenin tekstil sek-
törüne yön veren çok sayıda 
iş adamının üyesi olduğu 

BASİAD 11. Olağan Genel Kurulu, 
30 Nisan tarihinde Denizli Ticaret 
Odası Toplantı ve Konferans Salo-
nu’nda yapıldı. 

Divan Başkanlığı görevini Zafer 
Katrancı’nın üstlendiği Genel Ku-
rul’da Divan Üyeliğini Hüseyin 
Olgaç, Divan Katipliğini de Raşit 

BASİAD’DA YENİ DÖNEM
BABADAĞLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’NİN 11. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEREF ARPACI OLARAK BELİRLENDİ. 

Ercan yaptı. Yönetim Kurulu faa-
liyet raporu ve denetleme kurulu 
raporlarının okunmasının ardın-
dan yönetim kurulu, kesin hesap 
raporu görüşüldü. 

Yönetim kurulu ve denetim kurul-
larının ayrı ayrı oy birliği ile ibra 
edilmesinin ardından yeni dönem 
faaliyetleri ve bütçesi oylanıp ka-
bul edilerek seçimlere geçildi. 

BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Kasapoğlu’nun aday olma-
dığı Genel Kurul’da seçimlere tek 
liste ile gidildi. Şeref Arpacı’nın 
hazırladığı liste oy birliği ile kabul 
edilerek görevi devraldı. Seçim 
sonuçlarına göre Yönetim Kurulu 
Asil Üyeliklerine, Doğan Değir-
menci, Şerif Yunus Helvacı, Uğur 
Çoban, Raziye Çetindağ, Osman 
Uğurlu, Özüm Temiz, Adnan Kabak 
ve Ahmet Zeybek geldi. 

Derneğin 11. Genel Kurul Yöne-
tim Listesinde Yedek Üyeler ise, 
Seyhan Gümüştaş, Seçil Kaynak 
Doğuş, Esra Kasapoğlu, Şükran 
Küçüker, Engin Bilgiç, Tolga Ami-
roğlu, Sibel Tahtalı, Salih İşyar ve 
Engin Çoban olarak belirlendi. 

Yeni dönemin Denetleme Kurulu 
Asil Üyeleri Fedai Kundak, Hüseyin 
Olgaç ve Muharrem Panayır;  Yedek 
Üyeler de Erhan Tekin, Ali Kasa-
poğlu ve Ozan Katrancı’dan oluştu. 

11. Dönem Disiplin Kurulu Asil 
Üyeleri Nevzat Özel, Arif Şensöz ve 
Cemal Gürsel Özdemir olurken Ye-
dek Üyeler ise Ali Cevat Çalışkan, 
Necip Atar ve Meral Koltuksuz oldu. 

BASİAD YÖNETİM 
KURULU 
BAŞKANI SELİM 
KASAPOĞLU’NUN 
ADAY OLMADIĞI 
GENEL KURUL’DA 
SEÇİMLERE TEK 
LİSTE İLE GİDİLDİ. 
ŞEREF ARPACI’NIN 
HAZIRLADIĞI LİSTE 
OY BİRLİĞİ İLE KABUL 
EDİLEREK GÖREVİ 
DEVRALDI.
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Denizlili Firmalar 
Heimtextil’de 

Göz Kamaştırdı

HEIMTEXTIL 2018’DE 
GÖZ KAMAŞTIRDI
Dünyanın en büyük ev teks-

til fuarı HEIMTEXTIL 2018, 
9-12 Ocak tarihleri arasında 

Almanya’nın Frankfurt kentinde 
düzenlendi. Fuarda Denizli’den 68 
firma yeni sezon ürünlerini görü-
cüye çıkardı.

Fuarlara büyük önem veren ve 
dünyanın dört bir tarafındaki et-
kinliklere katılım göstererek ürün-
lerini alıcıların beğenisine sunan 
Denizlili firmalar, Heimtekstil fua-
rinda da büyük beğeni topladı. 

Babadağlı Sanayici ve İş Adamları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Kasapoğlu ve yönetim ku-
rulu üyeleri dünyanın en büyük ev 
tekstil fuarında stant açan Denizlili 
firmaları, özellikle de BASİAD üye-
si 34 firmayı yanlız bırakmadı. 

Heimtekstil Fuarı’na ayrıca fir-
maları yalnız bırakmamak adına, 
Denizli AK Parti Milletvekili Şahin 
Tin, Denizli Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Hüseyin Memişoğlu, De-
nizli Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli 
İhracatçılar Birliği Başkanı Süley-
man Kocasert, Denizli Sanayi Oda-
sı Başkanı Müjdat Keçeci katıldı.

2018 UMUT VAADEDİYOR

Fuar sonrasında, Heimtekstil 
2018’e yönelik fikirlerini paylaşan 
BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Kasapoğlu, 2018’in iyim-
ser bir tablo çizdiğini belirterek, 
“Dünyanın en önemli ev tekstili 
fuarı olan Heimtextil’e Denizli bu 
sene 68 firma ile katıldı. Katılımcı 
firmalarımızın 34’ü Babadağlı ve 
BASİAD üyesiydi. BASİAD Yönetim 
Kurulu olarak biz de fuara katıldık 
ve üyelerimizi yalnız bırakmadık. 
Üyelerimizle yaptığımız değerlen-
dirmeler ve genel olarak izlenim-
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lerimiz oldukça olumlu. 2018 için 
iyimser bir tablo var ve 2017’den 
daha iyi bir yıl olacağı beklentisi 
var. Tabii bu noktada euro bölge-
sinden gelen rakamların iyileşme-
si de önemli bir faktör. Avrupa’da 
büyüme 2017 için %2 oldu ki bu iyi 
bir oran. Avrupa’da işlerin iyiye git-
mesi buradaki ihracatçıya yaraya-
cak. 2018’de Avrupa’daki alıcıların 
alım konusunda istekli olacakları-
nı tahmin ediyoruz. Türkiye verileri 
özellikle yılın ikinci yarısı için mut-
lu edici ve önümüzde ekonomik bir 
daralma beklenmiyor.’’ dedi.

Ekonomik kalkınmada moral ve 
motivasyonun öneminin büyük ol-
duğunun altını çizen Başkan Ka-
sapoğlu,’’Türkiye üzerinde siyasi 
bir baskı, sıkıştırma yaşanmazsa 
ülke olarak son zamanların en iyi 
dönemini geçirebiliriz. İhracat ar-
tıyor, büyüme artıyor, işsizlik de 
az da olsa bir gerileme görüyoruz. 
Bu gelişmeler yatırım iştahını da 
artıracaktır. Ekonomide veriler ne 
kadar önemliyse motivasyon da o 
kadar önemli. Türk tekstilcisinin 
2018 için iyi bir motivasyona sahip 
olduğunu düşünüyoruz. Önümüz 
açık gözüküyor, uluslararası ilişki-
lerde yıl içinde bir kriz yaşamazsak 
2018 herkes için başarılı geçer.” 
ifadelerini kullandı.

DENİZLİ MODA VE TASARIM 
MERKEZİ OLMA YOLUNDA 

Heımtekstil Fuarı’nda Denizlili iş 
adamlarını yalnız bırakmayan De-
nizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Erdoğan da fuarın 
Denizli tekstilinin yeni ürünlerinin 
tanıtımı ve pazarlanması açısından 
büyük önem taşıdığını vurguladı.

Denizli’nin modanın ve tasarımın 
merkezi olma yolunda önemli 
adımlar attığını söyleyen Erdoğan, 
“Heimtextil 2018 Ev Tekstil Fua-
rı’ndaki stantlarımız büyük beğeni 
topladı. Heimtextil’de yerini alan 
ihracatçı firmalarımızın çalışanla-
rının, binlerce yıllık bir geçmiş ve 
tecrübeye dayanan doğal birikim-

den esinlenerek ortaya çıkardıkları 
eşsiz ürünleriyle, şehrimizin teks-
tilin anavatanı olduğunu fuara ge-
lenlerin zihnine nakşetmesinden 
büyük onur duyduk. Denizli’nin vit-
rini konumundaki ihracatçı firma-
larımızın bu yıla özel yeni ürünleri, 
şehrimizin moda ve tasarım mer-
kezi olma yolunda attığı önemli 
adımlardan biri” dedi.

İŞ DÜNYASI İÇİN
UMUTLU BİR YIL 

Fuara katılan Denizlili firmaların 
stantlarını gezen ve fuara ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan De-
nizli Ak Parti Milletvekili Şahin Tin, 
‘’Fuarda yaşanan ciddi hareketlilik 
Türkiye’nin ihracat hedefleri ko-
nusunda çok güzel ve önemli bir 
gösterge. Fuar alanında yaptığımız 
stant gezilerinde de iş dünyamızın 
temsilcilerinin görüşlerinin de bu 
yönde olduğunu gördük. 2018’in 
işaretlerini 2017’nin son çeyreğin-
deki olumlu gelişmelerle de yaşa-
dık. Denizli ilimiz olarak 2017 yılın-
da olduğu gibi inşallah 2018 yılında 
da Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat 
Zeybekci’nin de destekleriyle daha 
da iyi bir yıl geçireceğimizi umut 
ediyoruz.” diye konuştu.
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Basiad Genişletilmiş 

Yönetim Kurulu 
Toplantısı

BASİAD’ın Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu Toplantısı gerçekleşti.  
Denizli ve Babadağ hakkındaki 

projelerin istişare edildiği toplantıya 
Denizli Büyükşehir Belediye Başka-
nı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 
Denizli Sanayi Odası Meclis Başka-
nı Mehmet Tosunoğlu, Aslı Tekstil ve 
Agrion Seracılık Yönetim Kurulu Üye-
si Selim Kasapoğlu, Ozan Tekstil Yö-
netim Kurulu Başkanı Zafer Katrancı, 
Nesa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Özel, Panayır Tekstil Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Panayır, Aslı 
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Kasapoğlu ve Fatih Ferforje Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Filiz, Motif Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, 
Değirmenci Group Stratejik Planlama 
ve Yatırım Bölüm Başkanı Doğan De-
ğirmenci, Eymes Tekstil Mali Müşaviri 
Mehmet Uğur Çoban, Holgaç Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ol-
gaç, Hacı Şerif Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şerif Arpacı, BASİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Raziye Afyon Çetindağ, 
Uğurlar Tekstil Yönetim Kurulu üyesi 
Osman Uğurlu, BASİAD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ahmet Zeybek, Neşe Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pe-
lin Şensöz katıldı. 

BASİAD GENİŞLETİLMİŞ 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
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Denizli Ticaret Odası ‘Deniz-
li’de Teknik Tekstille Dönü-
şüm Yol Haritası Çalıştayı’ 

düzenledi. Çalıştay’da BASİAD’ı 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Ka-
sapoğlu temsil etti. 

DTO, Denizli’de Teknik Tekstile Dö-
nüşüm Projesi’nin ikinci adımı attı. 
İlimizde en büyük bütçeli hibe des-
tek programı olarak tarihe geçen 
projenin çalıştayı büyük ilgi gör-
dü. Çalıştaya, DTO Yönetim Kurulu 

TEKNİK TEKSTİLLE DÖNÜŞÜM 
YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 

Başkanı Uğur Erdoğan ile Başkan 
Yardımcısı İmran Eraslan’ın yanı 
sıra BASİAD Başkanı Selim Kasa-
poğlu, DETGİS Başkanı Mustafa 
Koltuksuz, ilgili firmaların temsil-
cileri, DTO Meclisi ile Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı uzmanları, Dokuz 
Eylül ve Pamukkale Üniversitesi 
öğretim üyeleri katıldı. Düzenle-
nen çalıştaya,  PAÜ Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Öğ-
retim Üyelerinden Prof. Dr. Sema 

DENİZLİ TİCARET ODASI 
‘DENİZLİ’DE TEKNİK 
TEKSTİLLE DÖNÜŞÜM 
YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI’ 
DÜZENLEDİ. ÇALIŞTAY’DA 
BASİAD’I YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI SELİM 
KASAPOĞLU TEMSİL 
ETTİ.  DTO, DENİZLİ’DE 
TEKNİK TEKSTİLE 
DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN 
İKİNCİ ADIMI ATTI. 
İLİMİZDE EN BÜYÜK 
BÜTÇELİ HİBE DESTEK 
PROGRAMI OLARAK 
TARİHE GEÇEN PROJENİN 
ÇALIŞTAYI BÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ.

Palamutçu, Doçent Doktor Yüksel 
İkiz, Yardımcı Doçent Doktor Rey-
han Keskin ile Dokuz Eylül Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi 
Tekstil Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. A. Merih Sarıışık, Öğ-
retim Üyelerinden Prof. Dr. Aysun 
Akşit, Doçent Doktor Ümit Halis 
Erdoğan, Yardımcı Doçent Doktor 
Gökhan Erkan ve Yardımcı Doçent 
Doktor Bengi Kutlu katkı sağladı.

Önemli simaların yer aldığı etkin-
likte Dokuz Eylül ve Pamukkale 
Üniversitesi Tekstil Mühendisli-
ği Bölümleri öğretim üyelerinin 
teknik tekstille ilgili sunumunun 
ardından projenin yol haritası be-
lirlendi. 

Çalıştayın açılış konuşmasını ya-
pan DTO Başkanı Erdoğan, teknik 
tekstil ile odalarının AB’den 3 mil-
yon Euro’luk destek alan projenin 
önemine değinerek, ‘’Yıllardır De-
nizli’de ‘Teknik tekstille ilgili neler 
yapmalı?’ diye hemen hemen her 
yerde bir şeyler konuşulur. Kat-
ma değeri yüksek ürünlere nasıl 
geçeriz? Tekstille ilgili gelişim 
ve değişimi nasıl yakalarız? Hep 
bunları konuştuk. Denizli’de ilk 
kez yaklaşık 15 milyon TL’lik bir 
bütçe ile AB’den destek alan hibe 

projemizin ilk adımlarını atıyoruz. 
Bundan sonra neler yapacağımızı, 
akademisyenlerimiz ve işin içinden 
gelen sanayicilerimizle değerlen-
direceğiz” dedi.

‘’Denizli bundan sonra daha 
sık gündeme gelecektir’’

Projenin Denizli’de bir ilk olduğuna 
dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Si-
vil toplum kuruluşları olarak bizim 
asli görevimiz devletle vatandaşı 
buluşturmak, kamu kurum, ku-
ruluşları ile sorumlu olduğumuz 
kitle arasındaki ilişkileri en iyi üst 
düzeye getirmek. Denizli bundan 
sonra bu tür projeleri ile Türki-

ye’de daha sık gündeme gelecek-
tir ve şehrimizde üretim, istihdam 
ve ihracatı artırabilecek unsurları, 
destekleyerek teşvik edip harekete 
geçirmeye devam edeceğiz.

Türkiye’de kurulan 795 AR-GE 
merkezi’nden 7’si Denizli’de. Bu 
AR-GE merkezlerinin, 5 adedi 
tekstil, 2 adedi ise kağıt ve kağıt 
ürünleri alanında faaliyet göste-
riyor. Türkiye’deki 145 tasarım 
merkezinden 21’i de Denizlimizde. 
Denizli, İstanbul’dan sonra iller 
arasında 2. Sırada. Değerlendir-
mede, nüfusu baz aldığımızda ise 
ilk sıradayız.” ifadelerini kullandı. 
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TÜRKİYE TEKNOLOJİ 
BULUŞMALARI’NIN 
ÜÇÜNCÜSÜ DENİZLİ’DE 
DÜZENLENDİ

Turkcell ana sponsorluğun-
da, Babadağlı Sanayici ve İş 
Adamları Derneği’nin kat-

kılarıyla düzenlenen Türkiye Tek-
noloji Buluşmaları’nın üçünücüsü 
ilimiz Denizli’de gerçekleşti.

TOBB ve Türk Ekonomi Bankası 
iş ortaklığı ile Turkcell ana spon-
sorluğunda 20 ilde gerçekleşecek 
olan etkinlikler zinciri Denizli’den 
yola çıktı. Denizli Sanayi Odası, De-
nizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret 
Borsası ev sahipliğinde; BASİAD 
ve DEGİAD’ın katkılarıyla Anemon 
Otel’de düzenlenen etkinliğe yo-
ğun katılım gerçekleşti.

Ana odağın ‘’dijitalleşme’’ konusu 
olduğu toplantının amacı; Türki-
ye’nin dijitalleşmesi yolunda en 
önemli parçalardan biri olan KO-
Bİ’lerin, işlerini dijital dünyaya 
tam ve eş zamanlı olarak entegre 
edebilmesiydi. Toplantılar boyun-
ca Endüstri 4.0, dijital ekonomi ve 
güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, 
akıllı tarım uygulamaları, IoT gibi 
konular ele alındı, dijital operatö-
rü olan Turkcell, bu yolda edindiği 
bilgi birikimi ve tecrübelerini KO-
Bİ’lerle paylaştı.

“Dijitalleşmenin yolu 
KOBİ’lerden geçiyor”

Toplantıya katılan KOBİ’lere ses-
lenen Turkcell Pazarlamadan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Bütün Türkiye’nin dijitalleş-
mesinde en önemli itici gücün KO-
Bİ’ler olduğunu belirterek, ‘Dijital 
bir devrim yaşadığımız bugünde 
artık herkes dijitali oldukça etkin 
kullanıyor. Dijitalleşme ile birlikte 
rekabet artıyor, fiyatlar şeffaflaşı-
yor, güç müşterinin eline geçiyor 
ve online itibar önem kazanıyor. Bu 
durum KOBİ’leri dijital ile yaşanan 
hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve 
dijital dönüşüm sürecine girmek 
zorunda bırakıyor. Dünyanın ilk 
dijital operatörü olarak bu süreçte 
edindiğimiz bilgi birikimi ve dene-
yimi KOBİ’lerimizle paylaşmayı bir 
sorumluluk olarak kabul ediyoruz. 

KOBİ’lerimizin dijitalleşme süreç-
lerini ne kadar hızlı tamamlarsak 
Türkiye’nin de dijitalleşmesine o 
kadar hızlı katkı sağlamış oluruz. 
KOBİ’lerimizin dijital hale gelmesi 
aynı zamanda, uluslararası alanda 
rekabet güçlerini ortaya çıkarma-
mız açısından da büyük önem taşı-
yor. ‘’ diye konuştu. 

Turkcell Stratejik Odaklı Pazarla-
ma Direktörü Ömer Barbaros Yiş 
de ‘Dijital Dünyada Pazarlamanın 
Yeni Kuralları’ başlıklı bir konuş-
ma gerçekleştirdi. Yiş ayrıca, diji-
talleşmeyle birlikte müşterilerin 
değişen ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaç-
lara yönelik çözümlerle ilgili dene-
yimleri KOBİ’lerle paylaştı. 

ANA ODAĞIN 
‘’DİJİTALLEŞME’’ KONUSU 
OLDUĞU TOPLANTININ 
AMACI; TÜRKİYE’NİN 
DİJİTALLEŞMESİ 
YOLUNDA EN ÖNEMLİ 
PARÇALARDAN BİRİ OLAN 
KOBİ’LERİN, İŞLERİNİ 
DİJİTAL DÜNYAYA TAM 
VE EŞ ZAMANLI OLARAK 
ENTEGRE EDEBİLMESİYDİ. 
TOPLANTILAR BOYUNCA 
ENDÜSTRİ 4.0, DİJİTAL 
EKONOMİ VE GÜVENLİK, 
AKILLI ÖDEME 
SİSTEMLERİ, AKILLI TARIM 
UYGULAMALARI, IOT GİBİ 
KONULAR ELE ALINDI,
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Dünya hazır giyim sektörünün 
kalbi 13-15 Şubat tarihleri 
arasında Fransa’nın başken-

ti Paris’te attı. Hazır giyim kumaş 
üreticilerinin ilkbahar/yaz 2019 
kreasyonları Paris’teki Premier 
Vision ve Texworld fuarlarında gö-
rücüye çıktı. 

Dünya hazır giyim sektörünün il-
giyle takip ettiği fuara bu sene 
Denizli’den 18 firma katıldı. Fuar 
ile ilgili açıklama yapan BASİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Kasapoğlu: “Denizli’de Ev Tekstili 
Sektörünün yanında Hazır Giyim 
Sektörü de güçlenmeye başladı. 
Dünyada moda ve tasarım yüksek 
hızda ilerliyor. Hız arttıkça bu are-
nada Türkiye’nin eli de güçleniyor. 
Özellikle son dönemde Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezlerine sağlanan 
destekler, yararlanan firmaların 

yapılarını daha üretken daha kre-
atif hale getirerek katma değerli 
ürünler oluşmasına önemli katkı-
lar sağlıyor. Tasarım değeri yüksek 

katma değerli ürün gamının geli-
şiyor olması Türk firmalarının orta 
vadede daha da güçlü bir konumda 
olacağının göstergesidir.“ dedi ve 
katılımcı firmaları tebrik etti.

Pamuklu kumaştan, ipekten ör-
meye, kot kumaşlarına kadar her 
türlü kumaş çeşidi, baskılar ve 
aksesuarların sergilendiği dün-
yanın en prestijli fuarı olan Pre-
miere Vision Paris ve Texworld’e 
Türkiye’den toplam 163 firma ka-
tıldı. Fuarlarda stant açan Denizlili 
firmalar ise şöyle: Akürün Tekstil, 
Aslı Tekstil, Bez Tekstil, Bezsan 
Tekstil, Dost Tekstil, Ekpen Tekstil, 
Gamateks Tekstil, Gökhan Teks-
til, Görenler A.Ş. , Hisar Tekstil, 
İlka Tekstil, Kaynak Tekstil, Larma 
Tekstil, May Denim (Aslan Tekstil), 
Menderes Tekstil, Shamrock Teks-
til, Starteks Tekstil, Tan Tekstil.

DENİZLİLİ HAZIR GİYİM 
KUMAŞ ÜRETİCİLERİ PARİS’TE

PAMUKLU KUMAŞTAN, 
İPEKTEN ÖRMEYE, KOT 
KUMAŞLARINA KADAR 

HER TÜRLÜ KUMAŞ 
ÇEŞİDİ, BASKILAR 

VE AKSESUARLARIN 
SERGİLENDİĞİ 
DÜNYANIN EN 

PRESTİJLİ FUARI OLAN 
PREMİERE VİSİON 

PARİS VE TEXWORLD’E 
TÜRKİYE’DEN TOPLAM 

163, DENİZLİ’DEN 18 
FİRMA KATILDI.

MEHMET KAVAK 
4 MART 1965 TARİHİNDE 
BABADAĞ’DA DÜNYAYA GELEN 
MEHMET KAVAK 
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIDIR. 
KAVAK, 1975 YILINDAN
BU YANA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
EREN İNŞAAT OLARAK İŞ HAYATINI 
DEVAM ETTİRMEKTEDİR. 

YAPTIĞI İNŞAATLARDA ADINDAN 
SÖZ ETTİREN EREN İNŞAAT, 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
MEHMET KAVAK, ÖNÜMÜZDEKİ 
YILLARDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
DENİZLİ’DE YENİLİKLER 
YAPILACAĞINI DİLE GETİRDİ.
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İbrahim Tan
ile Röportaj

ÇOCUKLAR DA İŞİN İÇİNE 
GİRİNCE BİRAZ DAHA GÜÇLENDİK. 

RÖPORTAJ  :  GÜLSU HAYTA
FOTOĞRAF :  C İHAN KENDİDOĞAN
YER :  TAN TEKST İL 

KÜÇÜCÜK EL NUMUNESİNDEN 
ENTEGRE BİR TESİSE: TAN TEKSTİL
Küçücük kumaş parçası bir insa-
nın hayatını nasıl değiştirebilir? 
Ufak bir dükkanı kocaman bir en-
tegre tesisi yapabilir mi bir kumaş 
parçası? Yapar. Doğru mesajlar 
alındıysa, o kumaş parçası sizi 
hak ettiğiniz güzel yerlere getire-
bilecek güce sahip olur. 

Uluslararası piyasada ciddi söz 
hakkı sahibi olan bir firma Tan 
Tekstil. Bundan yıllar önce firma 
sahibi İbrahim Tan’a bir arkadaşı 
defter büyüklüğünde bir kumaş 
getirir ve; ‘’Kumaşı Denizli’de 
yaptırabilir misin?’’ diye sorar. 
İşte bu soru, şu an gömleklik ku-
maş üretiminde Türkiye’nin ikinci 
firması olan Tan Tekstil’in temel-
lerini oluşturan sihirli bir sorudur.

İbrahim Bey kendinizi 
tanıtır mısınız? 

3 Ekim 1954 tarihinde Denizli’de 
doğdum. Üç çocuğum var. İş haya-
tım süresince ticaret ve sanayicilik 
dışında sivil toplum kuruluşlarında 
da aktif görev aldım. Denizli Tica-
ret Odası’nda 18 yıl görev yaptım. 
Bunun 12 yılını Meclis Başkanlığı 
ile geçirdim. Aynı zamanda Türki-
ye Odalar Borsalar Birliği’nde de 
Komisyon Bakanlığı görevini sür-
dürdüm.

2009 yılında babamın vefatından 
sonra sivil toplum kuruluşların-
daki aktif görevlerimi bırakmak 
zorunda kaldım. Halen kardeşim 
ve çocuklarımla birlikte DSOB’de 
sanayicilik ve bütün grup şirket-
lerimizin yönetim ve organizasyon 
işlerini yürütmekteyiz. Şirketleri-
mizde aktif olarak Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini sürdürmekte-
yim. 

Ailenizden bahseder misiniz? 
Çocukluk yıllarınız nasıl geçti?

Aslen Babadağlıyız ama ailem 
1954 yılının başlarında Denizli’ye 
göç etmiş. Dedemin zamanında 
zar zor alınan bir dokuma tezga-
hıyla başlamış aslında bütün hika-
ye. Babam askere gitmeden önce 
çıraklık, pamuk tarlasında işçilik 
yapmış; ayakkabı mağazasında 
çalışmış. Yani, askere gidene ka-
dar çok zahmetler çekmiş.  Askere 
gidip geldikten sonra da annemle 
evlenmiş ve Babadağ’da bir süre 
dokumacılık yaptıktan sonra De-
nizli’ye gelmişler. Babam, 4-5 tane 
motorlu tezgahla aile hayatını de-
vam ettirmeye çalışmış. Çalışma 
disiplini ve saati onu belirli yere 
getirdikten sonra tezgah sayısını 
artırarak bir boyahane satın almış. 

Babam ben ortaokul yıllarındayken 
büküm makinaları aldı, Bursa’ya 
havluculara iplik satmaya giderdik 
birlikte. Ama bir süre sonra babam 
rahatsızlık yaşayınca işler biraz 

yavaşladı. Ben de okulumu bitirip 
lise öğrenimi için İstanbul’daki 
akrabalarımın yanına yerleşerek 
İstanbul Vefa Lisesi’ne kayıt yaptır-
dım. İstanbul’da hem okuyup hem 
de çalışma hayatına atılma şansım 
oldu. Böylece, ticareti ve piyasayı 
öğrendim. Dönemin şartları zor 
olduğundan üniversiteye devam 
edemedim ve vatani görevimi ta-
mamlamak üzere askere gittim.

Askerden sonra İstanbul’daki 
işlerinize mi devam ettiniz?

Aslında önce öyle istemiştim ama 
babam İstanbul’a döneme izin ver-
medi.  Hatta bana şöyle dedi: ‘’Bu-
rada kalıp altın mı, İstanbul’a gidip 
bakır mı tutacaksın?’’ Bizde baba-
mızın üstüne söz söylenmez. Bu 
sebeple ben de Denizli’de kaldım.

Kaldım ama sermaye yok, para yok. 
Para kazanmanın yollarını aradım. 
Bir ara iplikçilik yaptıktan sonra 
haşıl makinası aldım ve tesis kur-
dum.  Haşıl makina sayısı arttı, iş-
ler yoluna girdi. Biraz para biriktir-
dim ve Organize Sanayi’den şu an 
Tan Tekstil’in bulunduğu yeri satın 
aldım. Bir şeyi başarmanın vermiş 
olduğu heves var o zamanlar içim-
de, buranın borcu bitince bir inşaat 
firmasıyla sıkı bir pazarlık yaptım 
ve 3 bin metrekare yeri kapattık. 
Bu borcu da yine çözgücülükten 
kazanmaya devam ettiğim paray-
la ödüyordum. Hedefim bu 3 bin  
metrekare yerde Denizli’nin tüm 
haşıl ve çözgü işlerini yapmaktı. 
Bu sırada babam boyahane kur-
mamı söyledi. İşe atılmadan önce 
piyasayı kontrol ettim. Gördüm ki 
boyacılık yapan firmalar renk tut-
turma zorluğu yaşıyorlar. Bu krizi 
forsata çevirebiliriz düşüncesiyle 
boyahane kurmaya karar verdik 
ama para yok. Koyuldum İstanbul 
yoluna, orada boya makinası sa-

‘’BURADA KALIP ALTIN MI, 
İSTANBUL’A GİDİP BAKIR 
MI TUTACAKSIN?’’ BİZDE 
BABAMIZIN ÜSTÜNE SÖZ 
SÖYLENMEZ. BU SEBEPLE 
BEN DE DENİZLİ’DE 
KALDIM. KALDIM AMA 
SERMAYE YOK, PARA 
YOK. PARA KAZANMANIN 
YOLLARINI ARADIM. BİR 
ARA İPLİKÇİLİK YAPTIKTAN 
SONRA HAŞIL MAKİNASI 
ALDIM VE TESİS KURDUM.  
HAŞIL MAKİNA SAYISI 
ARTTI, İŞLER YOLUNA GİRDİ. 
BİRAZ PARA BİRİKTİRDİM 
VE ORGANİZE SANAYİ’DEN 
ŞU AN TAN TEKSTİL’İN 
BULUNDUĞU YERİ SATIN 
ALDIM.
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tan firmaları gezdim ama hiçbiri 
ödemede vadeye yanaşmadı. Bu 
aralar 25-26 yaşındayım, delikan-
lılığın verdiği kararlılık duygusu ile 
de vazgeçmiyorum hedefimden. 
Son bir firma kaldı. Çaldım kapı-
sını. Firma sahibi sen iyi bir gence 
benziyorsun dedi ve bana vadeli 
ödemek koşulu ile tam 5 tane boya 
makinası verdi. Kurutma makina-
sını da başka firmadan aynı şekil-
de aldım. 

‘‘Tan Tekstilin dönüm noktası’’ 
dediğiniz bir an var mı?

Bununla ilgili çok önem taşıyan iki 
hikayem var. İlki işleri büyütebil-
mem ile alakalı diğeri de ipliği bo-
yalı kumaş üretmeye başlamamla.

İşleri büyütme hikayem şöyle: Ben 
küçük yerli bir haşıl makinası ile 
haşılcılık yapıyordum.  Bursa’da 
Ali Osman Sönmez’in firması olan 
ASF Holding’te Belçika’dan gelmiş 
iki tane haşıl makinası var, onları 
almak istiyorum ama Ali Osman 
Sönmez büyük iş adamı olduğu için 
ona ulaşmamız çok zor. O dönem 
Denizli Basma Sanayi’den oraya 
giden bir mühendis Kemal abimiz 
vardı. Babam, Kemal abi ve ben 
bir şekilde Ali Osman Sönmez’den 
randevu alarak Bursa’ya Gittik. 
Odasına girdiğimizde çok mütevazı 
bir şekilde kalktı ve ‘’hoş geldiniz’’ 
dedi. Neyse, oturduk ama ben ter-
liyorum, titriyorum. Çok büyük bir 
adamın karşısındayız çünkü. Ke-
mal abinin samimiyeti olduğu için 
söze girdi: ‘’Abi Belçika’dan gelen 
haşıl makinalarını Denizli’den ge-
len bu arkadaşlar alacak. Sizce uy-
gun mu?’’ Ali Osman Sönmez de: 
‘’Tabii, tabii’’ diyerek sekreterini 
çağırdı ve makinaların fiyatlarını 
istedi. Yıl 1982 ve iki makinanın fi-
yatına 22 bin lira dediler. O kadar 
büyük bir rakamdı ki kafamda na-
sıl ödenir bu para diye düşünürken 
‘’ayda bin lira bin lira ödeyin’’ de-
diler. Kemal abi kabul etti. İki ma-
kina ne zaman gelecek, kurulacak 
ve ne zaman para kazanmaya baş-
layacak da ben ayda bin lira öde-

yebileceğim. Ben babama baktım, 
babam da tamam diye göz etti ve 
22 senet imzaladım. Odadan çıkar 
çıkmaz Kemal abime döndüm ve 
dedim ki, ‘’Abi ben bu parayı nasıl 
ödeyeceğim? Makinalar gelecek, 
kurulacak ve çalışır hale gelmesi 
en az 6 ay.’’  Kemal abim bana hak 
verdi ve geri dönüp ödemeyi 6 ay 
sonrasından başlattı.

Bir süre sonra makinelar geldi ve 
montajı, çalışması derken gerçek-
ten 5-6 ay geçti. 3 haşıl makinem 
oldu ve çok güzel işler yapmaya 
başladım. İlk iki ay bin lirayı öde-
dim ama üçüncü ayda gelir gider 
hesabı yaptığımda 500 lira eksik 
kalıyor ve bir türlü kapatamıyorum 
açığı.  Oturdum ve Ali Osman Sön-
mez’e bir mektup yazdım: ‘’Çok 
değerli büyüğüm Ali Osman Sön-
mez abi, ben sizden iki tane haşıl 
makinası aldım. 22 bin lira değe-
rinde ve aylık bin lira ödemek ko-
şulu ile senetler imzaladım. Ancak, 
yaptığım iş ayda 5 yüz lira para ka-
zanıyor, bin lirayı ödeyemiyorum. 
Bu konuda bana yardımcı olabilir 

misiniz?’’ Mektubu gönderdim, ay 
sonuna kadar bir cevap gelir ben 
de ona göre ayarlama yaparım diye 
bekliyorum. Aradan 15 gün geçti, 
odama sarı bir zarf geldi. İçerisin-
de imzaladığım 20 senet var.  Üze-
rinde bir yazı: ‘’Oğlum, senetleri 5 
yüz lira olarak yap, üzerine pullanı 
yapıştır, eski gönderdiğim senetle-
ri kendi ellerinle yırt...’’

Bu hikaye benim hayatımın çıkış 
noktasıdır. Bunu kimse yapmazdı. 
İşte büyük adam olmak bu. Sayın 
abim nur içinde yatsın.

İpliği boyalı kumaş üretme 
hikayeniz nasıl başladı?

Elimizde olan 3 bin metrekare yeri 
nasıl büyütebilirim, başka neler 
yapabilirim diye kafa yorarken İz-
mirli bir müşterim bir gün bana, 
defter yaprağı büyüklüğünde ipliği 
boyalı kumaş getirdi. ‘’Bunu De-
nizli’de yaptırabilir misin?’’ diye 
sordu. Kumaşı pamuklu doku-
ma yapan bir firmaya götürdüm. 
Firma bana, ‘’Arkadaş sen parayı 
bugün vereceksin, malı altı ay son-
ra teslim alacaksın’’ dedi. Bir an 
düşündüm ki, bu işte güzel iş var. 
İşe girişmeden önce yaptığım gibi 
hemen İstanbul’a giderek bir hafta 
boyunca araştırma yaptım ve so-
nunda da gömleklik kumaş üret-
meye karar verdim.

Biz bu kararı almışken Denizli’de 
haşılcılık yapan firma çoğalmıştı 
ve biz de haşıl makinalarını Ma-
latya’ya sattık. Boyahaneyi büyüt-
tük, makine sayılarımızı artırdık ve 
havlu ihracatçıları bize mal boyat-
maya başladı. 

İşleri büyüterek günde 15-20 ton 
mal boyar duruma geldik. Kazan-
dığımız parayla da yatırım plan-
ları yapıyoruz. Kuruluşumuzdan 
bu yana hiç kredi kullanmadık. 
Yatırım planlarımız ‘’ben aldığım 
makinayı kaç yılda geri ödeyebi-
lirim’’ üzerine kuruluydu. İşleri 
büyüttükten sonra dokuma tesisi 
kurmaya karar verdik. Şu an doku-
ma tesisimizin olduğu alan Antepli 

bir firmaya aitti. Araziyi alabilmek 
için aracı bi abi buldum ve firmayı 
arayarak 100 ton ipliğe anlaştılar. 
Dedim ki, ‘’abi ben sana bu para-
yı nasıl ödeyeceğim, param yok ki 
benim.’’ Sağ olsun, o da paran ol-
dukça ödersin dedi. 

Tesisin inşaatını 2-2,5 yılda ta-
mamladık. Alınacak yeni maki-
neler için firmalarla pazarlık ya-
pıyoruz ama hepsi 2 yıl vade ile 
veriyorlar. Biz yeni makinelerin 
paraşarını 2 yılda ödersek batarız. 

Büyük bir firmanın patronu ile 
görüşmek için Almanya’ya gittik.  
Açtım ajandamı ve dedim ki, ‘’Ben 
10 yıl vade istiyorum.’’ Adam kalktı 
masasından, ‘’Bu iş olmaz.‘’ dedi. 
Hemen atıldım, ‘’Ben 10 yıl istiyo-
rum ama sen de ki, şu kadar yıl. 
Böyle birden kalkılır mı?’’ Sohbet 
ve kararlılığın ardından ilk 2 yılı 
ödemesiz geçmek şartı ile 7 yıl 
için anlaştık. Toplamda 100 maki-
ne aldım.  Tesis çalışmaya başladı. 
Çıkan malın ipliğini kendimiz bo-
yuyoruz, dokumasını kendimiz ya-
pıyoruz. Terbiye için başka bir yere 
gönderiyoruz ama mallar zama-
nında gelmiyor ve terbiyesi güzel 
yapılmadığından terbiye için de bir 
tesis kurduk. Artık tüm aşamaları 
kendimiz yapıyorduk. 2 yıl boyun-
ca para biriktirdik ve borçlarımızı 
ödemek kolaylaştı. 

1987 yılından bu yana …

1987 yılında 1 tane kurutma 5 tane 
boya makinası ile yola koyulduk. 
30 yılda 3 bin metre olan yerimizi 
80 bin metrekareye çıkardık. Tür-
kiye’de ipliği boyalı gömlek kuma-
şı üreten ikinci firmayız. Aylık 1 
milyon metre ipliği boyalı kumaş 
üretiyoruz. Çocuklarım iyi eğitim 
aldı, yurtdışında okudular. Bir ta-
nesi kimya mühendisi, bir tanesi 
ekonomist oldu.  Çocuklar da işin 
içine girince biraz daha güçlendik. 
30 yıldır çalışan boyahanemizde 
günlük 30 ton havlu ve örme ku-
maş boyuyoruz. İplik boyama te-
sisimizde de günlük 15 ton iplik 
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boyama işlemi yapılıyor. Tamamen 
kendimiz için çalışan 150 tane do-
kuma makinemiz var. Dijital bas-
kı merkezimizde ayda 1,5 milyon 
metre de gabardin kumaş boyuyo-
ruz. Ayrıca bir tane baskı tesisine 
de sahibiz. Tüm bu tesislerimizde 
yaklaşık 600 civarı çalışanımız var. 
Bugün, Tan Tekstil olarak, tam 
entegre gömleklik kumaş üreten 
bir tesisiz. Rakip firmalar arasın-
da öne çıkmaya başlayınca kendi 
koleksiyonumuzu kendimiz oluş-
malıyız dedik ve İtalyan bir dizay-
nırla çalışmaya başladık. Çok ciddi 
yatırım yaptığımız 2 adet numune 
makinalarımız var. 10’ar metre ku-
maş dokuyup kartela hazırlıyoruz 
ve müşterilerimize kendi numule-
rimiz ile gidiyoruz. 

Hangi ülkelere ihracat 
gerçekleştiriyorsunuz?

AB üyesi tüm ülkeler, İngiltere, 
Amerika, Rusya, Japonya ve Güney 
Afrika. Zaten dünyanın 8 ülkesinde 
ofisimiz var şu an. Kendi malları-
mızı kendimiz satıyoruz. Dünyada 
2 bin mağazası olan Zara, Mark-
s&Spencer, Mango, Lacoste gibi 
markadaların tedarikçilerin 1 ya 
da 2. sırasındayız. 

2018 yılında hazırlandığınız
fuar var mı?

Tabi ki. Şu an 2018’in yaz koleksi-
yonunu çalışıyoruz. Her yıl Şubat 
ve Ekim aylarında Paris’te düzen-
lenen ve Türk firmalarının yalnız-
ca 4-5 yıldır Türk girebildiği ancak 
bizim 15 yıldır yerimizi aldığımız 
Premier Vision Fuarı’na katılıyo-
ruz. Hatta şu an 2019’un renkleri 
bile geldi. 

Tekstil sektörü dışında başka bir 
alanda yatırım yaptınız mı?

Tabi. Denizli Organize Sanayi Böl-
gesi’nde enerji alanında da yatı-
rımlar yaparak buhar ve elektrik 
santrali tesisi kurduk. Ayrıca ku-
rulduğu dönemde Ege Bölgesi’nin 
en büyük alışveriş merkezi olan 
TERASPARK’ı Denizli’ye kazandır-

dık ve halen Hollandalı ortaklar ile 
Denizli halkına hizmet vermekte-
yiz. Son olarak, Isparta Süleyman 
Demirel Hava Alanı’na Boing ve 
Airbus uçakların bakım ve boya iş-
lerini yapan bir tesis kurduk. Tüm 
hava yolu şirketlerine hizmet ve-
rerek THK ile işbirliği içinde olduk. 

TERASPARK’ı kurma fikri 
nasıl ortaya çıktı?

Şu an TERASPARK’ın bulunduğı 
alan evimin yanında olduğu için 
araziyi aldım ve beklemeye bırak-
tım. O dönemde de Rifat Hisarcık-
lıoğlu ile ilişkilerim çok iyiydi. O ve 
iki arkadaşı Ankara’nın girişinde 
bir AVM yaptıkları için tecrübesine 
güvenerek arsayı nasıl değerlen-
dirmem gerektiğini sordum. Kısa 
bir toplantı yaptıktan sonra buraya 
AVM yapalım dedi ve bana finans-
man, mimar, kiraya verecek firma 
ve ajansıma kadar her şeyi bul-
du. Sonuçta da önümüze öyle bir 
rakam çıktı ki, o yatırımı yapacak 
güç yok bende. Sabancıya giderek 
projeden bahsettim, borcumu ka-
zancımla ödeyeceğimi söyledim ve 
kabul ettiler. Bu esnada telefonum 
çaldı. Hollanda’dan bir yatırım 
firması AVM projesini duymuş ve 
ortak olmak istedi. Hemen kabul 
ettim ve çalışmalara başladık.

İş hayatına atılmak isteyen 
gençlere tavsiyeleriniz var mı?

Benim iş hayatına başladığım za-
man itimat müessesi çok önemliy-
di. Şimdi öyle bir durum yok. Adam 
çekini imzalıyor ama ödemiyor. 
Dolayısı ile gençler bankaya gidip 
ben şöyle bir yatırım yapacağım 
deyip de kaynak alması imkansız 
çünkü, kaynak göstermek zorun-
dalar. Tabi devletin şimdi KOSGEB 
aracılığı ile destekleri var, eğer ki 
bu para size yeterli ise öncelikle bu 
kanalı tercih edebilirsiniz. Yapaca-
ğınız işte rakiplerinizi iyi kontrol 
etmelisiniz, işlerin nereye gidece-
ğini önceden kestirmeye çalışma-
lısınız ve uzun AR-GE çalışmaları 
yaptıktan sonra sektöre atılmalı-
sınız. 

Önümüzdeki dönemler için 
gündemde olan bir yatırım 
planınız var mı?

Önümüzdeki dönemler için enerji 
alanında bir kaç yatırım yapmak 
istiyoruz. Benim ve kardeşim Tev-
fik’in yaşı ilerledi ve bizim yeni bir 
tesis kurmamız, o tesisi tam te-
şekküllü çalışır hale getirmemiz 
2-3 yılımızı alır. Dolayısı ile bundan 
sonra bir sanayi yatırımı yerine bir 
hazır kurulu enerji yatırımı yapma 
fikri daha sıcak geliyor.
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Babadağ 
Sokaklarında
Renovasyon 

Projesi

Tekstil’in kalbi olan Baba-
dağ’da kültürel turizmi can-
landırmak adına başlatılan 

‘’Turizm Yolunda Babadağ’’ Pro-
jesi kapsamında tam 100 tarihi ev 
rengarenk boyandı. Babadağ Be-
lediyesi, Babadağlı Sanayici ve İş 
Adamları Derneği ve Pamukkale 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş-
birliği ile yürütülen projede tarihi 
evler aslına dokunulmadan restore 
edilerek boyandı. 

Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonu-
cu tarihi evlerin büründüğü gök-
kuşağı renkleri ziyaretçilerin göz-
lerini kamaştırıyor. Projeye ilişkin 
açıklamalarda bulunan Babadağ 
Belediye Başkanı Salim Demire-
zen, yurtdışı seyahatlerinde renkli 
evler gördüğünde heyecanlandı-
ğını ve bu renkleri Babadağ’da da 
görmek için atılan adımın sonuç-
larının muhteşem olduğunu be-
lirtti. Başkan Demirezen, işbirliği 
ile yürütülen projenin amacının 
Babadağ’ın görsel kültürünü ve 
güzelliğini artırarak ön plana çı-
kartmak olduğunu söyledi. Baba-
dağ’ın turizm merkezi olması için 
iki yıldır çalışmalar yürüttüklerini 
söyleyen BASİAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Selim Kasapoğlu ise, 
‘’Ticari hayatın şekillenmesinde 
büyük paya sahip tekstil merkezi 
Babadağ’ın turizm alanında da söz 
sahibi olmasını istiyoruz. Buranın 
doğası ve kültürü tam anlamıy-
la muhteşem. Babadağ’ın turizm 
potansiyelini ortaya çıkarmak 
için böyle bir çalışma başlattık ve 
sonuçlarından çok memnunuz. 
Renkli evler Babadağ için renkli 
bir gelecek demek. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.’’ ifa-
delerini kullandı.

Babadağ’ın renkli evlerini görme-
ye gelen ziyaretçiler muhteşem 
manzaralar ile fotoğraf çekiyor ve 
sosyal medya hesaplarında payla-
şıyor. Birçok fotoğraf sanatçısı ve 
gezgin Babadağ’ın bu güzelliğine 
hayran kalmış durumda ve tüm ar-
kadaşlarını bu renkleri görmeleri 
için davet ediyor. 

BABADAĞ’DA, TURİZMİ CANLANDIRMAK ADINA  ATILAN 
ADIMLARIN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN RENGARENK 
BABADAĞ EVLERİ GÖRÜLMEYE DEĞER. ŞİMDİDEN 
BİRÇOK ZİYARETÇİNİN AKININA UĞRAYAN MASAL DİYARI 
ÇOK SES GETİRECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR. 



BASİAD DERGİ    -   29  -     MAYIS -  2018

FOTOĞRAF :  CİHAN KENDİDOĞAN
YER :  BABADAĞ -  BEKİRLER KÖYÜ 

Bekirler 
Köyü

Kuruluş tarihine ilişkin bilgilerin bulunmadığı Bekirler 
Köyü, şu an köyün bulunduğu alandan iki kilometre 
uzaktaki bir alanda kurulmuş. 1967 yılında meydana 

gelen deprem nedeniyle köy, devlet tarafından şuanki bulun-
duğu konuma taşınmış. O dönemde köyde hane sayısı yakla-
şık 40 iken şu an tam 130 hane var ve köy nüfusu 500’e yakın. 
Bekirler Köyü’nün konumlandırıldığı mevki neredeyse 100 
haneyi bile zor alacak kadar küçük. Köyde yapılaşma için 3 
kattan fazlasına izin verilmediğinden hanelerin alt katı tekstil 
atölyesi olarak kullanılıyor.  Şu an ise köyde tek hanede 2-3 
aile birden yaşıyor. Artan nüfus yüzünden köye sığamayan 
köy halkı devletten bu konuda yardım bekliyor. 

Köyün özellikleri

Köyün geçim kaynağı ise her Babadağ köyünde olduğu gibi 
tekstil. Tarıma ve haycancılığa elverişli arazi olmadığı hiç yal-
nızca birkaç hane hayvancılıkla uğraşıyor. 

Köy halkının sohbet edip vakit geçirmesi için köyün meyda-
nında bir tane kahvehane, alışveriş yapabilmek için de iki 
adet bakkal dükkanı bulunuyor. 

Okuma çağına gelmiş çocukların 4. sınıfa kadar eğitim alabi-
leceği köy okulunun 21 öğrencsi bulunuyor. 

Pazar ihtiyaçları ise, Çarşamba günü çevre köylerden gelen 
pazarcıların kurduğu pazar sayesinde karşılanıyor. 

1967 yılında yapılan ancak kullanıma elverişli olmayan köy 
camisi 2015 yılında yıkılıp yeniden yapılmış.

Köy halkı devlet büyüklerine sesleniyor

Aslına bakarsanız trajik bir hikayesi var Bekirler Köyü’nün. 
Çünkü yetkililer geçtiğimiz yıllarda köylünün sesini duyup 
köye gelmiş. Köyün hemen arkasında yer alan alan devlet 
tarafından köye tahsis edilmiş ve yerleşim kurulmak ama-
cıyla doldurma çalışmalarına başlanmış ancak yapılan çalış-

ŞEHİR MERKEZLERİNDEKİ GİBİ ARASINDAN 
RÜZGAR BİLE GEÇMEYEN BİR YAPILAŞMA DÜŞÜNÜN 
HEM DE ŞEHİR MERKEZİNDEN KİLOMETRELERCE 
UZAK BİR KÖYDE. TEZGAH SESİ YÜKSELİRKEN 
SOKAKLARDAN, LEVENTLERİ KOYACAK BİR BOŞLUK 
ALANLARIN BİLE DEĞERLENDİRİLDİĞİ, TEK BİR 
HANEDE 4-5 AİLENİN BİRDEN YAŞAMAK ZORUNDA 
OLDUĞU BİR KÖY BEKİRLER KÖYÜ. 
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malarda ortaya çıkan mezarlar ve 
tarihi eserler sonucu bölge sit ala-
nı ilan edilmiş. Yani Bekirler halkı 
yine aynı alanda sıkışıp kalmışlar.

Duruma çözüm bulabilmek adına 
yetkililer tarafından, köyün Bolatı 
Mevkii’ne taşınması öne sürülmüş 
ancak köylüler, köye 6-7 kilometre 
uzak olan bölgeye taşınmak iste-
miyor. Konuyla ilgili köy halkı ‘Biz 
köyümüzden çok memnunuz, ha-
vasını suyunu çok seviyoruz. Yıllar-
dır buradayız toprağımızdan nasıl 
vazgeçeriz başka bir çözüm bu-
lunsun’’ diyerek sesleniyor devlet 
büyüklerine. 

Trapezapolis Antik Kenti

Babadağ Bekirler Köyü yüzyıllardır 
çok önemli bir hazineye ev sahip-
liği yapıyor. Köyün kuzeydoğusun-
daki Boludüzü Mevkii’nde yer alan 

ASLINA BAKARSANIZ 
TRAJİK BİR HİKAYESİ 

VAR BEKİRLER 
KÖYÜ’NÜN. ÇÜNKÜ 

YETKİLİLER 
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA 

KÖYLÜNÜN SESİNİ 
DUYUP KÖYE GELMİŞ. 

KÖYÜN HEMEN 
ARKASINDA BULUNAN 

ALAN DEVLET 
TARAFINDAN KÖYE 
TAHSİS EDİLMİŞ VE 

YERLEŞİM KURULMAK 
AMACIYLA DOLDURMA 

ÇALIŞMALARINA 
BAŞLANMIŞ 

ANCAK YAPILAN 
ÇALIŞMALARDA 
ORTAYA ÇIKAN 

MEZARLAR VE TARİHİ 
ESERLER SONUCU 
BÖLGE SİT ALANI 

İLAN EDİLMİŞ. YANİ 
BEKİRLER HALKI YİNE 
AYNI ALANDA SIKIŞIP 

KALMIŞLAR.

Trapezapolis Antik Kenti’nin Hele-
nistik Dönem’de kurulduğu tahmin 
ediliyor.  Antik kent, Bizans Döne-
mi’nde Frigra Devleti’nin sınırları 
içerisinde kalıyormuş. 

Yapılan incelemeler sonucunda 
ortaya çıkarılan yazıtlara göre Tra-
pezapolis Laodikeia, Hierapolis ve 
Attouda şehirleri ile yakın ticari 
ilişki içerisinde bulunmaktaymış.  

Trapezapolisliler, dört bir yanı 
uçurumlarla çevrili kentin korun-
maya elverişli olduğunu bildik-
lerinden savunma duvarları ile 
kenti güçlendirmiş ve ele geçiril-
mesinin daha da zor hale gelme-
sini sağlamışlar. Kentte yapılan 
kazı incelemeleri sonucunda or-
taya çıkarılan mezarlarda pişmiş 
topraktan yapılmış ve Erken Roma 
Dönemi özellikleri taşıyan lahitle-
re rastlanmıştır. Trapezapolis’in 
yerleşim alanın ortalarında ise 
kiliseye ait olma ihtimali çok yük-
sek olan kalıntılar bulunmuştur. 

Bekirler Köyü’nün sokaklarında 
ve evlerin yapılarında da Trapeza-
polis’e ait sütun, sütun başı, stel 
gibi kalıntıların kullanıldığı göze 
çarpmaktadır. 
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FOTOĞRAF :  CİHAN KENDİDOĞAN
YER :  BABADAĞ -  BEKİRLER KÖYÜ 

Düvenönü 
Camii
B    Yıllar içerisinde eskiyen ve kullanıma elverişsiz hale gelen 

camii yaklaşık 4-5 yıl önce Babadağlı iş adamı Ahmet Nazif 
Zorlu tarafından restore edilmiş.

Düvenönü Camii’nin ön cephesinde 6 adet yuvarlak kemerli pen-
cere bulunuyor. Kapısından girildiğinde sağ ve sol tarafınızda yaş 
ve sağlık sorunları nedeniyle ayakta namaz kılamayan mahalle sa-
kinlerinin namaz kılabilmeleri için ayrılmış özel bölümler yer alı-
yor. Camiinin sağ köşesinde bulunun ve yaklaşık 6 metre yüksekli-
ğinde olan ahşap minber, üzerindeki hilali daha güzel taşıması için 
özel olarak tasarlanmış geometrik bir şekle sahiplik ediyor. Girişin 
hemen sol tarafında ise kadınlar mahfiline çıkan bir merdiven yer 
alıyor. 

Dairevi bir niş şeklinde olan mihrap duvarını süslemek için sarkı-
tılmış lamba duvara aydınlık ve hoş bir görüntü sağlıyor. Mihrap 
duvarının sağında ve solunda yer alan süsleme duvar kağıtları da 
camiinin havasını derinleştiriyor. Yine mihrap duvarının sağında 
bulunan ve yaklaşık olarak 2.5 metre boyunda olan antika saatin 
ise kaç yılına ait olduğu bilinmiyor. Camiinin tavanından sarkan 
uzun ve ihtişamlı bir avize, ona eşlik eden iki küçük avize ile bir-
likte camiiye rengarenk mistik bir hava katıyor. Şu an imamı bu-
lunmayan camiide yalnızca yatsı vakti namaz kılınıyor ve ısınmayı 
sağlayan soba o vakitten yarım saat önce yakılıyor. Geçmişine dair 
bilgilere erişemediğimiz cami çevre hanelerdeki insanların yatsı 
vakitlerinde bir araya gelip komşuluk ilişkilerini de ayakta tutan 
bir kapı görevini de görüyor.
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BABADAĞ’IN 
CUMHURİYET 

MAHALLESİ’NDE 
BULUNAN VE YÜKSEK 

BİR YOKUŞUN TEPESİNE 
KURULMUŞ OLAN 

DÜVENÖNÜ CAMİİ, 1842 
YILINDA, OSMANLI 

DÖNEMİ MİMARİ 
ÖZELLİKLERİ İLE 

YAPILMIŞ.
YILLAR İÇERİSİNDE 

ESKİYEN VE KULLANIMA 
ELVERİŞSİZ HALE GELEN 

CAMİİ YAKLAŞIK 4-5 
YIL ÖNCE BABADAĞLI 

İŞ ADAMI AHMET NAZİF 
ZORLU TARAFINDAN 
RESTORE EDİLMİŞ.

CAMİİNİN 
TAVANINDAN 

SARKAN UZUN VE 
İHTİŞAMLI BİR AVİZE, 
ONA EŞLİK EDEN İKİ 

KÜÇÜK AVİZE İLE 
BİRLİKTE CAMİİYE 

RENGARENK 
MİSTİK BİR HAVA 
KATIYOR. ŞU AN 

İMAMI BULUNMAYAN 
CAMİİDE YALNIZCA 
YATSI VAKTİ NAMAZ 

KILINIYOR VE 
ISINMAYI SAĞLAYAN 

SOBA O VAKİTTEN 
YARIM SAAT ÖNCE 

YAKILIYOR. 
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KENTTE KADIN

Denizli Sanayi Odası AB Bilgi Mer-
kezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında Kentte 
Kadın söyleşisi düzenledi.  Kentte 
yaşayan kadının farklı alanlarda 
konumunu ortaya koyup güçlendir-
mesi konusunun ele alındığı söyle-
şiye BASİAD’ı Yönetim Kurulu Üyesi 
Raziye Afyon Çetindağ temsil etti.  
Gazeteci Yazar Seval Uysal mote-
ratörlüğünde Pamukkale Üniversi-
tesi’nde düzenlenen söyleşiye Te-
nis Federasyonu Temsilcisi Nilgün 
Keçeci, Denizli Sanayi Odası Meclis 
Üyesi Semra Akça Acar, TOBB Ka-
dın girişimciler Kurulu üyeleri, BA-
SİAD Yönetim Kurulu Üyesi Raziye 
Afyon Çetindağ ve birçok sivil top-
lum örgütleri ve kamu kurumların-
dan kadınlar katıldı. 

Kentte kadının farklı alanlardaki 
konumunun güçlendirilmesi için 
için önerilerin ele alındığı söyleşi-
de; Avrupa Birliği ülkelerine bakıl-
dığında Türkiye’de kadının istihda-
ma katılım ortanının düşük olduğu 
sile getirildi. Ayrıca, kayıtlı iş gü-
cünde Denizli’nin Türkiye ortala-
masının üzerinde olduğu ancak iş-
veren kadın sayısının az olduğuna 
da dikkat çekildi. 

Karar mekanizmalarında
kadın sayısı artmalı

Kadın girişimcilerin daha ön plan-
da olmaları gerektiğinin ifade edi-
lerek, kentte karar mekanizma-
larındaki kadın sayısının arması 
ve bu farkındalığın oluşması için 
annelerin erkek çocuklarını küçük 
yaşlardan beri eğitmeleri gerektiği 
konuşuldu. 

Söyleşinin ardından Denizli AB Bil-
gi Merkezi, PAÜ Kadın Sorunları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından ‘’Kadının Toplumsal 
Hayattaki Yeri: Güçlü Kadınlar” 
adlı stant açıldı. Avrupa Birliği ile 
ilgili yayınların dağıtıldığı ve öğ-
rencilerin merak ettiği soruların 
yanıtlandığı stant büyük ilgi gördü. 

BASİAD DERGİ    -   36  -     MAYIS -  2018



BASİAD DERGİ    -   39  -     MAYIS -  2018

Basiad’dan
ziyaretler

BASİAD CUMHURİYET 
BAŞSAVCISININ MAKAMINDA 
BASİAD Yönetim Kurulu, Cumhu-
riyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’ı ma-
kamında ziyaret etti.    

Ziyarete, BASİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan 
Yardımcıları Şeref Arpacı, Doğan 
Değirmenci, Yönetim Kurulu Üye-
leri Hüseyin Olgaç, Fedai Kundak, 
Ahmet Zeybek ve  Özüm Temiz ka-
tıldı. 

Cumhuriyet Başsavcısı Ergül 
Yılmaz BASİAD yönetimini tanı-
maktan ve bir ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, 
önceki görev yerlerine ve memle-
ketine değinerek Denizli’nin ken-
disi için olabilecek en uygun yer 
olarak düşündüğünü ve daha ön-
cede bu yörede kısa sürede olsa 
görev yaptığı için Denizli’de görev 
yapmanın  kendisi için çok mutlu-
luk verici oluğunu belirtti. Savcılık 
çalışmaları ile ilgili bilgiler veren 
Cumhuriyet Başsavcısı, açık ceza 
evinde yapılmakta olan faaliyet-
lere, ev tekstli ürünleri üretimi 
ve ürünlerin değerlendirilmesi ve 

getirileri ile ilgili konulara değin-
di. Ergül Yılmaz ayrıca, Denizli’nin 
ekonomik açıdan çok hareketli bir 
şehir olduğunu da sözlerine ekledi.

 Yönetim Kurulu Başkanı Selim Ka-
sapoğlu, Ergül Yılmaz’a dernek ve 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi 
ve derneği tanıttı. Babadağ ve Ba-
badağ’ın ekonomisine katkı sağla-
yan Turizm Yolunda Babağ Projesi 
ile ilgili detayları anlatan Kasapoğ-
lu, renkli evlerin herkes üzerinde 

uyandırdığı ilgiyi cumhuriyet baş-
savcısına anlattı. Babadağ’ın kül-
türü ve sosyay durumunun da ele 
alındığı sohbette BASİAD Öğrenci 
Yurdu ve Babadağ Geriatri Merkezi 
konuları da konuşuldu. 

Başkan Selim Kasapoğlu sözlerini 
tamamlarken  Cumhuriyet Baş-
savcısı Ergül Yılmaz’a görevinde 
başarılar dileyerek başsavcıyı BA-
SİAD’ın önümüzdeki dönemlere 
yapacağı etkinliklere de davet etti. 

BASİAD DERGİ    -   38  -     MAYIS -  2018



BASİAD DERGİ    -   40  -     MAYIS -  2018 BASİAD DERGİ    -   41  -     MAYIS -  2018

BASİAD 
AV. CAHİT ÖZKAN’I AĞIRLADI
AK Parti Denizli Milletvekili 

Cahit Özkan, Babadağlı Sa-
nayici ve İş Adamları Derne-

ği’ni ziyaret etti.  BASİAD Yönetim 
Kurulu, milletvekili Özkan ile ülke 
ve kent gündemine ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. 

BASİAD’ın yürüttüğü etkinlikleri, 
çalışma ve projeleri yakından takip 
ettiğini ifade eden Cahit Özkan, gi-
rişimci ruha sahip kurul üyelerini 
tebrik etti. Girişimcilerin katma 
değere ve milli hasılaya olan katkı-
larını dile getiren Özkan, ‘’ Girişim-
ci varsa milli hasıla büyür, refah ve 
huzur yükselir, Türkiye’nin sorun-
ları çözülür. Genel ve yerel idareci-
ler çalışana ve üretine sahip çıktığı 
sürece aydınlık, barış ve sevgi dolu 
bir ortam oluşur.  Genç kuşak ra-
kipleri ve sektörünü yakından tanı-
yor, daha bilgili, araştırmacı ruha 
sahip.

Biliyorum ki BASİAD’da da Türki-
ye’nin geleceğine katkı yapacak ve 

halkın birlik ve beraberliğini güç-
lendirecek insanlar yetişecektir. 
Genç girişimcilere örnek oldunuz 
ve ükle gelişimine katkıda bulun-
duğunuz için sizi kutluyorum. ’’ 
diye konuştu.

BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Kasapoğlu ve yönetim ku-
rulu üyeleri ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek Cahit 
Özkan’a dernek çalışmaları için 
söylediği güzel sözler dolayısı ile 
teşekkür etti. 

GİRİŞİMCİ VARSA 
MİLLİ HASILA BÜYÜR, 

TÜRKİYE’NİN SORUNLARI 
ÇÖZÜLÜR. GENEL VE YEREL 
İDARECİLER ÇALIŞANA VE 

ÜRETİNE SAHİP ÇIKTIĞI 
SÜRECE AYDINLIK, BARIŞ 

VE SEVGİ DOLU BİR ORTAM 
OLUŞUR.  GENÇ KUŞAK 

RAKİPLERİ VE SEKTÖRÜNÜ 
YAKINDAN TANIYOR, DAHA 

BİLGİLİ, ARAŞTIRMACI 
RUHA SAHİP.

BASİAD DTO BAŞKANI 
UĞUR ERDOĞAN’I AĞIRLADI
Denizli Ticaret Odası (DTO) Yö-

netim Kurulu Başkanı Uğur 
Erdoğan ve DTO Yönetim Ku-

rulu Üyeleri BASİAD’ı ziyaret etti.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ali Önal, Ferruh Dal-
kılınç, Hikmet Alpaslan, Hasan Ko-
cabay ve Kemal Tuncer’in de hazır 
bulunduğu ziyarete,  BASİAD ev 
sahipliği yaptı. 

Karşılıklı görüş alışverişlerininin 
gerçekleştiği toplantıda, dernekle-
ri hizmet binalarında ziyaret etme 
kararı aldıklarını ifade eden DTO 
Başkanı Uğur Erdoğan, “Bizler za-
man zaman toplantılarda bir araya 
gelip istişareler yapıyoruz. Fakat 
derneklerle yerinde görüşme im-
kanımız olmamıştı. Platform üyesi 
sivil toplum kuruluşlarımız ile bir 
araya gelip, varsa sorunları tespit 
etmek ve istişare yapmak için der-
neklerimizi yerinde ziyaret ettik” 
diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşların öneminin 
büyük olduğunu dile getiren Erdo-
ğan, “Yol haritamızı derneklerle 

çiziyoruz. Denizli için yapılacak or-
ganizasyonlarda dernekler arasın-
daki birliktelik dikkat çekmektedir. 
Sivil toplum kuruluşlarının ortak 
sesi olan platformumuz da ülke 
genelinde lobicilik faaliyetleriy-
le ön plandadır. Bu birlikteliğimiz 
Denizli’nin gücüne güç katmakta-
dır. Platformumuzda bundan son-
ra da sektörler ve ilimiz ile ilgili 

problemleri çözmek istiyoruz” ifa-
delerini kullandı. Denizli ekonomi-
sine dair istişarelerin gerçekleştiği 
ziyaretten duyduğunu memnuni-
yeti dile getiren BASİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 
DTO Başkanı Uğur Erdoğan’a te-
şekkürlerini sunarak Denizli ve 
ülke için daha fazla ortak projede 
buluşulabileceğini belirtti.
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Orhan Tahtalı
İbrahim Uğurlu
Kemal Uğurlu

ziyaretleri

BASİAD Yönetim Kurulu, BA-
SİAD üyesi Orhan Tahtalı’yı 
iş yeri Azim Tekstil’de ziyaret 

etti. 

Ziyarete, dernek Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan 
Yardımcıları Şeref Arpacı ve Doğan 
Değirmenci, Yönetim Kurulu Üye-
leri Fedai Kundak, Ahmet Zeybek, 
Seyhan Gümüştaş ve Muharrem 
Panayır katıldı. Tekstil sektörü-
nün durumu hakkında görüşlerin 
paylaşıldığı ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren firma sa-
hibi Orhan Tahtalı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Kasapoğlu, başkan 
yardımcıları ve üyelere teşekkür-
lerini iletti. 

---

BASİAD Yönetimi, dernek üyesi 
İbrahim Uğurlu’yu Servan Teks-
til’de ziyaret etti. Ziyarete, dernek 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Kasapoğlu, Başkan Yardımcıları 
Şeref Arpacı ve Doğan Değirmen-
ci, Yönetim Kurulu Üyeleri Fedai 
Kundak, Ahmet Zeybek, Seyhan 
Gümüştaş ve Muharrem Panayır 
katıldı.

Denizli’de tek tül dokuyan Servan 
Tekstil’in sahibi İbrahim Uğurlu 
tül sektörü  ve incelikleri ile ilgili 
yönetim kurulu ve üyelerine bilgi-
ler verdi. Yönetim Kurulu’nun da 
derneğin ilerleyen dönemlerdeki 
faaliyetlerinden bahsettiği ziyaret 
hatıra fotoğrafı ile noktalandı. 

---

BASİAD Yönetimi hemşehri ziya-
retleri kapsamında, Kemal Uğur-
lu’ya tebrik ziyareti gerçekleştirdi. 
Ziyarete, dernek Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan 
Yardımcıları Şeref Arpacı ve Doğan 
Değirmenci, Yönetim Kurulu Üye-
leri Fedai Kundak, Ahmet Zeybek, 
Seyhan Gümüştaş ve Muharrem 
Panayır katıldı.

Kemal Uğurlu’yu yeni iş yeri Ke-
mal Uğurlu Tekstil’de ziyaret eden 
BASİAD yönetim kurulu ve üyeleri, 
hemşehrilerini tebrik ederek yeni 
iş yerinde bol kazançlar diledi. 

BASİAD YILLARDIR GELENEĞİ OLAN HEMŞEHRİ VE ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR. 

Kemal Uğurlu ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek yöne-

tim kuruluna ve üyelere teşekkür-

lerini iletti. 
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Sekiz gün süren eğitimler 
kapsamında, Merkezefendi 
İlçe Sağlık Müdürlüğü dok-

torları tarafından kadınlara obezi-
te ve sağlıklı beslenme konusunda 
bilgi verildi. Psikologlar tarafından 
kadınlara mutlu olmak yolunda 
yapabilecekleri ile ilgili sunum-
lar gerçekleştirildi. Dünya Kadın-
lar Günü etkinlikleri kapsamında 
Sevgi Eli ile birlikte düzenlenen 
etkinlikte ise 5 engelli genç kızın 
gelinlik giyme hayali gerçekleşti-
rildi. Etkinlikte, gelinlik giyip kına 
yakma hayali kuran engeli 5 kıza 
gelinlik giydirildi. Daha sonra 
türküler eşliğinde ellerine kına 
yakılan genç kızlar, gelinlik giy-
menin mutluluğunu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Zolan Dünya Kadın-
lar Günü etkinlikleri öncesinde 
Denizli Büyükşehir Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 
düzenlediği programda kent ge-
nelinde yer alan sivil toplum ku-
ruluşlarının kadın temsilcileriyle 
bir araya geldi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 
Çamlık’ta düzenlediği programa, 
Denizli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Zolan ve eşi Berrin 
Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali 
Değirmenci, Kadın Meclisi Baş-
kanı Bilsen Özen, BASİAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri Raziye Afyon Çetin-
dağ ve Meral Koltuksuz Tıkıroğlu, 
STK’ların kadın temsilcileri ve ünlü 
sanatçı Bedia Akartürk katıldı. 

Denizli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Zolan, belediye olarak 
kadınların yanında olduklarının al-
tını çizerek, “Kendi hayatlarınızdan 
fedakarlık yaparak, başkalarının 
mutluluğu ve huzuru için müca-
dele ediyorsunuz. Bu özünüzden 

KADINLAR İÇİN ELELE

geliyor. Bizler de Büyükşehir Be-
lediyesi olarak her zaman hanım 
kardeşlerimizin olmaya gayret 
gösteriyoruz. Kadınlar bizim ana-
mız, eşimiz, kardeşimiz, kızımızdır. 
Kadınları daha iyi noktaya getir-

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE KADINLARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLEDİ. 

mek için sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte gayret edelim. İnşallah ya-
rınımız bugünden daha güzel ola-
cak. Eğer birlik beraberlik içinde 
olursak daha iyiye, daha güzele hep 
beraber gideceğiz” diye konuştu.
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Yüzyıllardır 
değişmeyen gelenek: 
Babadağ Keşkeği

FOTOĞRAF :  CİHAN KENDİDOĞAN

YÜZYILLARDIR AYNI 
MALZEMELER VE 
AYNI METOTLA, 

HİÇ DEĞİŞİKLİĞE 
UĞRAMADAN YAPILAN 

TEK YEMEKTİR. EZELDEN 
BERİ DÜĞÜNLERİN, 
BAYRAMLARIN VE 

MEVLİTLERİN BAŞ TACIDIR 
O, MUTLU VE HÜZÜNLÜ 

GÜNLERİMİZDE BİZE 
YARENLİK EDER. ÜSTELİK 

MİLLETLERARASINDA 
EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR 

ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİP, 

YAKINLAŞMAYI 
SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN 

BİR KURULUŞ OLAN 
UNESCO’NUN DA “SOMUT 

OLMAYAN KÜLTÜREL 
MİRAS” LİSTESİNE 

GİRMEYİ BAŞARMIŞ BİR 
KAHRAMANDIR. 

Orta Asya’dan bu yana mil-
li yemeklerimizden biridir 
keşkek. En çok Babadağ’da 

usulüne uygun olarak yapılır. Yüz-
yıllardır aynı malzemeler ve aynı 
metotla, hiç değişikliğe uğrama-
dan yapılan tek yemektir. Ezelden 
beri düğünlerin, bayramların ve 
mevlitlerin baş tacıdır o, mutlu ve 
hüzünlü günlerimizde bize yaren-
lik eder. Üstelik milletlerarasında 
eğitim, bilim, kültür alanlarında 
işbirliğini gerçekleştirip, yakınlaş-
mayı sağlamayı amaçlayan bir ku-
ruluş olan UNESCO’nun da “Somut 
olmayan kültürel miras” listesine 
girmeyi başarmış bir kahramandır. 

Babadağ düğünleri ve keşkek

İki gencin birbirine söz vermesiyle 
başlarmış her şey. Erkeğe verilen 
söz bohçasının içinden çıkan be-
yaz mendil yakaya takılır erkeğin 
başının bağlı olduğu anlaşılırmış. 
Düğün zamanı gelince de; baş çöz-
meler, çeyiz sermeler, kına gece-
leri, nikah töreni, gelinle kaynana 
atışmaları, düğün töreni derken 
dillere destan tam bir hafta süren 
eğleceler başlarmış kız tarafında. 
Düğünden on gün öncesine gelen 
Cuma günü erkeğin arkadaşları 
dibek taşında dövmeye başlarmış 
buğdayları. Usta aşçılar kazanları 
vurup başlarmış pişirmeye keşke-
ği. İşte o kokuyla başlarmış Baba-
dağ’ın düğünleri… 

Bugüne kadar hiç bozulmadan ge-
lebilen bir kültürün dilden dile do-
lanan hikayeleri olmaz mı? Elbette 
olur. Tarihi bir değer olan keşkeğin 
yüzyıllardır anlatılan farklı farklı 
hikayeleri vardır. En bilindik iki hi-
kaye dokuzuncu Osmanlı padişahı 
Yavuz Sultan Selim ve Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa’nın kızının hi-
kayesidir. 

Yavuz Sultan Selim Han’ın 
sofrasına yakışan lezzet

Anlatılan hikayeye göre; Osmanlı 
padişahı Yavuz Sultan Selim Han’ın 
1514 yılında düzenlediği İran seferi 
dönüşü ordusunu dinlendirmek ve 

kışı geçirmek üzere doğduğu şehir 
Amasya’ya doğru yola çıktığı haber 
alınır. Yol üzerinde bulunan köy-
lerden birinde bu haberi alan yaşlı 
bir kadın ne olursa olsun Padişah 
efendisini evine buyur edecek bir 
tabak aş ikram edecektir. 

Ancak evinin ambarında bulunan 
iri yarma ve nohut ile birkaç gün 
öncesinde komşularının verdi-
ği kuzu etinden geriye kalan az 
etli kaburgalardan başka bir şey 
de yoktur. Yaşlı kadın yalnızca bu 
malzemelerle büyük bir heyecan-
la başlar yemek yapmaya. Yemeğe 
lezzet verecek olan etin az oldu-
ğunun fark edilmemesi için önce 
toprak küpün en altına az etli ka-
burgaları yerleştirir. Üzerine bir 
tas yarma, bir tas da nohut ilâve 
edip su ile doldurur. Tuzunu eke-
ler. Daha sonra bahçedeki ekmek 
fırınına sürer. Fırındaki odun ate-
şinde küpteki yemek pişe dursun 
bir taraftan diğer taraftan da göz-
leri yoldadır. 
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Saatler geçer suyu azalan yemeğe 
su ekler yaşlı kadın. Gece biter, sa-
baha kadar fırındaki ateşi söndür-
mez, yemeğini sıcak tutar. Nihayet 
sabahın ilk ışıklarında Padişahın 
askerlerinin atlarını terletircesine 
koşturarak geldiklerini görür.  İh-
tiyar kadın heyecanla yolu keser. 
Padişahı sorar, bir kepçe aşından 
tatmadan, bir tas ayranını içirme-
den göndermeyeceğini yalvarırca-
sına söyler. Bu ısrara dayanama-
yan askerler mola vermek zorunda 
kalırlar.

“Hele ana çıkar bakalım şu aşı-
nı, bakalım Padişah efendimize 
yakışır mı?” derler. Kadın öyle 
heyecanlıdır ki, fırında bekleyen 
küpünü çıkarır, askerlerin sofra-
sına yerleştirir. Askerler yemeği 
kontrol etmek maksadıyla küpün 
içine bakarlar. Küp içinde et koku-
su var ama sanki et yoktur. Fırında 
saatlerce kaynayan kaburga etleri 
lokum gibi erimiştir. Yemeğin gö-
rünüşü ilk bakışta memnun etmez 
askerleri. Askerin biri yaşlı kadına 
dönerek; “Keşke etli olsaydı” der. 
Kadın tahta kepçeyi küpün içine 
daldırır, karıştırır, kaburganın üze-
rine kalabilen etleri küpün üzerine 
çıkarır. “Hele şimdi bak oğul” der. 
Bir kaşık tadarlar. Bir kaşık daha 
derken aşın lezzetini alan askerler 
“Keşke etli olsaydı” dediklerinden 
utanırlar. Hem de Yavuz Sultan Se-
lim Han’ın sofrasına yakışan bir ye-
mek olduğu kanaatine varırlar.

Padişah bu köylünün sıcak sofra-
sına misafir edilir. Köylü kadın, as-
kerlerin “Keşke etli olsaydı” dediği 
yemeğini ikram eder. Padişah bu 
yemeği afiyetle yediği gibi, aşçı-
başısına da Amasya’ya ilk gidildiği 
vakit bu yemekten yapmasını bütün 
orduya dağıtılması emrini verir.

İşte “Keşke etli olsaydı” denen ye-
mek Padişah sofrasında yer alır 
ve zamanla “Keşkek” diye ünlenir. 
Artık Keşkek, bayram sabahları-
nın, özel ziyafetlerin vazgeçilmez 
yemeğidir. 

Merzifonlu Paşa’nın 
Kızının Dermanı

Keşkeğin en çok bilinen diğer hi-
kayesi ise Merzifonlu Kara Musta-
fa Paşa’nın köyü olan Marınca’da 
geçmektedir. Kulaktan kulağa do-
laşan hikayeye göre günlerden bir 
gün Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
bir süreliğine eşi ve ailesiyle köyü 
Marınca’ ya gelmiş. Kızı Fatma Ha-
nım Marınca’da ciddi bir rahatsız-
lığa yakalanmış, iştahı kapanmış 
ve hiç bir şey yiyip içememiş. Paşa 

hemen hekimlere haber salarak 
çareler aramaya koyulmuş. Sonuç 
alınamayınca Paşa bir ferman ya-
yınlatmış: “Kim ki kızım Fatma’yı 
sıhhatine kavuşturursa ciddi şekil-
de ödüllendireceğim. Ama kim ki 
aynı niyetle gelir de başaramazsa 
ciddi şekilde cezalandıracağım.”

Konunun duyulmasıyla birlikte İs-
tanbul’da yaşayan Uzakdoğulu sa-
ray hekimleri bile Fatma Hanım’ın 
sıhhati için buraya gelmişler ama 
sonuç nafiledir. Bir gün, Merzi-

fon’un yayla köylerinde yaşayan ve 
çobanlıkla geçimini sağlayan yaşlı 
bir çift, “Biz Fatma Hanım’a ye-
mek yediririz”, diye köşke gelmiş-
ler. Paşanın çok fazla bir seçeneği 
kalmadığı için son çare çoban karı 
kocaya izin vermiş.

Dibekte dövülerek kabuğu alın-
mış tane diri buğdayın içine 3 gün 
aç bırakılan (içinin temizlenmesi 
acısından) kesilmiş dişi ördeği ko-
yarak fırına vermişler. Dört gözle 
yemeğin pişmesini bekleyen ve 

hiddetlenen Paşa, “Bre bu yemek 
nasıl yemektir. Saatler olmuş daha 
pişmedi mi?” diye sorgularken sa-
baha karşı fırından alınan yemek 
sıcaklığı ile tahta kaşıkla bir süre 
vurularak eritildikten sonra Fat-
ma Hanım’ın yattığı odanın içinde 
kömürlü kahve angalında tereyağı 
eritilmiş acı biber salçası ile yeme-
ğin sosu yapılmış. 

Tereyağı ve acı biberli sosu yaşlı 
çoban Fatma hanımın dudaklarına 

kaşıkla sürülmüş. Kendine gelen 
Fatma Hanım, “Rüyam da bir ye-
mek yedim daha önce hiç böyle 
yemek yememiştim, o yemekten 
yemek istiyorum.’’deyince Paşa, 
havalara uçmuş. Tabi paşanın kızı 
yemeğini yiyip iyileşme belirtileri 
gösterince paşa ve yanındaki ya-
verleri sofraya oturmuşlar ve paşa 
emir buyurmuş; “Bu yemek nasıl 
yemektir getirin hele bizde bir ta-
dalım.” deyince hemen hizmetli 
cariyeler tarafından kalan aş sof-
raya konmuş. Ancak herkes iki ka-
şık alınca aş bitmiş. Paşa yemek-
ten biraz daha isteyince kalmadığı 
cevabını almış ve ‘’KEŞKE biraz 
daha olsaydı’’ demiş. Bu arada pa-
şanın yardımcısı da yemeğin adının 
keşke olması gerektiğini söylemiş. 
Paşa da; “evet bu yemeğin ismi 
bundan sonra KEŞKEK olsun” de-
miş ve bir ferman yazdırmış; 

‘’Bu yemek bundan sonra KEŞKEK 
diye anıla, isteyen sabah öğlen ak-
şam yiye, bayramlarda düğünlerde 
nişanlarda nikâhlarda zengin fakir 
demeden her hanede KEŞKEK ya-
pıla, bu günden itibaren kırk gün 
konağımda halka KEŞKEK dağıtıla, 
yemeği yaparak kızımı iyileştiren 
çoban çifte de ödül olarak kendi 
köylerinde iyi bir ev, iki ayri ahir ve 
istedikleri kadar küçükbaş büyük 
baş hayvan verile. ‘’ 

İşte yüzyıllardır bizim her anımıza 
eşlik eden geleneksel aşı keşke-
ğin hikayesi bu’dur. Anadolu’nun 
da geleneksel lezzeti olan keşkek 
araştırmalara göre en doğru şe-
kilde Babadağ’da pişirilmektedir. 
Okurken canınızın çektiği o mis 
gibi keşkeğin tadına bakmak için 
Babadağ’daki bir düğünemisafir 
olabilir, BASİAD’ın Babadağ’da dü-
zenlediği etkinlikleri takip edebilir 
ya da her yıl Eylül ayının ikinci haf-
tasında yapılan ‘Keşkek Şöleni’ne 
katılabilirsiniz. 

Şimdiden Afiyet olsun…
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Mustafa Baytürk 

Ertuna ile Röportaj
ÇOCUKLAR DA İŞİN İÇİNE 
GİRİNCE BİRAZ DAHA GÜÇLENDİK. 

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1945 yılında Babadağ-Kıranbağ 
doğdum. Adımı rahmetli dedem 
Mustafa koymuş, nüfusa da kay-
dımı yaptırmış ancak, birkaç gün 
sonra o zamanki Nahiye Müdürü 
ve komşumuz olan Ali Haydar Özlü 
Bey ‘’bebeğin adını ben koyacak-
tım, Baytürk olacaktı’’ demiş. O 
günden sonra resmi adım Mustafa; 
arkadaşlar, eş ve dost arasındaki 
adım Baytürk oldu. Yaşım on seki-
ze gelince nüfus idaresine giderek 
adımı Mustafa Baytürk olarak kay-
dettirdim. 

İlkokulu Babadağ’da okudum. O 
dönemde Babadağ’da başka okul 
olmadığından ya ata mesleği olan 
dokumacılığı yapacak ya kendinize 
başka bir meslek edinerek çıraklık 
yapacak ya da okumak için gurbe-
tin yolunu tutacaktınız.

Meslek hayatına başlama 
hikayeniz nedir?

Dokumacılığı iki ağabeyim ve ba-
bam yaptığı için ben başka bir 
meslek seçmek istedim. O zaman-
lar Babadağ’da dokumacıların 
ürünlerini pazarlayan ve tüm ham-
madde ihtiyaçlarını temin eden bir 
kooperatif vardı. Orada muhasebe-
de çalışmakta olan Yaşar Kiraz as-
kere gideceği için yerine geçecek 
birini arıyormuş. Babama ‘’Baytük 
buraya gelsin ben gidince yerime 
geçer’’ demiş. Böylece 1958 yılın-
da, 13 yaşımda kooperatif muha-
sibi rahmetli Köse amcanın (Meh-
met Köseoğlu) yanında meslek 
hayatım başlamış oldu. 

Bu iş yerinde benden önce Kazım 
Kaynak, Nafiz Dirlik, Akif Değir-
menci gibi değerli tüccarlar yetiş-
mişti. Bu durumun bilinciyle heve-
sim daha çok artmış ve işe daha 
sıkı sarılmıştım. Kooperatif, sosyal 
ve ticari geleneklerin, edep ve ter-
biyenin öğrenildiği gerçek bir ha-
yat fakültesiydi. Henüz 15 yaşımda 
iken kooperatifin muhasebesinin 
yanında anbar, vezne ve bilanço 
işlerinin de tümünü öğrenmiştim. 

Orada kaldığım sekiz yıl hayatımın 
en güzel günlerini yaşadım. Bana 
kattığı değerlerden dolayı koope-
ratif muhasibi Köse Amca, Baş-
kan Osman Özdemir, murakımız 
Mehmet Şefik Kirazoğlu, Nuri Işık, 
Mustafa Cenk ve tüm üyeleri rah-
metle anıyorum. 

Babadağ’dan neden ayrıldınız?

Ben Babadağ’dan hiç ayrılmadım. 
Askerliğimi Beşiktaş Yıldız’da yap-
tım ve kışladaki görevim gereği 
sık sık çarşıya iniyor, piyasanın 
nabzını tutmak için hemşehri ve 
Babadağ’dan tanıdığım müşteri-
lerle sohbetler ediyordum. Bölük 
komutanımız da çok aktif ve sosyal 
bir insandı. Onunla birlikte bazen 

o zamanki MTTB toplantılarına 
bazen de İlim Yayma Cemiyeti’n-
de düzenlenen konferaslara katılır 
Necip Fazıl’ı dinlerdik. Yıllar sonra 
tevafuk oldu o cemiyette şimdi gezi 
arkadaşlarımla hayra yönelik hiz-
metlerimiz oldu. 

Askerden döndüğünüz zaman da 
aynı mesleğe devam mı ettiniz?

Muhasebeci olarak görevimi sür-
dürdüm. Terhisime yakın Baba-
dağ’da dönemin belediye başkanı 
rahmetli Atila Özdemir yeni kur-
duğu şirket için babama ortaklık 
teklifi etmiş. Böylece askerden dö-
nünce iş başı yapmış oldum. 

Şirket Babadağ’da olmasına rağ-
men çok aktifti. O zamanlar do-
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kumacılar ürünlerini haftanın be-
lirli günlerinde kurulan dokuma 
pazarlarından görücüye çıkartı-
yordu. Dokumacılardan aldığımız 
ürünlerin bütün muhasebe işlem-
lerini tamamlayıp iş seyahatimize 
çıkıyorduk. İl il her ay tüm Türki-
ye’yi dolaşıyorduk. Ayın yarısı iş 
seyahatinde diğer yarısını da pa-
zarlama, işletmenin muhasebesi 
ve dokuma pazarlarında geçiyor-
du. Bu süreç üç yıl kadar devam 
etti. Çok şey öğrendim. Seyahat-
lerim sayesinde Babadağlıların iş 
gücünü ülke çapında tanıma firsa-
tım oldu. Zira Babadağlı olan çok 
büyük firmalar var. Neyse efendim 
bu dönemde evlendim ve yeni bir 
iş arama zamanı gelmişti. Çevre-
den çok sayıda iş teklifi aldım. Son 
olarak da o dönemlerde Akif De-
ğirmenci ile ara sıra görüşürdük. 
Onun bana büyük şehirlerde iş 
imkanlarının daha geniş olduğunu 
söylemesi üzerine benim de terci-
him İstanbul oldu. 

1970 yılı bilanço ve beyannamele-
rini verdim ve Atila ağabeyden mü-
sadeyi alıp Babadağ’daki iş hayatı-
mı noktaladım. 

İstanbul’a taşınıp Ahmet Işlak ağa-
beyin aracılığı ile Ahmet Paralı’nın 
ortağı Genç Manifatura Şt.’de işe 
başladım. Burası iç piyasa pazar-
lama kumaş manifatura bayilik 
işiydi. Daha sonra yine Ahmet Işlak 
ağabeyimin ısrarı ile daha büyük 
bir firma olan Yeşilkayalar AŞ.’de 
işe başladım ve çok farklı görevler 
üstlendim; kumaşçılık, manifatu-
ra, elyaf ve emprime desencilik… 
Bu şirkette işlerime devam eder-
ken 1973 yılında Salih Zeki Kah-
raman’dan ortaklık teklifi aldım. 
Tuhafiye, iç çamaşırı ve Denizli’de 
bulunan büyük bir firmanın mendil 
dağıtım işinde yaklaşık on yıl kadar 
birlikte çalıştık. Onca yıl çok şeyler 
paylaştık kendisini çok sever saya-
rım. Sağ olsun. 

1983 yılının Ocak ayında şimdi-
ki işim olan pazarlama işine giriş 
yaptım. Denizli’de bilhassa hem-

şehrilerimin ürettiği ürünlerin 
yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sa-
tışlarını gerçekleştiriyordum. Bu 
işi yapmayı çok seviyorum çünkü, 
hemşehrilerimiz ile olan bağlarımı 
koparmamış oluyorum. Biz baba-
dağlıların bir özelliği vardır: ‘Hep 
çok çalışmak.’ Sevgili arkadaşım 
Zafer Katrancı’nın sürekli söyle-
diği bir söz vardır ‘’Geçmiş tecrü-
belerimizle gençlere katkıda bu-
lunmalıyız’’ Ben de gençlere örnek 
olabilmek için ve de ‘’Nasın hayır-
lısı nasa hayırlı olandır‘’ düsturu 
ile çalışmaya devam ediyorum. 
Geçmişte yaşlılarımız hep çalışır-
dı. Bizde emeklilik yok. 

İş hayatınızda hiç unutamadığınız 
bir anınız var mı?

Yıl 1983-84 yılları arasında bir Mart 
ayı ödemesiydi hiç unutmuyorum. 
Ödeme için gerekli olan parayı 
denkleştirmek için uğraşıyorum 
ama bir türlü denkleşmiyor. Bu-
nun sebebi de birkaç gün önce 
ödemesi olan bir tüccar arkaşıma 
bir miktar parayı ödünç vermem. 
O ödünç verdiğim para senedin 
ödeme gününe yetişmeyeceği için 
ben de sıkışık durumda kaldım. Bir 
saat içerisinde ödeme yapmazsam 
protesto edilecek.  ‘Kul sıkışmazsa 
hızır yetişmez’ derlermiş o an bir 

müşterim çıkageldi ve borcumu 
kapacak miktarı ‘’abi al bu parayı 
at bir köşeye biriktirmiştim bir şey 
alırsam buradan düşersin kasada 
dursun’’ dedi. Borcu yokken böyle 
bir durumun olması beni öyle şaş-
kına uğrattı ki. Kendisinden izin 
alıp parayı kullandım ve borcumu 
ödedim.  Bu anımı hiç unutmam. 

Boş vakitlerinizde neler 
yapıyorsunuz?

Benim hiç boş vaktim olmadı. Vakıf 
ve dernek çalışmalarımız var. Ha-
yır kurumları oldukları için ilgilen-
mek gerekiyor. Gençlerin eğitimi-
ne maddi manevi destek olabilmek 

için çabalıyorum. Bunların dışında 
tasavvufla ilgileniyorum. Haftalık 
ve aylık toplandığımız sohbet mec-
lislerine katılıyorum. Ayrıca oku-
mayı çok seviyorum.  Kitaplığımda 
tarih, genel kültür, siyer, tefsir, 
hadis ve tasavvuf ile ilgili 500 cildi 
aşkın kitap bulunuyor. Yılmaz Öz-
tuna’nın yeniden basılmış on ciltlik 
Osmanlı Tarihi var şu an onu oku-
yorum gençlerin de okumasını tav-
siye ederim.

Gezmeyi ve seyehati severim. Gezi 
arkadaş grubumuz var, fırsat bul-
dukça 3-5 günlüğüne seyahate çı-
karız. 

Geçliğimden kalma at tutkum var. 
İlk defa 7 yaşında at binmiştim. 
Hala binerim. Denizli’ye geldiğim 
zaman arkadaşlarımın atlarına bi-
niyorum. Burada ise dağ bisikleti 
ile bu hevesimi karşılamaya çalışı-
yorum. Ara sıra da yürüyüş yapıyo-
rum. Çalışana hayat hep spordur 
öyle değil mi? 

Babadağa ait bir anınızı bizimle 
paylaşabilir misiniz?

Çocukluk yıllarımızda sıcak yaz 
ayları yaylarara göç ederdik. Bü-
tün yaz boyunca orada kalır, son-
bahar geldiğinde ise kasabaya geri 
dönerdik. 

Hiç unutmuyorum; 1954 yılı Ekim 
ayında kasabaya göçün başladığı 
zamanlar annemle birlikte yük-
lerimizi atımıza sardık ve yola ko-
yulduk. Arpalık Boğazı diye bilinen 
yerden Dereköy Mevkii’ne girilen 
düzlükte birden önümüze bir kö-
pek çıktı ve kuyruğunu sallayarak 
bize doğru sokuldu. Ben gitme-
si için köpeğe bir tekme attım ve 
hayvan can acısıyla havlayarak 
kaçtı. Annem de ‘’Hayvanın boş 
yere canını yaktın. Dil söyleme-
ze vurulmaz. Bak bunun bedelini 
ödersin.’’ diyerek kızdı bana. Ney-
se, Dereköy’e geçtik, yola devam 
ediyoruz. O gün de günlerden Salı 
idi ve kasabada pazar kurulduğu 
için etraf kalabalıktı.  Biz yavaş ya-
vaş giderken Kıranbağ’da meşhur 

GEÇLİĞİMDEN KALMA AT 
TUTKUM VAR. İLK DEFA 7 
YAŞINDA AT BİNMİŞTİM. 
HALA BİNERİM. 
DENİZLİ’YE GELDİĞİM 
ZAMAN ARKADAŞLARIMIN 
ATLARINA BİNİYORUM. 
BURADA İSE DAĞ 
BİSİKLETİ İLE BU 
HEVESİMİ KARŞILAMAYA 
ÇALIŞIYORUM. ARA SIRA 
DA YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM. 
ÇALIŞANA HAYAT HEP 
SPORDUR ÖYLE DEĞİL Mİ? 
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meczup (akıl hastası) Tahtalı Sa-
dık diye bilinen tehlikeli bir adam 
şarkılar söyleyerek Sarıtepe’den 
karşı yönden bize doğru geliyor.  
Birden beni gördü ve adamın rengi 
değişti. Hiddetle üzerime yürüdü. 
Ben atın yularından tutuyordum o 
da atı almak istiyor ve bağırıyordu. 
Az kalsın beni dövecekti. Yoldan 
geçenler yardım ettiler hemen alıp 
götürdüler. 

Olayın olduğu sürede annem arka-
dan geliyordu. Bana döndü ve ‘’Bu 
olay biraz önce köpeğe attığın tek-
menin karşılığıdır. Adam kimseye 
dokunmadı, geldi sana çattı.’’ dedi.

Hala o yoldan geçerken bu olayı 
hatırlarım. 

İş hayatına yeni atılacak gençlere 
tavsiyeleriniz var mı?

Gençlere tavsiyem, önce kendi 
meşrebine ve hevesine uygun olan 
işi seçmeliler. Bir kişi sevdiği işi 
yaptığı zaman başarıya ulaşır. ‘Aşk 
olmayınca meşk de olmaz’ demiş-
ler. 

Arkadaşlarını iyi seçmeliler. Ko-
nuştukları kişiler kendilerinden 
bilgili ve kültürlü olmalı ki bir 
şeyler öğrenebilsinler. Bu konuda 
söylenmiş bir sözü 1960’lı yıllarda 
Vehbi Koç’un sesinden dinlemiş-
tim: ‘’Tecrübelilerin tecrübesinden 
istifade etmeli, iş takibi ve dayanış-
mayı daima düstur edinmeli. Bun-
lar başarının gizlerine örnektir.‘’

Bizler çarşı, pazar, ahilik terbiye ve 
edebi ile yetiştik. Gelecek; eğitim, 
teknoloji ve bilgi birikiminden ge-
çiyor. Mutlaka yabancı dil eğitimi 
almak gerekiyor. Bir tüccarın ba-
şarıya ulaşması için tüm bu dona-
nımlara sahip, iç ve dış ticaretle il-
gili teknik bilgilere açık, çalışmayı 
da çok seviyor olması gerekir.

BASİAD ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

BASİAD’ın kurulması Babadağ ve 
Babadağlılar açısından çok hayırlı 
olmuştur. Gerek Denizli’deki Ba-

badağlı sanayici ve tüccarlarımı-
zın gerekse taşradaki tüccar ve iş 
adamlarımızın ve birçok hemşeh-
rimizin tanışması, kaynaşması ve 
birbirleri ile sıkı ilişkiler kurması-
na vesile olmuştur. 

Yapılan sosyal etkinliklerin her 
biri gelecek kuşaklara örnek birer 
hatıra olarak kalacak olmasının 
yanında, bizim özgün gelenekleri-
mizin tanıtılması yönünden de çok 
faydalı olmaktadır.  BASİAD’a eme-
ği geçen ve geçecek olan hemşeh-
rilerimizi kutluyor ve başarılarının 

devamını diliyorum.

BASİAD Dergisi hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Bu dergi BASİAD’ın akılcı bir giri-
şimi oldu. Dergilerin yeni sayıları-
nın çıkmasını merakla bekliyorum. 
İçerisinde yer alan haberlerle bi-
raz da özlem gidermiş oluyorum. 
Babadağımız ve Denizlimiz ile ilgili 
faaliyetleri bu dergiden takip edi-
yorum. Son olarak, bu sayıda bana 
yer verdiğiniz için de ayrıca teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

BAŞSAĞLIĞI Bize intikal eden vefat haberleri

• Merhum Mustafa 
YENİGÖR’ün eşi, Sanayici 
ve İş adamlarımızdan 
Osman YENİGÖR’ün annesi, 
Üyemiz Mustafa YENİGÖR’ün 
babaannesi SABAHAT YENİGÖR 
30.10.2017 tarihinde vefat 
etmiştir. 

• Merhum M.Emin KOÇAN’ın 
oğlu, Mehmet Saim 
SAKALLI’nın bacanağı 
Bükümcü ALİ KOÇAN 
03.11.2017 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Merhum Ali ÇEŞTEPE’nin oğlu, 
Ertuğrul ÇEŞTEPE’nin kardeşi 
YÜKSEL ÇEŞTEPE 08.KASIM 
2017 tarihinde vefat etmiştir.

• Hemşerimiz Rafet ERTUNA’nın 
eşi,Saide, Mustafa ERTUNA, 
Rümeysa YAĞCI,  Reyhan 
ÖZNUR’un  anneleri ve Nalan 
ERTUNA’nın kayınvalidesi 
SUZAN ERTUNA 08 KASIM 2017 
tarihinde vefat etmiştir.

• İstanbul’da oturmakta olan 
hemşerimiz HÜSEYİN GÜVEN 
16.11. 2017  tarihinde  vefat 
etmiştir.

• Merhum Mehmet MAZAK’ın eşi, 
Nejat GÜRCAN’ın kayın validesi 
FATMA ÇELEN 17.11.2017 
tarihinde vefat etmiştir.

• İstanbul’da oturan merhum 
hemşerimiz H.Tahir ŞİMŞEK’in 
eşi H.NAZİFE ŞİMŞEK 
19.11.2017 tarihinde vefat 
etmiştir.

• İstanbul’daki BABADAĞLILAR 
Yardımlaşma Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Yaşar Naci 
TULUM’un kayınvalidesi, 
Ümran TULUM’un annesi 
ADVİYE PAKEL 08 ARALIK 2017 
tarihinde vefat etmiştir.

• Hayırsever, Önder kişiliği ile 
pek çok hayırlı işlere öncülük 
etmiş olan üyemiz, Güven ve 
Serdar KUNDAK’ın babaları, 
KAYTEKS KADİFE ‘nin 
kurucusu Hacı Ahmet KUNDAK 
09 ARALIK 2017 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Hemşerimiz ARİF 
BOYACIOĞLU’nun eşi, 
Hüdaverdi ÇİMEN ‘in ablası 
MÜŞERREF BOYACIOĞLU 12 
ARALIK 2017 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Merhum, Babadağ Belediyesi 
Emeklilerinden(Nikah 
Memuru),Ziya ERUNA ve 
Merhum Yaşar KİRAZ’ın 
kayınvalideleri MESUDE 
KÖPRÜLÜ 14.12. 2017 tarihinde 
vefat etmiştir.

• İstanbul’da oturan 
hemşerilerimizden Sadettin 
HANÇERLİ’nin oğlu LEVENT 
HANÇERLİ 19 ARALIK 2017 
tarihinde vefat etmiştir. 

• İstanbul’da oturan hemşerimiz, 
Zeliha TOPOĞLU’nun eşi, 
Oğuz, Ayşegül ve Zeynep 
TOPOĞLU’nun  babaları,  Nafiz  
ve  Menderes MUTÇALI’nın 
enişteleri   MESUT TOPOĞLU  
20.12.2017  tarihinde vefat 
etmiştir. 

• merhum Hemşerilerimizden 
Kumaş Osman’ın kızı YILDIZ 
TASAN  28.12.2017 tarihinde 
vefat etmiştir.

• Hemşerimiz, Salih 
KUŞOĞLU’nun oğlu Canbaz 
Salih’n damadı, Özkan 
KUŞOĞLU’nun babası ALİ RIZA 
KUŞOĞLU 30.12.2017 tarihinde 
vefat etmiştir.

• Hemşerimiz, Ahmet ORAL’ın 
kayınpederi, Buldan’lı iş 
adamlarından AHMET SEYREK 
31.12.2017 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Merhum Hemşerilerimizden 
H.H Durmuş SEPET’in damadı 
NİYAZİ KALELİOĞLU 03.01.2018 
tarihinde vefat etmiştir.

• İstanbul’da oturmakta 
olanHemşerimiz Soğan Emin’in 
oğlu ŞERİF ALİ GÜLERCİN 
06.01.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Üyemiz Tekin TUNCAY’ın 
Kayınvalidesi, Mehmet ve Cahit 
MUTÇALI’nın  anneleri NİMET 
MUTÇALI 19.01.2018 tarihinde 
vefat etmiştir.

• İstanbul’da oturan hemşerimiz 
OSMAN DEREKÖYLÜ 
20.01.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Hemşerimiz, Ali ATAN’ın 
babası, Havlucu TURAN ATAN 
24.01.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

• İstanbul’da oturan hemşerimiz 
Necip SELEK’in eşi Osman 
YENİGÖR’ün ablası SEVER  
SELEK 24.01.2018 tarihinde 
vefat etmiştir. 

• Merhum Rıza İNAN’ın eşi, 
Mustafa BOYAR’ın ablası, 
Ali İNAN’ın annesi, Ercan 
AKGÜNDÜZ ve Mesut 
GEDİKOĞLU’nun kayınvalideleri            
FERİDE İNAN 29.01.2018 
tarihinde vefat etmiştir. 

• Hemşerimiz,(Demirci) 
Şimşek KASAPLAR’ın eşi 
ÜLKÜ KASAPLAR 30.01.2018 
tarihinde vefat etmiştir.

• Merhum HacıAhmet 
KUNDAK’ın oğlu, Serdar 
KUNDAK’ın ağabeyi GÜVEN 
KUNDAK 05.02.2018 tarihinde 
vefat etmiştir.

• İstanbul’da oturan hemşerimiz 
Basri ÖZBAKIR’ın kardeşi, 
Yalçın ŞİMŞEK’in eşi SULTAN 
ÖZBAKIR 06.02.2018 tarihinde 
vefat etmiştir.

• Üyemiz Ali ihsan 
KASAPOĞLU’nun eşi, Kemal 
ve Ceyhan KASAPOĞLU’nun 
anneleri, Üyelerimiz Ali 
KASAPOĞLU ve Esra 
KASAPOĞLU (ÜNLÜ)’nün 
babaanneleri, BASİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim KASAPOĞLU’nun 
yengesi  NAZMİYE KASAPOĞLU 
09.02.2017 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Hemşerimiz Yaşar ÖZDEL’in 
babası (Berber) İSMAİL ÖZDEL 
09.02.2017 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Hemşerimiz Celalettin 
UÇAKER’in annesi Merhum 
(Beddeş) Hacı Osman 
UÇAKER’in eşi FATMA UÇAKER 
10.02.2017 tarihinde  vefat 
etmiştir.

• Merhum Ahmet KUNDAK 
ve Cevdet KUNDAK’ın 
teyzeleri,Üyemiz Sait 
TOPOĞLU’nun halası,Yaşar ve 
Turan ACAR’ın anneleri RABİA 
ACAR 10.02.2018 tarihinde  
vefat etmiştir.

• Hemşerimiz,Ahmet ve Cihan 
KARABACAK’ın babaları ERYOL 
KARABACAK  20.02.2018 
tarihinde  vefat etmiştir.

• Hemşerimiz, Tuncay DUT ve 
Muammer ÇAKIROĞLU’nun 
kayınpederleri Emekli 
imamlardan AHMET ARİF 
PEKŞEN 21.02.2018 tarihinde 
vefat etmiştir.

• Üyemiz Cemal ERTUĞRUL 
ve Şazi BEKGEÇ’in kayın 
valideleri, Babadağ Belediyesi 
emekli Zabıta Amirlerinden 
Ahmet GEDİKOĞLU’nun eşi 
ATİYE GEDİKOĞLU 21.02.2018 
tarihinde  vefat etmiştir.

• Üyelerimiz Zeki ve Rıdvan 
ERDEMİR’in enişteleri Eşref 
ve Nazan ERDEMİRin babaları 
Eczacı AHMET ERDEMİR 
23.02.2018 tarihinde  vefat  
etmiştir.

• AliRıza AK,SaitAK, Hasan AK’ın 
babaları, Babadağ Belediyesi 
eski Başkanlarından ŞÜKRÜ 
AK  26.02.2017 tarihinde vefat 
etmiştir.

•  İstanbul’da oturan 
hemşerilerimizden, Osman 
KARASAKAL’ın babası, Nuri 
ve Tekin KARASAKAL’ın 
ağabeyi TAHSİN KARASAKAL 
01.03.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

• İstanbul’da oturan 
hemşerilerimizden, Nuri 
KARASAKAL’ın ağabeyi, 
Cansel ve Ümit KARASAKAL’ın 
babaları TEKİN KARASAKAL 
02.03.2018 İstanbul’da oturan 
hemşerilerimizden, Osman 
KARASAKAL’ın babası, Nuri 
ve Tekin KARASAKAL’ın 

ağabeyi TAHSİN KARASAKAL 
01.03.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Hemşerimiz, Oktay, Cengiz ve 
Önder ÜSTÜNDAĞ’ın enişteleri, 
Özkan, Ümit ve Behçet 
TECE’nin babaları FERİDUN 
TECE 04.03.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

•  Osman DURMAZ’ın oğlu, 
Ramis DURMAZ’ın kardeşi                       
SELAMİ DURMAZ 06.03.2018 
tarihinde vefat etmiştir.

• Merhum H.Muammer 
KAHRAMAN’ın damadı Önay 
ve Özay ÖZPENÇE’nin babaları 
HÜSEYİN ÖZPENÇE 06.03.2018 
tarihinde vefat etmiştir.

• Önceki Dönem Milletvekilimiz 
Mehmet YÜKSEL’in babası Hacı 
MUSTAFA YÜKSEL 07.03.2018 
tarihinde vefat etmiştir.

•  Üyemiz Ferhat KUMYOL’un 
babaannesi, Necati KUMYOL’un 
annesi  HASİBE  KUMYOL 
09.MART 2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

•  Şenel KELLECİ ve BEZTEKSTİL 
Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi 
KELLECİ’nin ablası SAİDE 
VAROL 10.03.2018 tarihinde 
vefat etmiştir.

• Mümtaz ULUSOY’un eşi, Nazım, 
Firdevs ve Feyza’nın anneleri 
NURTEN ULUSOY 21.03. 2018 
tarihinde vefat etmiştir.

• Hemşerimiz, Pazarcı İsmail 
TEKÇE’nin eşi, Babadağlılar 
Yardımlaşma Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman 
TEKÇE’nin annesi H. NAZİKE 
TEKÇE 27.03.2018 tarihinde 
vefat etmiştir.

• Hemşerimiz  (Gedizli Kadir)  
İSMAİL GEDİZLİ 28.03.2018 
tarihinde vefat etmiştir.

• Hemşiremiz, Babadağ eski 
Belediye Başkanlarından 
Merhum Şükrü AK’ın eşi, 
Ali Rıza, Sait ve Hasan AK’ın 
anneleri SAADET AK 08.04.2018 
tarihinde vefat etmiştir.

• Hemşiremiz,(Gara Gündüz) 
Muharrem UYAN’ın ablası 
Mehmet KURBAN’ın eşi 
FATMA KURBAN 09.04.2018 
tarihinde vefat etmiştir.48-
hemşerimiz,YeniKöyden Tuncay, 
Muhammet AYDOĞAN’ın 
anneleri GÜZİDE AYDOĞAN  
10.04.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

• Üyemiz Murat TOSUNOĞLU’nun 
kayın pederi ABDULLAH 
AKBIYIK  21.04.2018 tarihinde 
vefat etmiştir. 

Ölenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileriz...

Basiad
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Bu yıl yedincisi düzenlenen Dün-
ya Türk Havlu ve Bornoz Festivali 
Babadağ’da büyük bir coşkuyla 
kutlandı. Festivalde milletvekilleri, 
iş adamları ve vatandaşlar bornoz 
giyerek yürüyüş yaptı.

7. Dünya Türk Havlu ve Bornoz 
Festivali’ne Denizli ve çevresinden 
yoğun katılım gerçekleşti. Yöresel 
ürünlerin sergilendiği stantlar, Ba-
badağ’a özgü yemeklerin yer aldığı 
etkinliğin tanıtımı için milletvekil-
leri, iş adamları ve birçok vatandaş 
bornoz giyerek bando eşliğinde 
kortej yürüyüşü yaptı. Korteje, AK 
Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin 
ile Denizli Tekstil ve Giyim Sana-
yicileri Derneği (DETGİS) Başkanı 
Mustafa Koltuksuz, Denizli Sanayi 
Odası Başkanı Müjdat Keçeci, De-
nizli Ticaret Odası Başkanı Uğur 
Erdoğan, BASİAD Yönetim Kurulu 
ve bazı protokol üyeleri de katıldı. 
Renovasyon Projesi kapsamında 
Babadağ’ın rengarenk boyanmış 
tarihi evlerinin önünden bando 
eşliğinde geçen kortej, görülmeye 
değer görüntüler oluşturdu.

Babadağ - Çarşı Meydanı’nı doldu-
ran vatandaşlar, yöresel ürünlerin 
de sergilendiği meydana koyulan 
çiçeklerle bezenmiş platformda 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

7. DÜNYA TÜRK HAVLU VE 
BORNOZ FESTİVALİ
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Babadağlı Sanayici ve İş Adamları 
Derneği Başkanı Selim Kasapoğlu, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
tekstil, havlu ve bornozun kendileri 
için büyük önemi taşıdığını söyledi.

Organizasyon sayesinde üretilen 
tekstil ürünlerinin Denizli’nin ta-
nıtımına katkı sağladığını ifade 
eden Kasapoğlu, şunları söyledi: 
“Babadağ’da organizasyonun açı-
lış ayağının 3’üncüsünü düzenli-
yoruz. Denizli tekstilinin marka 
olması için önemli bir gün. 7’ncisi 
düzenlenecek bu festivale ilgi her 
geçen yıl artarak devam ediyor. 
Bugün Babadağ’da festival hava-
sı var, bu etkiliğe katılanlar hem 
Dünya Türk Havlu Bornoz Günü’nü 
kutluyorlar hem de Babadağ’ın 
yerel lezzetlerini, tarihini ve kültü-
rünü tanıma fırsatı elde ediyorlar.  
Festival önümüzdeki hafta Denizli 
kent merkezinde devam edecek. 
Bu etkinliklerde bornoz giyerek 
bir farkındalık yaratmayı, havlu 
ve bornozun ön plana çıkmasını 
sağlıyoruz. Her yıl daha fazla katı-
lımcı oluyor, örneğin bugün çevre 
illerden de katılımların olduğunu 
görüyoruz.”
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Geleneksel turnuvaya start 
verildi. Açılış gününde yapı-
lan maçlarda yer alan BASİ-

AD takımı aldığı galibiyet ile turnu-
vaya iyi bir başlangıç yaptı. 

Her yıl ‘dostluk kazansın’ sloganı 
ile düzenlenen DEGİAD- TED Koleji 
Basketbol Turnuvası 3. kez startı-
nı verdi. Denizli Genç İş Adamları 
Derneği (DEGİAD), TED Denizli Ko-
leji iş birliği ve Terzioğlu Mühen-
dislik’in ana sponsorluğunda dü-
zenenlenen turnuvanın açılışına; 
DEGİAD Başkanı Melek Sözkesen, 
DEGİAD Sosyal Faaliyetler Komis-
yon Başkanı Sinan Soylu, DEGİAD 
Sosyal Faaliyetler Komisyon Üyesi 
Çağlar Kolbaşı, TED Denizli Kole-
ji Kurucu Müdürü Fatih Canpolat, 
TED Denizli Koleji İlkokul Müdüre-
si Zehra Aslı Karakurt, Ana Spon-

DOSTLUK POTASI DEVAM EDİYOR

sor Terzioğlu Mühendislik İnşaat 
Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Terzi-
oğlu, BASİAD Başkanı Selim Kasa-
poğlu, yarışmacılar, veliler, öğren-
ciler ve sporseverler katıldı. 

DEGİAD üyeleri, TED Denizli Kole-
ji öğretmenleri ve velileri ile sivil 
toplum kuruluşlarının üyelerin-
den oluşan 15 takımın katıldığı ve 
lig usulüyle gerçekleşen turnuva, 
Nisan ayına kadar devam edecek. 
Grup müsabakalarının ardından 
play-off karşılaşmaları, daha son-
ra da kalan 8 takımın arasından 
belirlenecek şampiyon takımın 
belirleneceği çeyrek final karşılaş-
maları düzenlenecek. 

HER YIL ‘DOSTLUK 
KAZANSIN’ SLOGANI 

İLE DÜZENLENEN 
DEGİAD- TED 

KOLEJİ BASKETBOL 
TURNUVASI 3. KEZ 
STARTINI VERDİ. 
DENİZLİ GENÇ İŞ 

ADAMLARI DERNEĞİ 
(DEGİAD), TED 

DENİZLİ KOLEJİ İŞ 
BİRLİĞİ VE TERZİOĞLU 
MÜHENDİSLİK’İN ANA 

SPONSORLUĞUNDA 
DÜZENENLENMİŞTİR.
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Basiad’dan
Antalya 

Çıkartması

HEM EĞLENDİLER 
HEM BİLGİLENDİLER

Düzenlediği etkinliklerle adından 
sıkça söz ettiren Babadağlı Sa-
nayiciler ve İş Adamları Derneği 
eğlenceli bir etkinliği daha geride 
bıraktı.

Antalya’da düzenlenen etkinlikte, 
derneğin yönetim kurulu ve üye-
lerinin yanısıra aileler de yer aldı. 
Voleboldan basketbola birçok eğ-
lenceli aktivitenin gerçekleştirildi-
ği tatilde Ekonomist/Hikaye Anlatı-
cısı Burak Ünaldı da ‘’Neden Blok 
Flüt Çaldık’’ adlı konferansı ile 
üyelere hayata dair bilgiler aktardı. 

Mutlu ve başarılı olmanın yolları-
nı anlatan Burak Ünaldı, beklen-
tilerin mutluluk ile ters orantılı 
olduğunu ifade etti. Ünaldı, ‘’ Gü-
nümüzde o kadar farklı şeylerden 
mutlu olmayı bekliyoruz ki, örne-
ğin, büyük bir hastalıktan kurtulup 
onu aştığımız için mutlu oluyoruz. 
Yaşamımızı değiştirip bir tatil ka-
sabasına yerleşerek mutlu oluyo-
ruz. Oysa ki mutluluk, bir yumur-
tanın çatlaması gibidir. Yumurta 
dışardan darbe alırsa kırılır ama 
içerden darbe alırsa bu, yaşamdır. 
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Mutluluğu içeriden çatlatmak ge-
rekli’’ diye konuştu. Başarılı olma-
nın mutlu olmaya engel olmaya-
cağını da belirten Ünaldı, başarı, 
kariyer ve hırsların mutluluğu sa-
rıp yok etmesine izin verilmediği 
zaman da başarılı olunabileceğinin 
altını çizdi. 

Konferansın ardından Antalya’daki 
sıcak havanın tadını çıkaran BASİ-
AD üyeleri aileleriyle birlikte hem 
öğrenmenin hem de eğlenmenin 
tadına vardı. 

DÜZENLEDİĞİ 
ETKİNLİKLERLE 
ADINDAN SIKÇA SÖZ 
ETTİREN BABADAĞLI 
SANAYİCİLER VE İŞ 
ADAMLARI DERNEĞİ 
EĞLENCELİ BİR 
ETKİNLİĞİ DAHA 
GERİDE BIRAKTI.
BASİAD ÜYELERİ 
AİLELERİYLE 
BİRLİKTE HEM 
ÖĞRENMENİN HEM 
DE EĞLENMENİN 
TADINA VARDI. 
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 BAŞARILI 
OLMANIN MUTLU 
OLMAYA ENGEL 
OLMAYACAĞINI DA 
BELİRTEN ÜNALDI, 
BAŞARI, KARİYER 
VE HIRSLARIN 
MUTLULUĞU SARIP 
YOK ETMESİNE 
İZİN VERİLMEDİĞİ 
ZAMAN DA BAŞARILI 
OLUNABİLECEĞİNİN 
ALTINI ÇİZDİ. 
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Değerli Hemşehrilerimiz,

Baharın çoktan yüzünü gösterdi-
ği bu günlerde İstanbul’a adeta 
renk geldi. Gerek Geleneksel Lale 
Festivali, gerekse sis bulutlarının 
üzerimizden kalkması ile İstanbul 
daha canlı bir havaya büründü.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da ya-
şayan Babadağlı hemşehrilerimiz-
le yapmış olduğumuz geleneksel 
kahvaltı etkinliğimizde de hava en 
az şimdiki kadar güzeldi. Bu gü-
zel havada derneğimiz sayesinde 
Pierre Loti tepesinde Aziyade Res-
taurant’ta tekrar bir araya gelme 
şansı yakaladık. 

Yaşatılmayan değerler, ölmeye 
mahkumdur. Bizler nice memleket 
hasreti ile oluşturulmuş onlarca 
dernekten biriyiz, fakat bizleri özel 
kılan şey derneğimizi oluşturan 
kurucu yöneticilerin izinden daima 
şevk ile gitme ve her zaman daha 
iyiyi yapmaya olan inancımız sa-
yesinde ortaya çıktı.  İstanbul’daki 
Babadağlılar Kültür ve Dayanış-
ma Derneği olarak, aramızdan 
her gün ayrılan çınarların yanında 
genç fidanlar olarak ayakta dur-
malı ve yeniden yeşermek için eski 
topraklarımızdan beslenmeliyiz. 

İstanbul’da yaşıyorsanız, trafik, 
köprü çilesi, uzak mesafeler, ha-
yatın koşuşturması derken arka-
daşlarımızı, hatta eş dost akrabayı 
göremez olduk. Derneğimizin yap-
mış olduğu etkinlikler sayesinde 
edindiğim hemşehrilerim arka-
daşlarımla görüşme fırsatını daha 
çok buluyorum.

Her gün bıkmadan, usanmadan-
bizlerin dertlerini dinleyen ve en 
güzel etkinliklere imza atan yöne-
tim kurulumuza teşekkür ederim. 
Şimdiden 11 ayın sultanı Rama-
zan’ın sizler için en güzel şekilde 
geçmesini diliyorum.

İstanbul’dan Sevgiler…

İstanbul’dan
Sevgilerle...



Geçmişten
Günümüze
Kareler...

Fotoğraflar için danışılan: Nuri DUATEPE
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Geçmişten Günümüze(Soldan Sağa) Yurdanur Özbilen - Mümtaz Özbilen - Alev Özbilen 
(torunu) - Neşe Özbilen (torunu)

(ayaktakiler soldan sağa)  bilinmiyor - Osman Bülbül - Cevdet Dereköylü 
- Halil İbrahim Tunal - Salah Pekzen - Ormancı Mehmet  - bilinmiyor - 
bilinmiyor - Cemal Arpacı - Nuri Duatepe - Rıza Selek - Sarayköy Tarım 
Kredi Koop. Müdürü 
(oturanlar soldan sağa)  Muharrem Helva - Muharrem Özşenel - Ormancı 
Mustafa  - Fehmi Nal 

1969

1960-64 

ŞERİF SELEK ARŞİVİ - 1959 

FEHMİ NAL  ARŞİVİ - 1952

1944

(Ön Sıradakiler) Ali Tuncer - Hakkı Aşçı - Rıza İnan, 
(Arka sıra önden arkaya)  Ali Kaba - Mehmet Perikol - Fehmi Nal - 
Muharrem Helva 

E. SAVAŞ  ARŞİVİ - 1977

23 Nisan 1938 - Çocuk Bayramı

ERCAN BEKGEÇ ARŞİVİ - 1938 ERCAN BEKGEÇ ARŞİVİ - 1939

(Soldan Sağa) 
Terzi İsmail - Efe Mehmet  Erdoğan - Parlak Mehmet - Mustafa Bekgeç

(Soldan Sağa) 
Muharrem Çubukçu - Cemal Özcan - Zeki Zorlu - Nazmi Özcan

(Soldan Sağa Arka sıra ) Şadiye - Tahsin Bayındır - Nadiye - Ekmekçiler 
Adile - Zahide - Şadiye - Mustafa Değirmenci 

(Soldan Sağa Ön sıra)  Ekmekçiler  Nazife - Ekmekçiler Mustafa - 
Ekmekçiler Fahri Değirmenci - Nomonlor Saide Bayındır (Değirmenci ) (Soldan Sağa Ayaktakiler ) Hafiz Vildan Özdoyuran - Müzeyyen Mutçalı 

Kübra Duyar - Hacer Namlı - Ayşe Savaş ve torunlar 

(Soldan Sağa) Bilinmiyor - Osman Tuz - Terzi Hasan Özenir 
(Önsıra Soldan Sağa) Ali Özenir - Macit Özenir

Soldan sağa: Necibe CEYHAN (KORKMAZ) - Saide CEYHAN (PAZARCI) 
Ayşe CEYHAN - Yaşar CEYHAN 
Çocuklar; Menderes CEYHAN - Fatma CEYHAN (KAFALI)

ALİ ÖZENİR  ARŞİVİ - 1962

BABADAĞ İSMİNİ ALMADAN ÖNCE - KADIKÖY 

ERCAN AKGÜNDÜZ  ARŞİVİ - 1958
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Geçmişten Günümüze
YASER TARAKÇI  ARŞİVİ - 1965

(Arkadakiler Soldan Sağa) Yaser Tarakçı - Ahmet Yetişkin - 
Ahmet Atar - Mehmet Kayıkçı - Ali Şensöz 
(Öndekiler Soldan Sağa) Mustafa Karabay - Ramazan Güme 

(Önsıradakiler Soldan sağa ) Kahveci Sadık Yümseh,
Berber Ahmet Türkmen-  Şerif Ahmet Atıcı - Nuri Yalınkılıç 
- Mehmet Duatepe - Rıza Selek - Osman San -  Rıza Erol - 
Mehmet Seyhan - Hüseyin Usul
(Arkadakiler Soldan Sağa) Halil Uyan - Şeraffetin Eryılmaz 
-Fehmi Nal - Sait Işık - İzzet Erdemir  

(Ayaktakiler soldan sağa ) İsmail Aydın - Arif Tunçyürek - Ömer 
Ercan - Himmet Günçar - Cemal Panayır - Şükrü Önder - 
(Oturanlar soldan sağa)  Ahmet Üyen - Ali Günalp -  

(Ayaktakiler soldan sağa ) 
Nazmi Kirazoğlu - Burhan Gülerçin - Hafız  Osman Mutçalı 
Nafiz Panayır - Hidayet Bülbül -  Şeref Küleş - Mehmet Demirci 
(Oturan) İlter Gedizli

(Ayaktakiler soldan sağa ) 
Sedat Tezel - Mehmet Eyüp - Fahri Erol - Necip Sezek 
-  Orhan Tokatlı - İrfan Karasakal - Enver Selek - 
(Orta sıradakiler) Ali Kayacık-  Sadık Zeybek -  Tahsin 
Karasakal 
(Ön sıradakiler) Kemal Arslan - Remzi Gedik -Ali 
Bakkaloğlu 

NURİ DUATEPE ARŞİVİ - 1949

CENGİZ UYAN  ARŞİVİ - 1970

BURHAN GÜLERÇİ  ARŞİVİ - 1955 -60

 (Soldan Sağa) Burhan Nal - Metin Özkaya

1933 sergi resim geçit heyeti ve Cumhuriyet timsali

PELİN ŞENSÖZ  ARŞİVİ - 1973

FATİH GÜRCAN  ARŞİVİ - 1933

SADIK ZEYBEK ARŞİVİ - 1952

Fotoğraftaki kişiler:
Ayaktakiler;
H.Şengül GÜRCAN
F.İrfan GÜRCAN
Oturanlar;
Merhum Saime GÜMÜŞTAŞ
Merhum Salih GÜMÜŞTAŞCevdet Tunusoğlu - Nevzat Panayır

E. SAVAŞ ARŞİVİ - 1945
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2001 yılında çalışmaya başla-
mış olduğum Avivasa Deniz-
li Şube’de 10. yılımda genel 

merkezin uygun görmesi netice-
sinde 2010 yılının Nisan ayında 
Çetindağ Sigorta Aracılık Hizmet-
leri Ltd.Şti ‘ni kurarak Avivasa 
Emeklilik ve Hayat A.Ş ’nin Denizli 
Bölge yetkili acentesi olarak ken-
di işimi yapmaya başladım.

29 Haziran 2012 tarihli 6327 sa-
yılı kanunla, Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Ka-
nununda yapılan önemli düzen-
lemelerle 1 Ocak 2013 tarihinde 
devlet teşviği sistemi yürürlüğe 
girmiştir.

Bu sistemle beraber katılımcılar 
bireysel emeklilik sistemine ya-
tırdıkları katkı paylarından %25 
devlet teşviği almaya başlamış-
lardır.

Bu tarihten sonra sistemi mevcut 
ve yeni katılımcılarımıza anlatarak 
sistemden maksimum yararlan-
maları için şablonlar geliştirip söz-
leşmeleri uygulamaya geçirdik.

Katılımcılarımıza özel yaptığımız 
sözleşmelerin fon ve devlet katkısı 
takibini emeklilik dönemine kadar 
yaparak sistemden maksimum 
yararlanmalarını sağlıyoruz.

Aynı zamanda bireysel emeklilik 
sisteminde 10 yılını ve 56 yaşı-
nı tamamlayan katılımcılarımıza 
emeklilik gelir sözleşmeleri altın-
da maaş bağlamaya başladık. Ka-
tılımcılarımıza maaş ödemelerini 
Avivasa her ayın 5’i veya 15’inde ( 
isteğe bağlı ) banka hesaplarına 
seçtikleri tutar oranından yapma-
ya devam etmektedir.

Acente olarak katılımcılarımızı 
ve ailelerini  ani ve beklenmedik 
risklere karşı korumak için hayat 
ürünlerimiz ile de kapsam altına 
almaktayız.

Sunumunu yaptığımız Avivasa 
Emeklilik ve Hayat’ın Geri Öde-
meli Hayat sigortası ürünü  Av-
rupa da Steve Awards organizas-
yonunda 2014 yılında “ Yılın En 
İyi Finansal Ürün ve Hizmetleri “ 
kategorisinde Gümüş Stevie ödü-
lüne layık görülmüştür. 

Herhangi bir vefat veya kazaen 
vefat riskine karşı ailelerini Fi-
nansal anlamda koruma altına 
alan katılımcılarımız süre sonun-
da risk gerçekleşmediği takdirde 
ödedikleri tüm primleri hiç kesin-
tisiz geri alarak bugüne kadarki 
hayat sigortalarındaki uygulama-
ların aksine ürünün yatırım özel-
liğinide kullanmaktadırlar.

Ayrıca katılımcılarımıza bu ha-
yat ürünü ile ilgili yasanın sağ-
lamış olduğu vergi avantajları 
konusunda da uygulamalar sağ-
lamaktayız.

Bu ürünün sağlamış olduğu vergi 
avantajları sebebiyle katılımcı-
larımız yine sigorta sektöründe 
bir ilk olarak Geri Ödemeli Hayat 

ürünü ile ücretsiz olarak sunulan 
çocuk paketi ile katılımcılarımızın 
çocuklarına eğitim koçluğu, ka-
riyer koçluğu, pedagog/ psikolog 
danışmanlığı sosyal aktiviteler ve 
yurt dışı eğitim alanlarında çok 
ciddi indirimler sağlamaktayız. 

Acente olarak katılımcılarımıza 
en iyi Finansal ürünleri sunma ve 
ailelerine uygun şablonları oluş-
turma konusunda 18 yıllık dene-
yimimiz doğrultusunda bugüne 
kadar kazandığımız 2011 yılı Tür-
kiye 4.lüğü, 2012 Türkiye 2.liği, 
2013 Türkiye 3.lüğü, 2014 Türkiye 
4.lüğü, 2015 Türkiye 3.lüğü, 2016 
Türkiye 1.liği ödüllerimizin yanına 
geçen yıl Londra’da Aviva Global 
Wınner’s ta Avrupa da yılın acen-
tesi ödülüne layık görülerek ülke-
mize döndük. 

Bundan sonraki süreçte de katı-
lımcılarımıza aynı özen ve titizlikle 
hizmet ederek kendileri ve aileleri 
için en iyi finansal çözümleri oluş-
turarak geleceğe güvenle yolculuk 
yapmalarını sağlayacağız.

Cenk Çetindağ
ÇETİNDAĞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.






