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Değerli üyelerimiz, 

Basiad dergimizin 35. sayısı ile karşısınızdayız. 
Yeni sayımızı sizlerle buluşturmanın mutluluğu 
içerisindeyiz.

Bu sayımızda öncelikle Basiad yeni yönetim kurulu 
başkanı ve yönetim kurulu üyelerini sizlere tanıttık 
ve Yeni Yönetim olarak gerçekleştirmiş olduğumuz 
ziyaretleri, etkinlikleri ve kültürel faaliyetleri sizlerle 
paylaştık. Gerçekleştireceğimiz yeni etkinliklerimiz 
hakkında ise sizleri bilgilendirdik. 

Üyelerimiz ile yaptığımız röportajları, üyelerimizden 
haberleri, Babadağın tarihi değerlerinden Kıranbağ 
Camii ve Kelleci Köyünü okurken, bulunduğunuz 
ortamdan uzaklaşarak geçmişe dalıp gideceksiniz. 
Ses Kardeşim projemizi okurken ise içiniz umutla 
dolacak. 

Ayrıca bu sayımızda, Babadağ yemeği olan etli kuru 
balcan dolmasının tarifi ile nerede yaptırabileceğinizi 
bulabileceksiniz.  

35. sayımızı keyifle okumanızı diler, saygı ve sevgilerimizi 
sunarız.

Seçil Kaynak Doğuş

Şeref Arpacı

Sibel Tahtalı
Şükran Küçüker
Adnan Kabak
Naci Hoşafoğlu

Seçil Kaynak Doğuş

Füsun Canbay
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İçindekiler



GÜCÜMÜZÜ
SİZDEN ALIYORUZ

28 yıldır bize güvendiğiniz
için teşekkür ederiz.
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Bugüne kadar yapılan ve bundan 
sonra yapacak olduğumuz tüm 

etkinliklerde önceliğimiz şehrimiz, 
iIçemiz ve derneğimiz olacaktır. 
Hedefimiz her zaman ilçemizi 

diğer ilçelerden ve derneğimizi diğer 
STK’lardan daha ön plana 

çıkarmak için çalışmaktır.



ŞEREF ARPACI
BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sevgili hemşehrilerim ve çok de-
ğerli Babadağlı Sanayici ve İşa-
damları Derneği üyeleri,
Yaklaşık 5 dönemdir yerine ge-
tirdiğim yönetim kurulu üyeliği 
sonrası beni bu onurlu göreve 
getirdiğiniz için şükranlarımı 
sunarım. Bugüne kadar beraber 
görev yaptığım başkanlarım ve 
tüm yönetim kurulu üyesi arka-
daşlarıma da teşekkürü borç bi-
lirim. 11. Dönemde yeni, dinamik 
ve heyecanlı bir ekiple ve sizlerin 
de desteği ile güzel işlere imza 
atacağımıza inanıyoruz.
Bugüne kadar yapılan ve bun-
dan sonra yapacak olduğumuz 
tüm etkinliklerde önceliğimiz 
şehrimiz, iIçemiz ve derneğimiz 
olacaktır. Hedefimiz her zaman 
ilçemizi diğer ilçelerden ve der-
neğimizi diğer STK’lardan daha 
ön plana çıkarmak için çalış-
maktır. Bu çalışmalar dahilinde 
başkan yardımcısı olarak görev 
yaptığım 10. dönem yönetimi-
mizle hayata geçirdiğimiz, şeh-
rimiz için de önemine inandığı-
mız “Turizm Yolunda Babadağ 
Projesi” ilk önceliğimiz olarak 
gündemimizde olacak. Bu proje 
kapsamında bugüne kadar ger-
çekleştirdiğimiz Babafest Fes-
tivali, Babadağ Belediyesi, Pa-
mukkale Üniversitesi Mimarlik 
Fakültesi ve Aligator firmasıyla 
ortaklaşa yaptığımız sokak bo-

yama-renovasyon projesi, Det-
gis ile gerçekleştirdiğimiz Dünya 
Türk Havlu Bornoz Günü Basın 
Lansmanı, Fenerbahçe Çocuk 
ve Gençlik Kulübü ile “1907 Okul 
1907 Pota” Projesi ve Euroleague 
şampiyonluk kupası Babadağ 
Lansmanı ve son olarak da Ses 
Kardeşim projesiyle adımızı tüm 
Türkiye’de duyurduk. 
11. Dönem Yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarimla hedefimiz özel-
likle Babafest festivalini marka 
haline getirip, ulusal bir festivale 
dönüştürmektir. Aynı zamanda 
Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından yapılacak olan Babadağ 
Meydan düzenlemesi, Babadağ 
Belediyemizin yapmayı planla-
dığı Tekstil Müzesi ve yerel ürün 
satış noktası, tarihi Arif Zorlu Evi 
Pansiyonu ve yayla turizmi pro-
jelerinin en büyük destekçisi ve 
takipçisi olacağız.
Şüphesiz ekonomik olarak zor 
bir dönemden geçiyoruz. Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin tüm 
dünyayı etkisine alan ekonomi 
politikalari 3. dünya savaşının 
temelleri olarak yorumlanmak-
tadir. Çin, İran ve ülkemize yö-
nelik ticaret savaşları olarak 
adlandırlan uygulamalar ve tüm 
dünyada ekonomik daralmaya 
sebep olacak yaptırımlar başta 
Rusya ve Avrupa Birliği olmak 
üzere tüm dünyada büyük tepki 

görmektedir. Bu bağlamda ülke 
olarak tüm konsantrasyonumu-
zu ekonomiye yönelterek, sanayi, 
turizm ve teknoloji alanlarında 
gerekli adımların atılması, uzun 
donemli büyüme politikalarının 
yürürlüğe girmesi, kamusal ta-
sarrufların artması ve taahhut 
edilen yapısal reformların ivedi-
likle hayata geçirilmesi, giderek 
çetinleşen bu savaşa hazırlıklı 
olmamızı sağlayacaktır. 
Döviz kurlarındaki hareketlilik 
dolayısıyla oluşan enflasyonist 
baskı ve faiz artışları reel sek-
törde faliyet gösteren tüm işlet-
meleri zor durumda bırakmaya 
devam etmektedir. Satışlarını 
ihracat yaparak dengeleyen fir-
malarımız kısa dönemde karlı-
lıklarını korurken, orta ve uzun 
dönemde üretimlerinin büyük 
oranda ithalata bağımlı olması 
sebebiyle ciddi zararlara maruz 
kalmaktadır. Firmalarımızın bu 
dönemde risk almadan pozis-
yonlarını korumaları ve işlerine 
konsantre olmalarının olası za-
rarları minimize edeceğini düşü-
nüyorum.
Dergi komisyonumuzdaki ar-
kadaşlarımla çok büyük emek 
ve fedakarlıklarla hazırladığımız 
dergimizin 35. sayısını keyifle 
okuyacağınızı umuyor, yönetim 
kurulum adına hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum.
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BASİAD 11. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ŞEREF ARPACI BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1980 yılında Denizli’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Denizli’de tamamla-
dıktan sonra, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 2002-2003 yıllarında Amerika’da University of 
California Berkeley’de aldığım İngilizce dil eğitiminin ardından pazarlama alanında 
sertifika programını bitirdim. 2003 yılından itibaren aile şirketimiz olan Motif Teks-
til’de yöneticilik görevini sürdürüyorum. Evliyim ve bir oğlum var. Nisan 2018’den 
beri Babadagli Sanayici ve Isadamlari Dernegi (BASIAD) Yonetim Kurulu Baskan-
ligini yürütmekteyim. Ayrıca Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneginde (DET-
GIS) ve Fenerbahce Spor Kulubu Denizli Subesinde yonetim kurulu uyeliklerim de-
vam etmektedir.

DOĞAN DEĞİRMENCİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

9 Ekim 1981 Denizli’de doğdum. İlkokulu Gazi İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Elit Ko-
leji’nde bitirdim. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-Ekonomi Bölümü’nden mezun 
oldum. Ayrıca University of Portsmouth Business and Economic’ten diploma aldım. 
Mezun olduktan sonra Değirmenci Group İstanbul Ofisi’nde dış ticaretten sorumlu 
kumaş pazarlama bölümünde daha sonra sırasıyla mali işlerde risk yönetimi, bütçe-
leme ve finansal raporlamada çalıştıktan sonra Değirmenci Group’ta icra kurulu üye-
liğine yükseldim. Halen Değirmenci Group Stratejik Planlama ve Yatırım bölümünün 
başında, bankalar ve finans kurumları ile görüşmeleri yürütmekteyim, TETSİAD ve 
DEGİAD üyeliklerim bulunmaktadır. Halen Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde Yöne-
tim Kurulu Üyeliği’ne devam etmekteyim, evli ve 1 çocuk babasıyım. 

YUNUS HELVACI (ŞEKERCİLER) YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

1978 yılında Denizli’de doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamladım. 
Eğitim hayatımı devam ettirmek için İstanbul’a gittim. İstanbul Teknik Üniversite-
si’ni başarıyla tamamladıktan sonra 2000 yılında mezun oldum. O yıldan beri aile 
şirketinde yöneticilik yapmaktayım. Hacı Şerif firmasının 4. nesil yöneticisi, evli ve 
iki çocuk babasıyım. 

MEHMET UĞUR ÇOBAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - SAYMAN

26 Nisan 1976 tarihinde Antakya’da doğdum. Lise eğitimimi Denizli Lisesi’nde ta-
mamladıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si’nde önlisans eğitimini bitirdim. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi’nde lisans eğitimini tamamladım. Eymes Tekstil A.Ş. Brillant Perde’de finans 
müdürlüğü görevini yürütmekteyim.  BASİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, DE-
GİAD Mali İşler Koordinatörlüğü, DEGİAD Pamukkale Üniversitesi Kurulu Üyeliği ve 
Denizli SMMM Odası Üyeliğim bulunmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıyım.
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ÖZÜM TEMİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

16 Mart 1974 tarihinde İstanbul’da doğdum. Dedem Babadağlı İbrahim olup aile la-
kabım Obbanlar olarak bilinmektedir. İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden sonra İstan-
bul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni başarı ile tamamladım. 1993 yılında Deniz-
li’ye yerleşip önce bir hukuk bürosunda çalıştıktan sonra,  Eymes Tekstil San. ve Tic. 
A.Ş.’de kadrolu avukat olarak görevimin başına geçtim. 

RAZİYE AFYON ÇETİNDAĞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

20 Aralık 1981 yılında Denizli’de dünyaya geldim, ilk, orta ve lise eğitimini Denizli’de 
tamamladım. Eğitim hayatıma Niğde Üniversitesi’nde devam ettim ve İşletme Bölü-
mü’nden mezun oldum. Dil eğitimi için Güney Afrika’ya gittim. Denizli’ye döndükten 
sonra İdealsas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nda Şube Müdürü olarak çalışan Çetin-
dağ, evli ve bir çocuk annesiyim. 

ADNAN KABAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

27 Mayıs 1979 yılında Babadağ’da dünyaya geldim. İlk, orta ve lise eğitimini Ba-
badağ’da tamamladım. Vatani görevi olan askerliğini tamamladıktan sonra, Erbap 
Tekstil ve Arı Tekstil’de aktif görevler üstlendim. Evli ve üç çocuk babasıyım şu an, 
her iki şirkette de yönetici olarak görev almamın yanı sıra iki şirketin de ortağıyım.

AHMET ZEYBEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

18 Ağustos 1964’te Denizli’de doğdum. 1967 yılında ailecek İstanbul’a göç etmeleri 
sebebiyle ilk, orta ve liseyi İstanbul’da okudum. Ancak o dönemdeki terör olayların-
dan dolayı öğrenimine devam edemedim. Askerden önce Zorlu Tekstil bünyesinde-
ki EVTAŞ mağazasında çalıştım, askerden sonra 10 yıl da gıda sektöründe bulun-
dum.1996 yılında Denizli’ye taşınmamla  birlikte tekstil sektörüne girdim. Örgü ve 
konfeksiyon işi ile iştigal ettim, evli ve iki çocuk babasıyım. Boş zamanlarında yamaç 
paraşütü, kayak, dalgıçlık ve motor sporları ile uğraşıyorum.

OSMAN UĞURLU BASİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1987 yılında Denizli’de doğdum. Lise eğitimini Denizli’de tamamladıktan sonra üni-
versite eğitimime İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Bö-
lümü’nde devam ettim. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Ame-
rika’da Fashion Institute of Technology’de marketing üzerine yaptım. 2011 yılından 
beri Uğurlular Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyesi 
olarak çalışmaya devam etmekteyim. Hobilerim çalışmak ve seyahat etmek.
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ENGİN BİLGİÇ (BEŞLİLER) YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1983 yılında Denizli’de doğdum. İlk,orta ve lise hayatımı Denizli’de tamamladım. 
Bir süre tekstil sektöründe calıştıktan sonra DERFO reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı 
atölyesini kurdum. İlerleyen yıllarda DGM İnşaat ve ikinci el otomotiv sektörüne de 
atılarak ticaret hayatına devam etmekteyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

1979 yılında Denizli de doğdum. ilk orta ve lise eğitimimi Denizli’de tamamladıktan 
sonra İzmir Ege Üniversitesi Tekstil Bölümü ve ardından Amerika Boston college de 
Pazarlama programını bitirdim. Tima Yıkama Boyama Tekstil şirketinin iki ortağın-
dan birisi ve yöneticisiyim. Evli ve iki çocuk annesiyim.

ESRA KASAPOĞLU ÜNLÜ (ÜTÜLÜLER) YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SEÇİL KAYNAK DOĞUŞ (HACIŞEYHLİLER) - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1990 yılında Denizli’de doğdum. Lise eğitimimi Denizli Anadolu Lisesinde tamamladıktan 
sonra 2008 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Lisans Eğitimimi sür-
dürürken, bir yaz dönemini İngiltere Callan School London’da, bir yaz dönemini ise İn-
giltere St Claire’s Oxford’da dil eğitimini pekiştirerek geçirdim. 2013 yılında Koç Üniver-
sitesi’nden mezun olduktan sonra mesleki stajımı İstanbul Çağlayan Adliyesi ve Berkin 
Hukuk Bürosunda gerçekleştirdim. Daha sonra 2014-2015 yıl aralığında Nazalı Avukatlık 
Ortaklığında Avukat olarak, 2015-2017 yılları arasında YTK Hukuk Bürosunda Partner 
olarak çalışma hayatımı sürdürrdüm. 2017 yılının Ocak ayında memleketim Denizli’ye 
dönerek Kaynak Hukuk Bürosu’nu açtım. Halen kendi hukuk büromda mesleğime devam 
etmekte ve aynı zamanda Kaynak Group Şirketleri’nin avukatlığını sürdürmekteyim. 

ŞÜKRAN KÜÇÜKER (KEŞKEKLER)  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1976 Yılında Denizli’de doğdum. İlk, orta ve lise öğretimimi Denizli’de tamamladık-
tan sonra, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliğiyle başladığım lisans eğitimimi sıra-
sıyla, ABD’nin seçkin eğitim kurumlarından olan ULCA ve devamında FIDM’de tekstil 
tasarım, üretim ve arge bölümünü tamamladım. Eğitimim süresince iki sene Las 
Vegas Magic Fuarları’nda satış temsilciliğinde bulundum. Aile şirketlerinde başladı-
ğım iş hayatıma kendi şirketim olan Elmezon Tekstil’de yöneticilik göreviyle devam 
etmekteyim. Kendime ait olan Fineliving markasının direktörlüğünü yapmaktayım. 
Uzun yıllar Denizli Yetim ve Acizleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım 
aynı zamanda Denizli İş Kadınları Birliği üyesiyim. İki çocuk annesiyim.

1972 Denizli doğumluyum. Gürtaş Kimya A. Ş. ve Sodel Silikat Kimya A. Ş.’de Genel 
Müdürlük yapıyorum. Evli ve iki kız babasıyım.

SEYHAN GÜMÜŞTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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SALİH İŞYAR  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOLGA AMİROĞLU ((AMİROĞLU) YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1979 yılında Frankenthal/Almanya’da doğdum. İlk, orta ve liseyi Ludwigshafen’de 
bitirip işletme meslek yüksek okulunu tamamladıktan sonra 2002 yılında aile şirke-
timiz olan oto galeriyi 2007 yılına kadar işlettim. Mayıs/2007 yılında Türkiye’ye dönüp 
2009 yılında Beyaz İnci Düğün Salonu’nun ilk temellerini attım ve halen burada faa-
liyetlerime devam etmekteyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

24.09.1973 yılında Babadağ’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra 
iş hayatına atıldım. Kurabiyeci Eminin torunu,  Babadağın ilk tandir ustalarından Er-
doğan İsyar’ın oğluyum. Ayrıca Mesa Home Tekstil ortaklarındanım. Evli ve 3 çocuk 
babasıyım.

SİBEL TAHTALI (KEŞKEKLER)  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NACİ HOŞAFOĞLU BASİAD SEKRETERİ 

1977 yılında Denizli’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Denizli’de tamamla-
dım. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 1999-2000 yıllarında İstanbul’da Erteks 
Tekstil’de üretim mühendisi olarak çalıştım. 2000-2001 yıllarında İngiltere’de Uni-
versity of Chichester College ve Saint Claire College’de İngilizce dil eğitimini ta-
mamladım. 2001 yılından itibaren aile şirketi olan Azim Tekstil’de yöneticilik görevi-
mi sürdürmekteyim. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek 
Lisans öğrencisi ve iki çocuk annesiyim.

1947 tarihinde Babadağ’da İlkokulu, İstanbul Çapa Orta okulunda ortaokulu, Per-
tevniyal Lisesinde de eğitimimi tamamladıktan Orman Yüksek Mühendisi oldum.  
1985-1999 yılları arasında çeşitli şehirlerde müdürlük yaptım. 2000 yılı başında  
BASİAD etkinliğine yardımcı olmak için ağaçlandırma işini üstlendim. 287 dönüm 
alanda BASİAD ORMANI Ağaçlandırmasını yaptım. Şuan emekli olup, bir yandan da 
BASİAD sekreterliğini yapmaktayım. Evli, biri erkek üç çocuk sahibiyim. Üç torun 
sahibiyim.

ENGİN ÇOBAN  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1982 yılında BABADAĞ ’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Denizli’de tamamla-
dıktan sonra, 2006 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 2006 yılından itibaren Amiroğlu Şirketler Grubu 
bünyesinde yöneticilik yaptım. Halen Amiroğlu Şirketler Grubu bünyesinde Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.Evli ve iki çocuk babasıyım.
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Basiad Basın 
Toplantısı

ŞEREF ARPACI 
BASİAD’IN KURULUŞU, 
YAPISI, ETKİNLİKLERİ 
İLE İLGİLİ BİLGİLER 
VERDİ. YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİNİ 
SIRASIYLA  BASIN 
MENSUPLARILARINA 
TANITTI.  ETKİNLİKLERDE 
BASIN MENSUPLARINI 
ARALARINDA GÖRMEK 
İSTEDİKLERİNİ 
SÖYLEYEREK SÖZLERİNİ 
TAMAMLADI.  

Basın Mensupları ile kahvaltı eşli-
ğinde tanışma toplantısı 14 Mayıs 
2018 Pazartesi günü sabah yoğun 
bir katılım ile gerçekleşti. 

Tanışma toplantısına; Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şeref  Arpacı, Baş-
kan Yardımcısı Doğan Değirmenci, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 
Uğur Çoban, Raziye Afyon Çetin-
dağ, Seçil Kaynak Doğuş, Sibel 
Tahtalı, Şükran Küçüker, Ahmet 

Zeybek, Esra Kasapoğlu Ünlü, En-
gin Bilgiç, Tolga Amiroğlu, Salih İş-
yar ve Engin Çoban katıldı. Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Arpacı Basi-
ad’la ilgili bilgiler verdi. Derneğin 
kuruluşu, yapısı, etkinlikleri ile il-
gili bilgiler verdi. Yönetim kurulu 
üyelerini sırasıyla tanıttı.

Etkinliklerde basın mensuplarını 
da aralarında görmek istediklerini 
söyleyerek sözlerini tamamladı.  
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Babadağlılar
İftar Yemeğinde

Buluştu...
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BASİAD BABADAĞLILARI 
İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTURDU

BASİAD’ın geleneksel 
olarak düzenlediği if-
tar daveti bu yıl 22 Ma-

yıs 2018 Salı günü, Beyaz İnci 
Tesislerinde gerçekleşti. 

Ev sahipliğini Yönetim Kuru-
lu Başkanı Şeref Arpacı ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin 
yaptığı iftar davetine, Baba-
dağ Kaymakamı Tevfik Kum-
basar, BASİAD Üyeleri, aile-
leri, yakınları ve çok sayıda 
Babadağlı katıldı.

BASİAD tarihinin en kalaba-
lık iftar yemeği gerçekleşti. 
Yönetim kurulu başkanı Şe-
ref Arpacı ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri misafirleri masala-
rında ziyaret ettiler. Davet 
vesilesiyle bir araya gelen, 
birbirini görme fırsatı bulan 
BASİAD üyeleri ve hemşeh-
riler keyifli bir sohbet orta-
mında özlemlerini giderdiler.
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BASİAD’IN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ İFTAR DAVETİ BU YIL 22 MAYIS 2018 SALI GÜNÜ, 
BEYAZ İNCİ TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİ. 
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BASİAD TARİHİNİN 
EN KALABALIK İFTAR 
YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİ. 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ŞEREF ARPACI 
VE YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ MİSAFİRLERİ 
MASALARINDA ZİYARET 
ETTİLER. DAVET 
VESİLESİYLE BİR ARAYA 
GELEN, BİRBİRİNİ GÖRME 
FIRSATI BULAN BASİAD 
ÜYELERİ VE HEMŞEHRİLER 
KEYİFLİ BİR SOHBET 
ORTAMINDA ÖZLEMLERİNİ 
GİDERDİLER.
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EN BABA FESTİVAL 
BABAFEST’E KISA 
BİR ARA
Bu yıl 8-9 Eylül  tarihlerinde üçüncüsünü düzenlemeyi planladığımız 
“BabaFest” etkinliğimizi, ilçemizde ve festival alanında devam eden alt 
yapı çalışmalarından kaynaklı fiziki şartların elverişsiz olması, siz değerli 
konuklarımızın herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşamamaları adına 
ileri bir tarihe erteliyoruz.

Çalışmalarımız,  Babadağ sevdalılarına tadı damaklarında kalacak bir 
festival yaşatma heyecanıyla, belediyemiz ile iş birliği içerisinde devam 
etmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Şeref ARPACI
BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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www.sbmyap.com
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Basiad’dan
ziyaretler
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BASİAD Yönetim Kurulu, Denizli 
Valisi Sayın Hasan Karahan’ı zi-
yaret etti. Valilik makamında ger-
çekleşen ziyarete; Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeref Arpacı, Başkan Yar-
dımcısı Doğan Değirmenci, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Şükran Küçü-
ker, Ahmet Zeybek, Engin Bilgiç ve 
Engin Çoban katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Arpacı, Denizli Valisi Sayın Hasan 
Karahan’a yeni yapılan 11. Olağan 
Genel Kurul ile ilgili bilgi verdi. 
Yeni seçilen Yönetim Kurulu üye-
lerinin kendilerini tanıtmaları için 
sözü Yönetim Kurulu üyelerine 
bıraktı. Yönetim Kurulu üyelerinin 
kendilerini tanıtmalarından son-
ra tekrar söz alan Başkan Arpacı 
BASİAD ve BASİAD faaliyetleri ile 

BASİAD YÖNETİM KURULU 
VALİ HASAN KARAHAN’I ZİYARET ETTİ

ilgili bilgiler verdi. Tekstilin Denizli 
Ekonomisindeki yerinin konu edil-
diği sohbet yapıldı. Denizli Valisi 
Sayın Hasan Karahan, BASİAD Yö-
netim Kurulu’nun ziyaretinden ve 
Babadağlı sanayiciler ile bir arada 

olmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Son olarak söz alan BA-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şe-
ref Arpacı, Sayın Hasan Karahan’ı 
BASİAD etkinliklerine davet ede-
rek ziyareti sonlandırdı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI
ERGÜL YILMAZ ZİYARETİ

  BASİAD’ın 11.Olağan Genel Kuru-
lunda seçilen Yeni Yönetim Kuru-
lu Başkan ve Üyeleri Cumhuriyet 
Başsavcısı Sayın Ergül Yılmaz’ı 
makamında ziyaret etti.

Tanışma gayesi ile gerçekleştirilen 
bu ziyarete; Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şeref Arpacı, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Doğan Değir-
menci ve Yunus Helvacı katıldı. De-
nizli’nin Ekonomik ve sosyal yapısı 
ile  ilgili karşılıklı sohbetten sonra 
BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Arpacı, Babadağ’ın sosyal, 
ekonomik durumu ve arazi yapısı 
ile ilgili ve BASİAD ve BASİAD’ın 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ergül 
Yılmaz BASİAD’ın seçilen Yeni Yö-
netim Kurulu Üyeleri ile tanışmak-
tan ve ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti belirtti. Denizli’de görev 
yapmanın kendisi için çok mut-
luluk verici oluğunu ifade ederek 

çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek 
BASİAD Yeni Yönetim Kuruluna ça-
lışmalarında başarı diledi.
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Derneğimiz Yönetim Kurulu Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Osman 
Zolan’ı makamında ziyaret etti.

Derneğimiz yeni seçilen Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin geçekleştirdiği 
bu ziyarete Yönetim Kurulu Başka-
nı Şeref Arpacı, Başkan Yardımcısı 
Şerif Yunus Helvacı, Yönetim Kuru-
lu Üyelerimiz Engin Çoban, Özüm 
Temiz, Sibel Tahtalı, Tolga Amiroğ-
lu ve Engin Bilgiç katıldılar.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üye-
leri’nin tanışma amacı ile gerçek-
leştirilen bu ziyarette; Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Arpacı Yöne-
tim Kurulu Üyeleri’nin kendilerini 
tanıtmaları amacı ile sözü Yönetim 
Kurulu Üyeleri’ne bıraktı. Yönetim 
Kurulu Üyeleri kendilerini tanıt-
tılar. Söz alan Başkan Zolan yeni 
seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri’ni 
Tanımaktan duyduğu memnuniye-
ti dile getirdi. Büyükşehirin çalış-
maları ve projeleri ile ilgili bilgi-
ler verdi. Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Arpacı Babadağ ve BASİAD 
ile ilgili bilgiler verip, Babadağ 
için beklentilerini dile getirdi. Sa-
yın Başkanı etkinliklere davet etti, 
aralarında görmekten mutlu ola-
caklarını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
SAYIN OSMAN ZOLAN ZİYARETİ



BASİAD DERGİ    -   21  -    TEMMUZ - 2018

BASİAD BABADAĞ 
KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI 
SALİM DEMİREZEN ZİYARETİ
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Yeni dönem BASİAD Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Babadağ Belediye Baş-
kanı Salim Demirezen’i ziyaret etti. 
Tanışma amacı ile gerçekleştirilen 
bu ziyarete BASİAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Şeref Arpacı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan 
Değirmenci, Yönetim Kurulu Üye-
leri, Özüm Temiz, Raziye Afyon 
Çetindağ, Şükran Küçüker, Engin 
Çoban, Ahmet Zeybek ve Seyhan 
Gümüştaş katıldı. BASİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı 
ziyaretin amacını belirttikten son-
ra kendilerini tanıtmaları için sözü 
BASİAD Yönetim Kurulu Üyelerine 
verdi. Yönetim Kurulu Üyeleri ken-
dilerini tanıttılar. Babadağ Beledi-
ye Başkanı Salim Demirezen BA-
SİAD Yönetim Kurulu Üyeleri’yle 
tanışmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Tanışmadan sonra 

Babadağ Belediye Başkanı Salim 
Demirezen Babadağ’ın sorunları-
nı anlattı. Yapılmakta olan meydan 
projesinden bahsetti. Daha sonra 
söz alan BASİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeref Arpacı BASİAD ve 
BASİAD etkinlikleriyle ilgili bilgiler 
verdi. Babadağ Belediye Başkanı 

Salim Demirezen BASİAD Yönetim 
Kurulu Üyelerinin ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. BA-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Arpacı Belediye Başkanı Salim De-
mirezen’i BASİAD etkinliklerine da-
vet ederek ziyareti sonlandırdı. 

Yeni seçilen BASİAD Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Babadağ Kaymakamı 
Tevfik Kumbasar’ı ziyaret etti. BA-
SİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin  
tanışmak amacı ile yaptıkları bu 
ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Arpacı, Başkan Yardımcısı 
Doğan Değirmenci Yönetim Kuru-
lu Üyeleri  Raziye  Afyon Çetindağ, 
Ahmet Zeybek, Özüm Temiz, Sey-
han Gümüştaş, Şükran Küçüker, 
Adnan Kabak ve Engin Çoban ka-
tıldılar. Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Arpacı Yeni Yönetim Kurulu 
olarak tanışma ziyareti gerçekleş-
tirdiklerini ifade ederek BASİAD ile 
ilgili bilgiler verdi. BASİAD faali-
yetlerine değindi ve sözü kendileri-
ni tanıtmaları için yönetim Kurulu 
Üyelerine bıraktı. BASİAD Yöne-

tim Kurulu Üyeleri’nin kendilerini 
tanıtmalarından sonra Babadağ 
Kaymakamı Sayın Tevfik Kum-
basar, BASİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyetini ifade etikten sonra, 
BASİAD yeni Yönetim Kurulu Üye-
leri’ni tanımaktan çok memnun ol-
duğunu belirterek başarılar diledi. 

BASİAD faaliyetlerine destek ola-
caklarını dile getirdi.Babadağ’ın 
sorunları ile ilgili konuşmalardan 
sonra söz alan BASİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Arpacı BASİ-
AD etkinlik programını aktardıktan 
sonra Kaymakam Tevfik Kumba-
sar’ı BASİAD etkinliklerine davet 
ederek ziyareti tamamladı.
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BASİAD’ın 30 Nisan 2018 tarihin-
de yapılan 11.Olağan Genel Ku-
rulda seçilen Yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Üyeleri Denizli Ticaret 
Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ı ma-
kamında ziyaret etti.

Tanışma amacı ile yapılan bu ziya-
rete Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Arpacı, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Doğan Değirmenci, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Raziye Afyon 
Çetindağ, Ahmet Zeybek, Özüm 
Temiz, Sibel Tahtalı, Engin Çoban 
ve  Esra Kasapoğlu katıldılar. De-
nizli Ticaret Odası Genel Sekrete-
ri Ali Rıza Tekin ve Denizli Ticaret 
Odası Özel Kalem Müdürü Ömer 
Altıntaş hazır bulundular.

Denizli Ticaret Odası Başkanı 
Uğur Erdoğan, ziyaretten duyduğu 
memnuiyetini ifade ederek 30 Ni-
san 2018 tarihinde yapılan 11.Ola-
ğan Genel Kurulda seçilen BASİAD 
Yeni Yönetim Kuruluna başarı di-
leklerini sundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi-
lerini tanıtmalarından sonra, De-
nizli iş dünyası ile ilgili konuların 
görüşülmesi için geniş katılımlı 
bir toplantı gerçekleşti. Faaliyetler 
düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı 
gezileri tertiplenmesinde birlikte 

BASİAD YÖNETİM KURULU 
DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANI 
UĞUR ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİ

hareket edilmesi, KOSGEB katkı-
larından ve finansman desteğin-
den faydalanılması ile iki kuruluş 
arasında işbirliği yapılması imkan-
larının gündeme getirilmesi konu-
sunda görüşmeler yapıldı.
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BASİAD YÖNETİM KURULU 
DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANI 
UĞUR ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİ

BASİD Yönetim Kurulu Denizli Sa-
nayi Odası Başkanı Sayın Müjdat 
Keçeci’yi ve Denizli Sanayi Oda-
sı Meclis Başkanı Sayın Mehmet 
Tosunoğlu’nu makamında ziyaret 
etti. Bu ziyarete Basiad Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, Baş-
kan Yardımcısı Doğan Değirmenci 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 
Uğur Çoban, Özüm Temiz, Seyhan 
Gümüştaş ve Engin Bilgiç katıldı-
lar. Denizli sanayisinin ve sanayi-
cilerinin sorunları, mevzuatta ya-
pılan son değişikliklerin etkileri ve 
çözüm yolları görüşüldü.

Ayrıca pek çok sosyal sorumluluk 
projesinde imzası bulunan Baş-
kan Keçeci’den bu konuda bilgi ve 
tavsiyeleri alındı. Karşılıklı görüş-
melerden sonra Başkan Arpacı 
BASİAD,faaliyetleri ile ilgili bilgiler 
verdi. Sanayi Odası Başkanı Sayın 
Keçeci’yi  ve Yönetim Kurulu Üye-
lerini BASİAD etkinliklerine davet 
ederek ziyareti sonlandırdı. 

BASİAD YÖNETİM KURULU
DSO BAŞKANI MÜJDAT KEÇECİ’Yİ VE 
DSO MECLİS BAŞKANI MEHMET 
TOSUNOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Aynı zamanda BASİAD üyesi olan 
Mehmet Tosunoğlu ziyaretten duy-
duğu memnuniyetini belirterek 
BASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile bir arada olmaktan mutlu ol-

duğunu ifade etti. BASİAD ile ilgili 
görüşmelerden sonra Üyemiz, Sa-
nayi Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Tosunoğlu’na veda edilerek ziyaret 
noktalandı.
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BASİAD YÖNETİM KURULU 
DENİB BAŞKANI HÜSEYİN 
MEMİŞOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Yönetim Kurulumuz, Üyemiz 
eski dönem Başkanı, Hüse-
yin Memişoğlunu İhracatcı-
lar Birliği’nde ziyaret etti.

Ziyarete Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeref Arpacı, Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardım-
cıları Doğan Değirmenci, 
Şeref Yunus Helvacı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Osman Uğur-
lu, Engin Çoban, Sibel Tahta-
lı, Seyhan Gümüştaş, Engin 
Bilgiç katıldılar.

BASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şeref Arpacı Denib Baş-
kanı Hüseyin Memişoğlu’na 
görevinde başarılar dileyerek, 
DENİB Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’na seçilmesinden duy-
duğu memnuniyeti ifade etti.

DENİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Memişoğlu da 
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade etti. DENİB çalış-

malarıyla ilgili bilgiler verdi. 
BASİAD yönetimine teşekkür 
ederek çalışmalara başarılar 
diledi. BASİAD’ın yanında ol-
duğunu bilinmesini isteyerek 
sözlerini noktaladı.

BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ŞEREF ARPACI DENİB BAŞKANI HÜSEYİN 
MEMİŞOĞLU’NA GÖREVİNDE BAŞARILAR 
DİLEYEREK, DENİB YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLMESİNDEN 
DUYDUĞU MEMNUNİYETİ İFADE ETTİ.
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VERGİ DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ
HASAN ÖZTAŞ ZİYARETİ
BASİAD’ın 30 Nisan 2018 tarihinde 
yapılan Genel Kurulda seçilen Yeni 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 
Vergi dairesi Başkan V. Sayın Ha-
san Öztaş’ı makamında ziyaret etti.

Yeni Yönetim Kurulunun tanışma 
amacı ile gerçekleştirdiği bu ziya-
rete Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Arpacı, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Doğan Değirmenci, 
Yunus Helvacı ve Mehmet Uğur 
Çoban katıldı.

Sayın Hasan Öztaş ziyaretten duy-
duğu memnuniyetini belirterek 
vergi Dairesinin çalışmaları ile il-
gili bilgiler verdi. Sivil Toplum Ku-
ruluşlarının, vergi mükelleflerinin 

temsilcileri olduklarını düşündük-
lerini, bu sebepten  de BASİAD‘ın 

ziyaretinin kendileri için ayrı bir 
önemi olduğunu ifade etti. 

BASİAD’ın 11.Olağan Genel Kuru-
lunda seçilen Yeni Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyeleri Denizli 11. Tu-
gay Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Tanışma amacı ile yapılan bu ziya-
rete Yönetim Kurulu Başkanı Şe-
ref Arpacı, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Doğan Değirmenci, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Raziye 
Afyon Çetindağ, Ahmet Zeybek, 
Özüm Temiz, Sibel Tahtalı, Engin 
Çoban, Şükran Küçüker ve Esra 
Kasapoğlu katıldılar.

Tugay Komutan vekili Kıdemli Pi-
yade Albay Niyazi Pamuk ve Piya-
de Albay Bilal Öztürk tarafından 
karşılanan BASİAD Yönetim Ku-
rulu üyeleri kendilerini tanıttılar. 
Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Arpacı, BASİAD ve BASİAD’ın fa-
aliyetleri ile Babadağ hakkında 
bilgiler verdi.

DENİZLİ 11. TUGAY 
KOMUTANLIĞINI ZİYARET
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BASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri 
BASİAD Üyesi Hüseyin Olgaç’ı iş 
yerinde ziyaret ettiler. Ziyarete 
Basiad Yönetim Kurulu Başka-
nı Şeref Arpacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Uğur Çoban, 
Özüm Temiz, Seyhan Gümüştaş 
ve Engin Bilgiç katıldılar.

BASİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Şeref Arpacı Yönetim Kurulu 
Üyelerini tanıttı. BASİAD et-
kinlik programıyla ilgili bilgiler 
verdi. 

Son ekonomik gelişmeler ve 
gelişmelerin piyasalara etkileri 
üzerine sohbet yapıldı. BASİAD 
üyesi Hüseyin Olgaç ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. BASİAD Başkanı Şeref 
Arpacı BASİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak uzun yıllar hizmet 
verdiği için teşekkür ederek zi-
yareti sonlandırdı.

BASİAD YÖNETİM KURULU BASİAD ÜYESİ 
HÜSEYİN OLGAÇ’I ZİYARET ETTİ 

BASİAD Yönetim Kurulu Üye-
lerimizden Mali Müşavir Akif 
ERCAN’ ı iş yerinde ziyaret etti.

Yeni Yönetim Kurulunun tanış-
ma amacı ile gerçekleştirdiği 
bu ziyarete, Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeref Arpacı, Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden Sibel 
Tahtalı, Seçil Kaynak Doğuş ve 
Dernek Sekreterimiz Naci Ho-
şafoğlu katıldı. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Üyeleri tanışmadan 
sonra, Akif Ercan’ın kurduğu 
kütüphaneyi gezdiler.

BASİAD YÖNETİM KURULU, 
ÜYEMİZ AKİF ERCAN’I ZİYARET ETTİ
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BASİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri BASİAD’ın en eski 
üyelerinden Cihat Işık’ı zi-
yaret etti. Bu ziyarete Ba-
siad Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şeref Arpacı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet 
Uğur Çoban, Özüm Temiz, 
Seyhan Gümüştaş ve Engin 
Bilgiç katıldı.

BASİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri söz alarak kendile-
rini tanıttılar. Cihat Işık ise 
ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek pi-
yasayla ilgili bilgiler verdi. 
Sohbetten sonra Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Ar-
pacı BASİAD etkinlikleriyle 
ilgili bilgiler verdi. BASİAD 
etkinliklerine davet ederek 
ziyareti sonlandırdı. 

BASİAD YÖNETİM KURULU’NUN 
BASİAD ÜYESİ CİHAT IŞIK ZİYARETİ

BASİAD’DAN  SEFA FİLİZ’E ZİYARET 
Derneğimiz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Sefa Filiz’i Filiz Maki-
ne’de ziyaret etti. Bu ziyarete 
Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Arpacı, Yönetim Kurulu üyele-
rimiz Engin Bilgiç, Esra Kasa-
poğlu ve Sibel Tahtalı katıldı.

Ziyarette Sefa Filiz, Filiz Ma-
kine ve makine fuarlarına 
katılım çalışmaları ile ilgili 
bilgiler verdi. Üzerinde çalış-
makta olduğu yeni ürün ile 
ilgili ipuçları verdi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Arpacı yeni ürün ile ilgili 
çalışmalarda başarılar dile-
yerek BASİAD etkinliklerinde 
birlikte olmayı temenni etti. 



BASİAD DERGİ    -   28  -     TEMMUZ - 2018

Ses Kardeşim
Babadağ’da...
Ses Kardeşim

GÖRKEMLİ YAŞLI BİR ÇINARIN ALTINDA, 
KAYIT STÜDYOSU OLARAK TASARLANMIŞ 
PEMBE MİNİBÜSTE, SES KARDEŞİM 
PROJESİ İÇİN BULUŞTUK.  

MURAT CAN CANBAY’IN KALEMİNDEN
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Ses Kardeşim projemizle yola 
çıkıp ilk etabı Seferihisar’da 
gerçekleştirmiştik. Akşa-

müstü; yüzümüzde doğru bir iş 
yapmanın mutluluğu, çocukların 
bize verdiği coşku ve enerjiyle İz-
mir’e doğru dönerken gelen bir 
telefon, mutluluk ve heyecanımızı 
bir kat daha arttırdı. Telefonun di-
ğer ucundaki ses DEGİAD Başkanı 
Melek Sözkesen’e aitti; o dönem 
BASİAD Başkanı olan Selim Ka-
sapoğlu ile birlikte olduklarını ve 
projemizi çok beğendiklerini söy-
leyerek bizi Denizli’ye ve Baba-
dağ’a davet etti. 

Daha önce farklı sebeplerle defa-
larca Denizli’ye gitmiştik fakat Ba-
badağ’ı bir türlü ziyaret edememiş-
tik. Bizim için de çok güzel bir fırsat 
olacaktı. Türkiye’nin dokumacılık 
merkezi olan ilçeyi proje öncesinde 
hiç tanımıyorduk açıkçası.

Yaptığımız toplantı ve görüşmeler 
sonucunda Ses Kardeşim projesi-
ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı haftasında gerçek-
leştirmeyi kararlaştırdık.

Bu satırları okumaya başlayanlar 
merak ediyordur şimdi; “Kim bun-
lar, nedir bu Ses Kardeşim?” diye. 
Söze önce kendimizi tanıtarak baş-
layalım. Ben Murat Can Canbay, 30 
yılı aşkın süre TRT Spikeri olarak 
radyo ve televizyonlardan seslen-
dim siz değerli dostlara. Dostlara 

BABADAĞLI ÇOCUKLAR GÖREMEYEN 
KARDEŞLERİNE SES KARDEŞİ OLDU!
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diyorum çünkü bu kadar uzun za-
manda dinleyici ve seyirciyle ara-
mızda görünmez bir dostluk bağı 
ve köprüsü oluştu. Sevgili eşim 
Füsun Bay Canbay da bir içmimar. 
O da mesleğinde geride bıraktığı 
onurlu 30 yılda nice güzel projeler-
le hayat verdi yaşadığınız mekân-
lara. Yani projelendirmek, güzel-
leştirmek de onun işi. Bir de özel 
merakımız var ki; ‘gezmek’,  ondan 
asla vazgeçmiyoruz. Sağlığımız ve 
olanaklarımız el verdiği sürece de 
sürdürmek niyetindeyiz. Eşim Fü-
sun, gezdiğimiz gördüğümüz bu 
yerleri www.fusyollarda.com adlı 
sitede zengin görsellerle, video ve 
yazılarla paylaşıyor.

Gezip, yazıp, çekip paylaşmak gü-
zel de bir şeyler eksikti. Gezerken 
birilerinin yaşamlarına da doku-
nalım ihtiyaç duyulan alanlarda bir 
iyilik hareketi başlatalım istedik. 

Aklımıza hemen çocuklar geldi, 
onlar için bir şey yapmalıydık. Ben 
on yılı aşkın süredir kısa adı TÜR-
GÖK olan Türkiye Görme Özürlüler 
Kitaplığı’nda gönüllü olarak ki-
taplar seslendiriyorum. TÜRGÖK 
bu sesli yayınları Türkiye’nin 9000 
ayrı noktasındaki görme engelliye 
ücretsiz olarak ulaştırıyor. Çocuk-
lar için yapacağımız şey bir anda 
şekillendi. Görme engeli olan ço-
cuklar için görebilen kardeşlerin-
den sesler taşımaya karar verdik. 
Projenin adına da “Ses Kardeşim” 
dedik. Çünkü çocuklar arası bir 
ses köprüsü kurarak ses kardeşliği 
oluşturacaktık. Uzun araştırmalar 
sonrasında pembe şirin bir Vosvos 
minibüs bulduk ve hemen içini bir 
ses stüdyosu olarak donattık.

Yazının başında da belirttiğim gibi 
ilk durağımız İzmir’in şirin ilçe-
si, Türkiye’nin ilk Cittaslow (Yavaş 
Şehir) unvanlı merkezi Seferihisar 
oldu. Başlangıç noktası olarak Se-
ferihisar’ı seçmemizin önemli bir 
nedeni de burada bir Çocuk Be-
lediyesi olmasıydı. Birkaç görüş-
me sonrasında buluşma tarihini 
saptadık ve yola çıktık. Biz yeni bir 
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projeye başlamanın mutluluğunu, 
çocuklar da ilk kez mikrofon kar-
şısına geçmenin heyecanını yaşı-
yordu. Günün sonunda herkesin 
yüzüne yansıyan ‘iyi bir iş yapma-
nın huzuru’nu görmek ise tarif edi-
lemez bir duyguydu.

İşte bu duygularla dönerken aldı-
ğımız telefondan bahsetmiştim az 
önce. Bizim mutluluğumuzu siz 
düşünün artık. 

23 Nisan Haftasında biz de 
çocuklar kadar şendik

Babadağ ve Denizli rotası için ka-
rarlaştırdığımız tarihte yani 21 
Nisan’da hareket ettik. Denizli 
girişinde bizi sevgili Şeref Arpacı 
karşıladı ve kırdık direksiyonu Ba-
badağ’a. Bizim için bir ilk olduğu-
nu söylemiştim. Baharın tüm gü-
zel renkleri ve kokuları eşliğinde 
kıvrıla kıvrıla yükseliyorduk. Her 
virajdan sonra saklı bir hazineyle 
karşılaşıyorduk. Hemen yanı ba-
şımızda bulunan bu doğa harikası 
yere daha önce neden gelmediği-
mize hayıflandık ama. Her şeyin 
bir zamanı vardır; diyerek yolun 
keyfini çıkarmaya başladık. Sevgili 
eşim Füsun elinden düşürmediği 
kamerasıyla her detayın fotoğrafı-
nı çekip bir an önce takipçileriyle 
paylaşmak istiyordu. Ama o da bü-
yülenmişçesine bu doğal güzelliği 
doyasıya içine çekip yolun keyfini 
çıkardı.

Babadağ girişinde ikimizin de 
yüzünde sıcacık bir tebessüm 
olduğunu fark ettim. Yemyeşil 
doğanın içinde rengârenk evler-
le karşılaşmak bizi hem şaşırttı 
hem içimizi ısıttı. Çünkü oksijeni 
bol, gürültüden uzak ve güleryüz-
lü Babadağlılar bizi olağanüstü 
bir misafirperverlikle ağırladı. O 
gün Ses Kardeşim minibüsümü-
zü nereye konuşlandıracağımızı, 
nerelerde çekimler yapacağımızı 
belirledikten sonra Şeref Arpacı 
ve Adnan Kabak ile belediye mey-
danında akşamüstü çaylarımızı 
yudumlayıp yorgunluk attık. Er-

tesi gün öğleden önce buluşmak 
üzere sözleştik ve dinlenmek 
üzere Umut Thermal Otel’e geç-
tik. Otelimizin genç ve girişimci 
kurucusu Ahmet Başoğlan’ın ev 
sahipliği kusursuzdu, kendisine 
çok teşekkür ediyoruz.

Pembe Vosvos Babadağ’ın renkli 
sokaklarına çok yakıştı.

22 Nisan sabahı kahvaltı sonra-
sında büyük bir heyecanla yeniden 
Babadağ yolundaydık. Hem çekim 
yapıp hem de bu eşsiz güzellik-
lerin tadını çıkardık. Babadağ’a 
vardığımızda belediye meydanın-
daki hareketlilik dikkatimizi çekti. 
Babadağ Belediyesi, meydanın he-
men yanına çocuklar için eğlenceli 
oyuncaklar getirtmiş ve onları ku-
ruyorlardı. Dün çay içtiğimiz kah-
vehanenin önünde bizi bekleyen 
çocukları gördük. Hemen minibü-
sümüzün çevresini sardılar. Her 
biri ayrı bir cevher; her biri bu gü-

zel ilçenin aydınlık yarınlarına bir 
güvence. Doluştuk minibüsümüze 
ve başladık Babadağ sokakları-
nı turlamaya. Çocuklarla birlikte 
şarkılar söyleyerek masallarımızı 
okuyacağımız Göçoluk yaylasın-
daki ulu çınarın gölgesine geldik. 
Böylesi muhteşem bir doğada ola-
ğanüstü çocuklarla heyecan dolu 
anlar yaşadık. Babadağ Müşerref 
Yılmaz Orta Okulu müdürü Harun 
Maden, okunacak masalları biz-
den istemiş ve hepsini çocuklara 
dağıtmıştı. O yüzden tüm çocuk-
lar sorumluluk bilinciyle mikrofon 
karşısına geçti ve görmeyen kar-
deşleri için masallarını seslendir-
di. Mikrofon heyecanıyla ufak tefek 
takılmalar oldu tabii ama onları da 
teknoloji marifetiyle hallediver-
dik. Masalcı teyzelerimiz Şengül 
Aydoğdu (Kiraz Şengül) ve Vesile 
Kayalı (Muğlalı Vesile) da stüdyo 
konuğumuz olup yöresel ağızla bi-
rer anı paylaştılar.
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Babadağ’da Ses Kardeşim’in 
konuğu Leman Sam

Ben ve kameraman arkadaşım 
Gürkan ses kayıtlarını yaparken bir 
de baktık ki ulu çınarın altındaki 
stüdyomuzun bir konuğu daha var. 
Türk Pop Müziğimizin ünlü yorum-
cusu Leman Sam. Bir gece önce 
Denizli’de konser veren sanatçıya 
sahneye çıkmadan önce Ses Kar-
deşim projesinden söz etmiş ve 
Babadağ’a davet etmiş sevgili Şe-
ref Arpacı. Bugüne kadarki onur-
lu duruşu ve mütevazı kişiliğiyle 
böylesi bir projeyi desteklerim 
elbette demiş, uçuşunu ertelemiş 
ve Babadağ’a gelmiş. Hem çocuk-
lar hem de biz çok mutlu olduk 
böylesi bir konuğu ağırlamaktan. 
Tabii Leman Sam sesinden masal 
dinlemek de ayrı bir keyifti. Ardın-
dan Babadağ’ın renkli sokakları-
nı sevgili eşim Füsun ve Leman 
Sam’la birlikte dolaşan çocukların 
bayram sevinci de ikiye katlanmış 
oldu. Eskiden dokuma tezgâhları-

nın tıkırtılarıyla dolan sokaklar ar-
tık sessiz. Geleneksel üretim yavaş 
yavaş terkedilmiş ve teknolojinin 
sunduğu olanaklarla sanayileşmiş 
Babadağlılar. Tam bu duygularla 
sokakları dolaşırken geleneksel 
üretim yapan bir evden dokuma 
tezgâhı tıkırtısı duyup heyecanla 
bu eve yöneldik. Ev sahibi Sait Bü-
tün’den bu üretim yöntemi ile ilgili 
bilgiler aldık.

Damga Heyeti ve
Babadağ Pusulası

Bilgiler aldık deyince başka bilgi-
leri de eklemem lazım tabii. BA-
SİAD’ın o dönemki başkanı sev-
gili Selim Kasapoğlu da ev sahibi 
olarak pembe, minibüsümüzün 
konuklarındandı. Hem Babadağ’ın 
dokumacılık kültüründen hem de 
bugüne kadar gelen ticari gele-
neklerden söz etti. Bunları dinle-
yince Babadağlıların öncü ve giri-
şimci kimliklerine şapka çıkarttım 
doğrusu. Babadağ pusulası kav-

ramını gitmeden duymuştum ama 
ben onu yön gösteren pusula zan-
nediyordum; meğerse bambaşka 
bir şeymiş, onunla ticarete yön ve-
riyorlarmış bir nevi. Bir de “Dam-
ga Heyeti”nden söz etti sevgili 
başkan. Belki de Türk Standartları 
Enstitüsü’nün kuruluşuna bile il-
ham kaynağı olmuştur bu heyet. 
Bunların ne anlama geldiğini ben 
anlatmayayım şimdi, çevirin yol-
dan bir Babadağlıyı ve sorun ona; 
en doğrusunu o anlatacaktır size. 

Babadağ Belediye Başkanı Salim 
Demirezen de yörenin coğrafi ve 
kültürel özelliklerini, Babadağ’ın 
yaşamında dokumacılığın ne denli 
önemli olduğunu anlattı. Bizi ağır-
layan beldenin belediye başkanı 
olarak Ses Kardeşim’e katkısı için 
kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Yöresel lezzetleri tatmadan 
şuradan şuraya gidemezsiniz!

Sabah erken saatlerde başlayan, 
dolu dolu ve rengârenk geçen gü-
nün ardından Babadağ’a veda ede-
cektik ki BASİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri “Bi dakka, bizim yöremizin 
lezzetlerini tattırmadan hiçbir yere 
yollamayız sizi.” dediler ve soluğu 
Suat Ustanın Yeri’nde aldık. Neler 
yediğimizi anlatmak istemiyorum; 
çünkü adeta bir lezzet kasırgasının 
içindeydik.

İyi dilekler ve hoş anılarla ayrıldık 
Babadağ’dan. Yorgun, doygun ve 
çok mutlu olarak Umut Thermal’in 
yolunu tuttuk. Ertesi gün TED De-
nizli Koleji’nde de çocuklarla bu-
luşacaktık, onlar da birer ses kar-
deşi olmak için bizi bekliyorlardı, 
dinlenmeliydik.

Bize inanan, destek veren ve davet 
eden DEGİAD ve BASİAD üyelerine 
çok teşekkür ediyoruz. En büyük 
teşekkürümüz tabii ki Babadağ’ın 
geleceği, aydınlık yüzlü çocukla-
rına “Çok yaşayın e mi!” Haa, bu 
arada bizi sosyal medyadan takip 
etmeyi de unutmayın.

Hep renkli ve hoş kal Babadağ…
Ses Kardeşim.

BİZE İNANAN, DESTEK VEREN VE DAVET EDEN DEGİAD VE 
BASİAD ÜYELERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ. EN BÜYÜK 
TEŞEKKÜRÜMÜZ TABİİ Kİ BABADAĞ’IN GELECEĞİ, AYDINLIK 
YÜZLÜ ÇOCUKLARINA “ÇOK YAŞAYIN E Mİ!” HAA, BU ARADA 
BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETMEYİ DE UNUTMAYIN.
HEP RENKLİ VE HOŞ KAL BABADAĞ…
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Topal 
Yılmaz  
Topal 

TÜRKAY ARKADAŞ’IN 
DİLİNDEN
YILMAZ DİNEK
NAMI DİĞER

FOTOĞRAF/ANLAT IM :  TÜRKAY ARKADAŞ
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Yılmaz Dinek’le 1965-1970 yıl-
larında tanıştık. Denizli’de o za-
manlar Babadağ arabalarının 
kalktığı, Bayramyeri’nde Kurşunlu 
Sokak’ta bulunan Babadağlı Kah-
veci Ayar’ın önünde, üç tekerlekli 
etrafı camekanlı bir el arabasın-
da, üzerinde beyaz önlük beyaz bir 
şapka yanında da şişman arap pat-
ronu olurdu. 

Camekanın içinde, çok ince açıl-
mış, dört köşe, yağlı puf böreğini, 
üzerine pudra şekeri ekerek servis 
ederdi. Ben bunun müptelası ol-
muştum. Hergün Çatalçeşme’deki 
dükkanımızdan kalkıp Kurşunlu 
Sokaktaki Babadağlı kahvecinin 
yerine, bir çayla birlikte Yılmaz 
ağabeyin böreğinden yemeye gi-
derdim.  Kendisine göre bir ka-
zanç kapısı (kendi sektörünü) 
oluşturmuştu. Babadağ’da bahar 
mevsiminin en güzel çiçeklerini; 
aknergiz, sümbül, menekşe gibi 
çiçekleri toplayıp, demetleyerek, 
Denizli’deki merkezdeki ve orga-
nize bölgesindeki iş adamlarına 
sunum yapar ve satışını gerçek-
leştirirdi. 

Babadağ’ımıza has turfanda ürün-
lerin çıktığı mevsimlerde, kuzugö-
beğinin en iyi ve beyazlarını tek tek 
seçer, güzel bir şekilde birer ki-
logram olacak şekilde satışa hazır 
hale getirirdi. Yılmaz Dinek (Topal 
Yılmaz) Babadağ’da kendi çapında, 
kimseye zararı olmadan İstiklal 
Mahallesi (Dereköy Arpalık Sem-
tinde) hayırseverlerin yaptırdığı, 
bahçeli, müstakil bir evde müta-
vazı şekilde yaşar, eşi ve üç ço-
cuğuyla hayatını kimseye muhtaç 
olmadan sürdürürdü. Kimseye ra-
hatsızlık vermez, herkesin gönlünü 
almasını bilirdi.  Çarşı caminin ho-
parlöründen bile sela okunsa he-

men hazır olur, cenaze Denizli’de 
ise erkenden orada olur, giderken 
de elinde mevsim çiçekleri, yoksa 
defne yaprakları götürürdü. Şayet 
cenaze Babadağ’a gömülecekse 
hemen sal ağacını, kilimini, toprak 
bardağını hazırlayıp yine mevsimi-
ne göre çiçeklerini getirirdi; hele ki 
bir de ölen merhum veya merhu-
me valiyetli olursa Denizli’den özel 
çiçekler getirtirdi. Arife ve bayram 
günlerinde mezarlık kapısının ya-
nındaki çeşmenin orada kurduğu 
tezgahta kolanya, terlik ve havlu 
hazır bulunurdu. Bunlara ilave 
bulgur, buğday, mevsim çiçekleri 
ve mersin demetleri tezgahın üze-
rinde hazır olurdu.

Yaz mevsiminde salı günleri sa-
bahın ilk saatlerinde elinde iki 
sepetle pazarda olurdu. Mevsimin 
ilk turfanda ürünlerini (bekirler 
bamyası, kelleci fasulyesi, granyer 
ak fasulyesi, acıdere biberi, oğuz-
ların ekşi domatesini) getirir ve 
bulabilirse topladığı kuzugöbeği, 
aknergiz, menekşe gibi çiçeklerin 
yanısıra, çobanların getirdiği yanık 
kokulu koyun ve keçi yoğurtlarını 
bakraç içinde taze alırdı. Kış geldi-
ğinde de manasır kestanesi, tarha-
na, salça, biber, balcan (patlıcan) 

kurusu, çam balı, kekik balı, erik 
kurusu, cennet elması kurularını 
da kilolar halinde hazırlayıp, baş-
ta Denizli Organize Sanayi olmak 
üzere Denizli merkez iş yerlerine 
satardı. Rahmetli Yılmaz Dinek, 
ramazan aylarında İstanbul, Bursa 
ve Denizli’ye giderdi. Çoğu zaman 
da eli boş gelirdi ama geliştirdiği 
iş stratejisi ona daha fazla kazanç 
sağladığı gibi satışa gittiği kapılar 
yüzüne hiç kapanmazdı.

Bir sohbet sırasında rahmetli Yıl-
maz Dinek, Bağkur’a olan borcu-
nun tamamını Güvenç Boyahane-
si’nin sahibi rahmetli Ali Güveç’in 
ödeyerek emekli olduğunu, bu 
iyiliği hiç unutmadığını dile getirip 
dua etmişti.

Merhum Topal Yılmaz’a bazen ce-
nazelerden sonra “Ağa bugünkü 
hasılat iyi galiba bölüşelim.” diye-
rek takılırdım.  Bana elini ağzına 
götürerek “Sus” derdi.

Topal Yılmaz’ın cenazesi de çiçek-
lerle uğurlandı. Onu çok seven in-
sanlar Denizli ve Babadağ’dan ka-
tıldılar. Mekanı cennet olsun. Onun 
gibi işine özenen, işine sağdık ve 
işini bilen bir Topal Yılmaz daha 
dünyaya gelir mi? Ruhu şad olsun.

BABADAĞ’IN TANINMIŞ 
SİMALARINDAN YILMAZ 

DİNEK’İ (NAMI DİĞER TOPAL 
YILMAZ) YİNE BABADAĞ’IN 

ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN 
TÜRKAY ARKADAŞ’IN KEYİFLİ
ANLATIMIYLA YAD EDİYORUZ.
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Kökümüz 
nereye varıyor?
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Kemal Sağlam Kimdir?

Kemal SAĞLAM 1938 Babadağ doğumlu 
araştırmacı bir yazar. 15 senesini Alman-
ya’da Mercedes Fabrikası’nda, sendika 
temsilciliği ve işçi mümessilliği yaparak 
geçirdi. Yurda döndükten sonra Hizmet 
Gazetesi’nde 32 yıl boyunca köşe yazarlığı 
yaptı. Yeşilay Derneği için zararlı alışkan-
lıklara karşı gençleri bilinçlendirmek ama-
cıyla, Denizli ve çevresinde, 15 yıl süreyle, 
552 okulda konferanslar verdi. Şimdi sizi 
Kemal Sağlam’ın, Prof. Dr. Faruk SÜMER 
ve Prof. Dr. Turgut Tok’un araştırmaları-
na dayanarak kaleme aldığı, Babadağ’ın 
kökenini anlatan keyifli yazısıyla baş başa 
bırakıyoruz.

Biz kimiz? Kökümüz nereye varıyor?

Sayın Okuyucularım;

Babaannem 1870 doğumludur. Eski yazıyı 
okuyup, Kur’an-ı Kerim’den zaman za-
man bize tercüme eder ve bize hatıraları-
nı anlatırdı. İlkokulu bitirdikten sonra, bir 
gün “Bak oğlum bizim aslımız koca yörük 
aşiretinden gelir. Çok zaman önce aşiret 
olarak uzaklardan gelip buralara yerleş-
mişiz.” dedi.

O yaşlarda ben bu anlattıklarına güler ge-
çerdim. Zaman zaman bazı hemşehrile-
rimiz koca yörük aşiretinden geldiklerini 
anlatınca işi bilimsel olarak araştırmak 
istedim.

Yaptığım araştırmalara gelince; Prof. Dr. 
Faruk Sümer ve Araştırmacı Tarihçi Tur-
gut Tok’un yaptığı araştırmalar sonucun-
da, Denizli ve yöresinde Oğuzlar Kökleri ve 
Bozoklar Boyundan Günhan’ın Soyundan 
Koca ve Kocacık yörüklerinden bahsedilir.  
Aynı araştırmanın notları olarak Cumhu-
riyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün soyunun Koca ya da Kocacık 
yörüklerinden geldiğine değindiğinden de 
bahsedelim.

Bu boy 15. yüz yılın başında Makedonya’ya 
gidip yerleşti. Babadağ’ımızda şu anda 

kullanılmakta olan mezarlıkta (memmile-
rin olacak yanılıyorsam özür dilerim) 8. 9. 
Dedemiz diyerek 1500 senesine kadar inen 
mezar taşları görünmektedir. Rahmet-
li Ziya Aksakal hocanın bana naklettiğine 
göre yukarı koca mezarlıkta hicri 680 tarihli 
mezar taşına rastlamış.

Bütün bunları göz önüne alırsak rahmetli 
Atatürk’ün atalarının 1500’lerde Makedon-
ya’ya taşındığını, Kocalık ve Kocacık Yörük 
Aşiretlerinin aynı kökten geldiğini; ayrıca 
biz Babadağlıların % 40’ının sarışın veya 
kumral olduğunu, çalışkanlığımızı, teşki-
latçılığımızı, kabiliyetimizi, yayla düşkünlü-
ğümüz ve mutfak kültürümüzün benzediği-
ni söyleyebiliriz.

Şimdi size rahmetli Şükrü Tekin’in bana 
anlattığı bir hatırayı aktarıyorum.

Bir adı da Damgacı Şükrü olan Şükrü Tekin 
“Kemal, o zamanlar ticaret odasında çalı-
şıyorum. Her hafta kasabamızın mallarının 
esnafa uygun olup olmadığına bakıp kontrol 
ediyoruz. Kasabamıza bir yabancı ilim ada-
mı geldi ve 10 gün kadar Babadağ’da mi-
safir oldu. Tezgahlarımıza baktı, kontrol etti 
esnafla görüştü. Hanımlarla ve çocuklarla 
konuştu. Misafirimizin ayrılma zamanı gel-
diğinde o zamanki belediye başkanı, meclis 
üyeleri ve tüccarlarla kendisinden tespitle-
rini bizimle paylaşmasını rica ettik. “Bakı-
nız ben size anlatayım, siz Allah’ın  ender 
insanlara lütfettiği üstün zekaya sahipsiniz. 
Teşkilatçı, çalışkan, becerikli insanlarsınız. 
Eğer siz politikacı olursanız yurdumuzu iyi 
kalkındırırsınız. Yalnız bir kusurunuz var, 
herkes kendi fikrini beğeniyor. Bir de kendi 
insanınızı beğenmiyorsunuz. Yabancı hay-
ranısınız.” demiş. 

Yaşım seksen olmaya az kaldı, şunu belir-
teyim; Her şeyden öteye biz Atatürk’le aynı 
kökten geliyoruz dediğimde bana inanma-
yanlar olabilir. Ben bilimsel olarak, araştır-
macı bilim insanlarının araştırmalarından, 
derlediğim bilgileri sizlere aktardım. Hoşça 
kalınız.

BİZ KİMİZ? 
KÖKÜMÜZ NEREYE VARIYOR?
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Seçim Bingül
İMKANSIZLIKLARDAN, 
YOKLUKTAN, ZOR GÜNLERDEN 
GELİP, BİRÇOK KİŞİYE EKMEK 
KAPISI OLAN MURAT AMBAR...  

RÖPORTAJ  :  EMİNE GÜLLÜ
FOTOĞRAF :  OSMAN KARATAŞLI
YER :  DENİZL İ  -  MURAT  AMBAR 
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İmkansızlıklardan, yokluktan, zor 
günlerden gelip, birçok kişiye ek-
mek kapısı olan Murat Ambar’ın 

hikayesini, kurucusu Hacı İsmail 
Bingül’ün idealist bir hukukçu olan 
oğlu Seçim Bingül’den dinledik. Bu 
keyifli sohbeti sizlere aktarırken, 
yakın zamanda bir operasyon ge-
çiren Seçim Bingül’e geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyoruz. 

Seçim Bey bize kendinizden ve 
ailenizden bahseder misiniz?

Babadağ’da doğdum. 4 kardeşiz 
en büyükleri benim, üç tane kız 
kardeşim var. Küçük yaşta Deniz-
li’den çıkıp, İstanbul’a taşındık. 
Daha sonra 1955 yılının sonunda 
tekrar Denizli’ye taşındık. 1962 yı-
lına kadar burada kaldık. 1962 yı-
lından sonra tamamen İzmir’e ta-
şındık. Çocukluğum İzmir’de geçti. 
İzmir’in en güzel zamanlarında 
1973 senesine kadar Agora deni-
len semtin üstünde bir namazgah 
semti vardır, orada büyüdüm.

1973 senesinden sonra ailem De-
nizli’ye döndü. Ben de öğrenimim 
için İstanbul’a geçtim.  1982-1983 
senesinde askere gittim. Askerli-
ğin ilk 4 ayı tektim. 4 aydan sonra 
eşim ve oğlumla birlikte askerlik 
yaptım. Sıkı dönem hakimlerinde-
nim.  Çanakkele Boğaz Komutanlı-
ğında 10 aydan fazla askeri hakim-
lik yaptım.

1977 senesinde İstanbul’da otur-
mak şartıyla Denizli’de evlendim. 
Eşim buralı Saltak’ın göbeğinden. 
Evliliğimden iki çocuğum oldu. Bir 
oğlum bir de kızım var. Oğlumdan 
üç torunum kızımdan ise iki toru-
num var. 

Hangi okullarda 
eğitim gördünüz?
İzmir Topaltı İlkokulu, İzmir Hür-
riyet Erkek Ortaokulu, İzmir Er-
kek Atatürk Lisesi ve İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakultesi. Çok 

değerli hocalardan eğitim aldım. 
Hepsi alanının en iyisi, idealist öğ-
retmenlerdi. 

Geçmişde iyi bir sporcu 
olduğunuzu duyduk bize 
ogünlerden bahseder misiniz?

Ben basket, voleybol, futbol oyna-
dım, güreştim. İzmir’den, okuldan 
ve yaşantıdan gelen bir alışkanlık. 
İzmir’de hareketliydik, devamlı 
spor yapardık. Lisede beden eğiti-
mi notlarım birinci dönem hep sıfır 
gelirdi; ikinci dönem notumu on’a 
yükseltirdim. Beni takıma almak 
için hocalarım çok uğraştı, ısrar 
etti ama oynamadım. Tam takıma 
gireceğim zaman kaçardım. “Ho-
cam benim başka çarem yok oku-
mak zorundayım.” derdim. 15-16 
sene amatörce Tekstil Spor, Sanayi 
Spor ve Gebze’de, Yeşilköy takı-
mında bilfiil futbol oynadım. 

Zorlu ile beraber Tekstil Spor’u 
yürüttük. Benim onüç sene baş-
kan yardımcısı olarak görev aldı-
ğım takımı 3. lige kadar getirdik. 3. 

SEÇİM BİNGÜL
BİRÇOK KİŞİYE EKMEK KAPISI OLAN 
MURAT AMBAR’IN HİKAYESİ VE

RÖPORTAJ  :  EMİNE GÜLLÜ
FOTOĞRAF :  OSMAN KARATAŞLI
YER :  DENİZL İ  -  MURAT  AMBAR 

İMKANSIZLIKLARDAN, 
YOKLUKTAN, ZOR 

GÜNLERDEN GELİP, 
BİRÇOK KİŞİYE EKMEK 

KAPISI OLAN MURAT 
AMBAR’IN HİKAYESİNİ, 

KURUCUSU HACI 
İSMAİL BİNGÜL’ÜN 

İDEALİST BİR HUKUKÇU 
OLAN OĞLU SEÇİM 

BİNGÜL’DEN DİNLEDİK. 
BU KEYİFLİ SOHBETİ 

SİZLERE AKTARIRKEN, 
YAKIN ZAMANDA BİR 

OPERASYON GEÇİREN 
SEÇİM BİNGÜL’E GEÇMİŞ 

OLSUN DİLEKLERİMİZİ 
SUNUYORUZ. 
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lig terfi maçında pes ettik. Çünkü 
maddi açıdan kaldıramayacaktık. 

O spor kulübü sayesinde doktor, 
mühendis ve fabrika sahibi olan 
çocuklarımız var. Bizim o işe gir-
memizdeki asıl amaç çocuklarımızı 
kahve köşelerinden, zararlı alış-
kanlıklardan uzak tutabilmekt;. onu 
da başardık. Takımı devredecekken 
kumarhanelerden çok gelen oldu 
bize “Şu kadar para verelim, bize 
verin.” diye. Biz en son Kazım Kay-
nak Lisesi’ne devrettik. Hem Teks-
til Spor olarak oynattı, hem de lise 
müsakabalarında Kazım Kaynak 
Lisesi olarak oynattı. Takım halen 
birinci amatör ligde mücadele ver-
meye  devam ediyor.

Avukatlık mesleğini bırakıp 
ambarcılığa yönelme sebebiniz 
nedir?

Avukatlık yaptım ama askerden 
döndükten sonra bırakıp, baba 
mesleğine devam ettim. Avukatlığı 
bırakma sebebim ise iki yönlü;

İlk yönü ambar işine devam etmem. 
O zamanlar sendikal faliyetlerden 
sonra ortamlar gerildi, İzmir, De-
nizli ve İstanbul olarak ayırmak 
zorunda kaldık. Burada babamın 
devam etme şansı zayıftı ve bu işi 
devam ettirecek kimse yoktu. Söz 
verdim başınızda duracağım dedim. 
Bu işin temelinden de geldiğim için 
ambarcılık işine devam ettim.

İkinci sebebi ise İstanbul’da staj ya-
pıp geldiğim için Denizli biraz farklı 
geldi. İcra avukatı olmam lazımdı, 
istemedim. Hiç olmazsa “Bizim sa-
yemizde insanlar ekmek yer.” diye 
düşünerek baba mesleğine devam 
ettim. “Çok paramız olmaz çok çok 
dostumuz olur.” buradan ayrılanlar 
muhakkak ziyarete gelirler.

Murat Ambar’ın hikayesi nedir? 
Ne zaman ve nasıl kurulmuş?

Babam 1955 yılında İstanbul’a git-
miş; İstabul’a tüccar olarak ilk gi-
denlerden biri de babamdır.  Oradan 
geldikten sonra Antalya Elmalı’da 
dokumacılık yapmış. Çok  zorluklar 
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çekmiş. Bir gün rahatsızlanınca ba-
bamı Babadağ’a getirmişler.

1960’lı yıllarda dayımla beraber 
kamyonculuk yapmaya başlıyorlar. 
Bir iki sene çalıştıktan sonra -Allah 
razı olsun- Cengiz (Erol) amca ba-
bama çok güvendiği ve hemşehrisi 
olduğu için Babadağ’dan İzmir’e 
şirketin başına getirmiş. Babam da 
kendi hemşehrilerini Pamukkale 
Nakliyat Ambar’da toplamış. Murat 
Ambar’ın hikayesi ise bundan sonra 
başlıyor.Babam 1971 senesinde ev 
olmadığından, Denizli’ye dönerek 
Pamukkale Ambar’dan ayrılmak 
zorunda kalmış. Gözü karartıp, 
komşularımızın verdiği ödünç pa-
ralarla; babam Hacı İsmail Bingül, 
amcam Arif Bingül, dayım Hacı 
Şevket Dirliğ ve büyüğümüz Akif 
Eken ortak olarak, 1971 yılında İz-
mir ve Denizli arasında çalışmaya 
başlamışlar.

İlk araba sarıldı ve arabayı Angor 
meydanından alarak efes otelin ar-
kasında başladık.

İşin güzelliği şuydu; bizim amacı-
mız çok para kazanalım değildi; iş 
sahibi olmak, bir şeyler yapmak, 

bir şeyleri sahiplenebilmekti. Onun 
zevki, onun heyecanı bambaşka. 
On bire kadar araba sarardım son-
ra giderdim ders çalışırdım. Ezana 
kadar yine araba sarardım. Benim 
okulum da hemen Efes Otel’in ar-
kasındaydı. Koşa koşa giderdim. 
Simitle öğlen kahvaltımı yapar, ora-
daki işlerimi halleder, tekrar okula 
giderdim. Üçü çeyrek geçe okul bi-
terdi, hemen sonra gelen arabala-
rı yüklerdim. Ama hepsini severek 
yaptım. Şimdi yine aynı şartlarda 
yap deseler seve seve yaparım. İşi 
sevmek çok önemli. 

Bu arada Trabzon’a kadar Karade-
niz hattını açtık. Ankara, Çorum, 
Samsun hatları da açıldı. Daha son-
ra İstanbul hattı da açıldı. Belirli bir 
mücadele verildi tabi, ben 1973’te 
İstanbul’a gidince oraya ağırlık ver-

meye başladım. 1975 senesinde 
babam ortaklarından ayrılmak du-
rumunda kaldı.

Bu durum 1975 senesinden sonra 
uzun süre devam etti. Şirketimiz 
1979’dan sonra “Yeni Denizli Murat 
Nakliyat A.Ş. olarak isim değiştirdi. 
Biz de İstanbul’daki ve Denizli’deki 
çalışanlarımızı ortak yaptık.

1986 ve 1987’de İstanbul’da büyük 
grevler oldu. Dört beş ay işler ya-
pılmadı. O dönem herkesin kendi 
işine bakması için şubeleri ayırdık. 
Denizli’yi ayrı bir merkez yaptık.  İz-
mir ve İstanbul’u kendi aralarında 
ayırdık. Uzun süre bu şekilde de-
vam etti.

Babam 1982-1983 senesinde, ben 
askerden geldikten sonra işi bırak-
tı. Bana “Devam et” dedi. 1998 se-
nesinde Denizli Taşımacılık adı al-
tında bütün ambarları birleştirdik. 
11 ay dayanabildik. 1999 senesinde 
ayrıldık.

Denizli Taşımacılığın yanına, diğer 
ambarlardan bizim yanımıza katı-
lan arkadaşlarla Murat Grup Umut 
Kargo adı altında yeni bir ambar 
kurduk. 1998 den bu yana ana fir-
mamız Yeni Denizli Murat Nakliyat 
Ambar, çalışır firmamız, işçi çalış-
tıran firmamız ise Murat Grubun 
Umut Kargoları olarak devam edi-
yor.

 İş hayatını anlatabilir misiniz?

Sabaha kadar göz nuru dökülüyor. 
Bileğinin gücüyle malı kaldırırsın. 
Sırtının teriyle malı taşırsın. Hem 
sermaye hem emeğin çok yoğun 
olduğu işlerden birisidir. Hakettiği 
değeri görmüyor olsa da, biz çok 
önemli bir iş yaptığımızı biliyoruz. 

Bugün Denizli’deki çoğu işyerinin 
hammaddesi çalıştığımız hatlar-
dan, İstanbul’dan bizim vasıtamzla 
günübirlik geliyor.  Makine yedek 
parçaları, yeni aldığı makinenin ça-
lışmasıyla ilgili herhangi bir malze-
mesi, ne lazımsa bizim firmalarla 
geliyor. 

AVUKATLIĞI BIRAKMA 
SEBEBİM İLK YÖNÜ O 

ZAMANLAR SENDİKAL 
FAALİYETLERDEN SONRA 

ORTAMLAR GERİLDİ, İZMİR, 
DENİZLİ VE İSTANBUL 

OLARAK AYIRMAK ZORUNDA 
KALDIK. BURADA BABAMIN 

DEVAM ETME ŞANSI 
ZAYIFTI VE BU İŞİ DEVAM 

ETTİRECEK KİMSE YOKTU. 
SÖZ VERDİM BAŞINIZDA 

DURACAĞIM DEDİM. BU İŞİN 
TEMELİNDEN DE GELDİĞİM 

İÇİN AMBARCILIK İŞİNE 
DEVAM ETTİM. İKİNCİ 

SEBEBİ İSE İSTANBUL’DA 
STAJ YAPIP GELDİĞİM 

İÇİN DENİZLİ BİRAZ 
FARKLI GELDİ. İCRA 

AVUKATI OLMAM LAZIMDI, 
İSTEMEDİM. HİÇ OLMAZSA 

“BİZİM SAYEMİZDE 
İNSANLAR EKMEK YER.” 
DİYE DÜŞÜNEREK BABA 

MESLEĞİNE DEVAM ETTİM. 
“ÇOK PARAMIZ OLMAZ ÇOK 

ÇOK DOSTUMUZ OLUR.” 
DEDİK
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Sadece Türkiye içi mi 
çalışıyorsunuz?

Sadece Türkiye içi taşıma yapıyo-
ruz. Uluslararası taşıma işine gir-
medik. 

Ev eşyası taşıyor musunuz?

Ev eşyası yapıyorduk ama durdur-
duk. Karayolları yasası çıktıktıktan 
sonra belgeler ayrıldı. Ondan son-
ra ev eşyası taşımayı bıraktık.

Denizli’de 1971 senesinden itiba-
ren ambarcalıkla ilgili tüm yenilik-
leri biz yaptık. 1971 senesinde at 
arabalarıyla mal toplanırdı.

Kamyonla ilk mal toplamayı, bu-
rada biz başlattık. İlk rampalı am-
barı biz yaptık. “Biz lider firmayız.” 
Derler bizim sektörde. Lider firma 
olmaz öncü vardır. Hiç kimse De-
nizli’nin malını, Tükiye’nin malını 
tek başına taşıyamaz, bölerek ta-
şırsın. Şuan Denizli’de en eski ta-
rihli biz kaldık. Pamukkale kapattı, 
Emek kapattı. Biz öncülük yaptık. 
Bizden sonra gelenlere yol göster-
dik. Yol gösterici olduk. 

Şirketin yapısından 
bahseder misiniz?

Aile şirketi yapısını kaldırdık, şim-
di ortaklarımız var. Buna rağmen 
benim ortaklarımın en yenisi yirmi 
seneliktir. Biz mal mülk değil in-
san biriktirdik.

Babadağ tekstil ağırlıklı. Siz 
neden farklı bir mesleği tercih 
ettiniz?

Tekstilde babam iki kere denemiş 
olmamış. İstanbul’da Zorlu Hol-
ding’den çok daha önce çıkmış ba-
bam. Nasip işi, tekstilde ilerleye-
memiş. Bu mesleğe girdik, Allah’a 
şükür her şeyimiz iyi.

Tekstil sektörüne sonradan biraz 
giriş yaptık. Tabi yine tekstilin içe-
risindeyiz, onun sayesinde ekmek 
yiyoruz. Bu nasip meselesi, bizim 
sayemizde onların malları taşını-
yor. Geçinip gidiyoruz. Tam anla-
mıyla ayrı değiliz, iç içeyiz. 

Gençlere tavsiyeriniz var mı?

Biz üçüncü nesille çalışıyoruz. 
Üçüncü nesilde yavaş yavaş ken-
di ayaklarının üzerinde durmasını 
bilen gençlerimiz çıkmaya başla-
dı. Son nesilde hoyratlığı yapan-
lar azalmaya başladı. İşin başına 
geçtiler. Kriz yaşadılar. Bizim dö-
nemde yaşayanlar kriz yaşamadı.  
Temel düzenleri oturmaya başladı. 
Sadece paraya dayanan kültür ya-
vaş yavaş kalkmaya, bitmeye baş-
ladı. 

İşle ilgili verebileceğim bir tavsiye 
kalmadı. Çünkü bizim işimiz bizim 
elimizden çıktı. Neden çıktı? Ku-
rumsallaşma adı altında sıkıntılar 
başladı. Biz araç olarak kuvvetli 
bir firmayız. Bütün taşımacılığı 

biz kendi araçlarımızla yapıyoruz. 
Buna rağmen bir yere kadar ge-
lebildik. Lojistik adı altında geli-
yorlar, bir tane gemi alıyorlar veya 
kiralıyolar. Yakıtta indirim sağlı-
yorlar. İşin dışında gençlere söyle-
yeceğim köklerine sahip çıksınlar. 
Köküne sahip çıkmıyorsa ne ya-
parsa yapsın gençlerimiz başarılı 
olamaz. Yumruğu kendi vurabi-
lecek gençlerimiz olsun. Bayrak 
sizlerde çocuklar, bütün mesele 
köküne sahip çıkmakla başlar, ge-
risi kolay.

Bir tavsiyemde şu; eğitim, sağlık, 
adalet bu üçüne sahip çıksınlar. Bu 
üçünden taviz vermesinler, ülkenin 
geleceği bu üçüne bağlıdır.

İŞİN DIŞINDA GENÇLERE SÖYLEYECEĞİM KÖKLERİNE SAHİP 
ÇIKSINLAR. KÖKÜNE SAHİP ÇIKMIYORSA NE YAPARSA 
YAPSIN GENÇLERİMİZ BAŞARILI OLAMAZ. YUMRUĞU KENDİ 
VURABİLECEK GENÇLERİMİZ OLSUN. BAYRAK SİZLERDE 
ÇOCUKLAR, BÜTÜN MESELE KÖKÜNE SAHİP ÇIKMAKLA 
BAŞLAR, GERİSİ KOLAY.





İSTANBUL’DA İSMİYLE BİR 
BABADAĞ ESİNTİSİ YARATAN 
BUBADA’NIN HİKAYESİNİ SAHİBİ 
OSMAN SÖZER’DEN DİNLİYORUZ;

1983 İSTANBUL DOĞUMLUYUM, 
ANNE TARAFINDAN BOLU-
KAYSERİ, BABA TARAFINDAN 
BABADAĞLIYIM. ANNEM DE 
BABAM DA AİLELERİYLE 
1960’LARIN BAŞINDA İSTANBUL’A 
GÖÇ ETMİŞLER. BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE OKURKEN 
TANIŞMIŞLAR. BENSE İSTANBUL 
İTALYAN LİSESİ’Nİ BİTİRDİKTEN 
SONRA SOLUĞU ÖĞRENCİ ŞEHRİ 
OLARAK BİLİNEN BOLOGNA’DA 
ALDIM, 8 SENE ÖNCE SİYASAL, 
ARDINDAN DA EKONOMİ 
FAKÜLTELERİNDE OKUDUM. 

Osman Sözer veOsman Sözer veOsman Sözer ve

Bubada
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Bologna’nın bir gastronomi, sanayi 
ve tarım merkezi olarak tüm sek-
törlerde üst düzeyde işler yapıyor 
olması beni öğrenciliğimin henüz 
başında çok fazla heyecanlan-
dırmıştı. Bologna’daki evim sabit 
sebze-meyve-balık pazarının tam 
karşısındaydı. 8-9 çeşit domatesin 
olabileceğini hepsinin yemeklerle 
farklı uyumları olduğunu fark et-
tim. Şöyle izah edeyim; mevsimin-
de 6-7 çeşit şeftali bulunduğunu 
neden bazısının yemeklik diğerle-
rinin reçel, tart, püre veya sadece 
meyvelik olduğunu öğrendim. İtal-
yan arkadaşlarımın anneanneleri-
nin yaptıkları ravioli, tortellini’leri 
yerken annemden öğrendiğim 
tarifler ile arkadaşlarıma hünkar 
beğendili tas kebabı yapmak bir 
noktadan sonra rutin olmuştu, 
farkında olmadan Ferzan Özpetek 
filmlerini yaşıyormuşuz meğer.. 
:) Mutfağın resim veya müzik gibi 
insanları etrafında toplaması, din, 
dil hiçbir milliyet barındırmayıp 
sizi aynı masaya oturtması, kaliteli 
malzemenin yemeğinize bıraktı-
ğı o ince nüanstaki yoğun derinlik 
bende büyük bir hayranlık bırak-
mıştı artık. Velhasılın, geri dönül-
meze girmişiz :) 

Bu arada her fırsatta fuarlarda 
tercüman olarak çalışıyor, Türki-
ye’den gelenlere rehberlik ediyor-
dum, akabinde sırt çantamı alıp 
görmediğim yerleri görmek, tanı-
madığım lezzetleri tatmak en bü-
yük eğlenceydi benim için. 

Sanırım farklı lezzet ve mutfak 
tutkusu aslında bende daha eski-
ye dayanıyor; lisede okurken AFS 
bursu ile A.B.D Montana’ya gittim, 
doğal yaban etini, gerçek tohum ve 
organik beslenmeyi keşfettim. Yet-
medi 1001 izin alarak o dönemde 
San Francisco’da yaşayan kuzenim 
Şeref Arpacı (şuanki basiad baş-
kanımız) ile kendimizce Anthony 
Bourdain veya Vedat Milor gibi so-
kak lezzetleri keşfettik. Çok daha 
eskiye gidersek 90’ların başında 
dedem Osman Sözer’in babası Ka-

dir Sözer’in vefatında Babadağ’da 
fırıncıya yaptırılan tahinli pidenin 
tadı, tüm gün üst üste içtiğim Zafer 
gazozun yaramazlığı, kuyu tandırın 
naif dokusu farkettirmeden beni 
zaman içerisinde Mutfak Sanatları 
Akademisi’nde eğitim almaya, ar-
dından da Swissotel ve Cipriani’de 
kıymetli Avrupalı şeflerin yanında 
çalışmaya yönlendirdi. Sonuçta 
benim için tutku dolu bir uğraş, 
hayat tarzı ve mesleğe dönüşmüş-
tü. Biz de 2014’ten beri Bubada’da 
kendi yaptığımız ekmek ve soslar-
la sandviçler hazırlıyoruz.

Açıldığımızdan bu yana tüm sosyal 
uygulama ve evlere servis prog-
ramlarında İstanbul’un en iyi puan 
ortalamalarına sahibiz. Bu bizim 

daha cok çalışmamız için büyük 
bir motivasyon. Bubada ekibi ola-
rak işimizi sindirerek, en az hata 
ve çokça sevgi ile yapmaya çalışı-
yoruz.  İnsana ve işe emek vermek, 
daha iyisi için araştırma yapmak, 
yolu mutfak ve restoran işletme-
ciliğinden geçen arkadaşlara en 
büyük tavsiyemiz. 

Doğru yer ve zamanda sağlam 
adımlar ile büyümek, şubeleşerek 
Türkiye ve yurtdışında daha çok 
damağa ulaşmak bizim kuruluş 
amacımız ve aynı zamanda en bü-
yük arzumuz.

Basiad ile Bubada’yı buluştur-
duğunuz için size çok teşekkür 
ederiz. Çok keyifliydi..

Bubada
BUBADA EKİBİ OLARAK 

İŞİMİZİ SİNDİREREK, 
EN AZ HATA VE ÇOKÇA 

SEVGİ İLE YAPMAYA 
ÇALIŞIYORUZ. DOĞRU 

YER VE ZAMANDA 
SAĞLAM ADIMLAR 

İLE BÜYÜMEK, 
ŞUBELEŞEREK TÜRKİYE 
VE YURTDIŞINDA DAHA 
ÇOK DAMAĞA ULAŞMAK 

BİZİM KURULUŞ 
AMACIMIZ VE AYNI 

ZAMANDA EN BÜYÜK 
ARZUMUZ.
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OKUL MÜDÜRÜ 
FARUK EKEN’İN 
KALEMİNDEN 

Ahmet Nazif Zorlu

Fen Lisesi
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Ülkemizin sayılı iş adamlarından Ahmet 
Nazif Zorlu tarafından 22 derslik olarak 
yaptırılan okulumuza ilave olarak BASİ-

AD tarafından yaptırılan pansiyonumuzda öğ-
rencilerimiz eğitimlerine devam etmektedirler. 
İlk 2 yıl Ahmet Nazif Zorlu Anadolu Öğretmen 
Lisesi eğitim hayatına devam eden okulumuz 
2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Ahmet Nazif 
Zorlu Anadolu Lisesi’ne dönüşmüştür. En son 
2016-2017 Eğitim Öğretim yılında ise okulumuz 
Fen Lisesi’ne dönüşmüş olup 2018-2019 Eğitim 
Öğretim yılında sınavla öğrenci alan proje okulu 
olarak hizmet vermektedir. Okulumuzun geçir-
miş olduğu dönüşümler çerçevesinde öğrenci-
lerimizin konaklama ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek şekilde öğrenci yurtlarımızın kontenjan 
güncellemesi yapılarak okulumuz bünyesindeki 
yurtlarımızda 184 kız 160 erkek öğrencinin ko-
naklayabilmesi mümkün olmuştur.

Okulumuz pansiyon kapasitesinden dolayı De-
nizli’nin dışında Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, 
İzmir gibi civar illerden öğrenci kabul etmekte-
dir. Okul ve pansiyonumuzun fiziki yapısının gü-
zelliği ile dikkat çekmektedir. Ana bina BASİAD 
Pansiyonumuzda 4-6 kişilik odalarda ek bina kız 
pansiyonumuzda ise öğrencilerimiz 6’şar kişilik 
odalarda konaklayabilmektedirler. 4 Öğün ye-
mek hizmetinin sunulduğu pansiyonlarımızda 
öğrencilerimizin rahat edebilmeleri için görevli 
personel ve öğretmenler üstün gayretle çalış-
malarını devam ettirmektedirler.

Okulumuz kendisine belirlemiş olduğu vizyon ve 
misyona göre “Bilimsel ve teknolojik yeniliklere 
açık, çevre ve ülke ihtiyaçlarına uygun, disiplinli 
çalışan, bir yükseköğretim programına hazırla-
nan veya branşlarında yeterli bilgi ve beceriye 
sahip, maddi ve manevi bakımdan donatılmış, 
nitelikli, çağdaş ve demokratik bireyler yetiş-
tirmek ve öğrencilerimizin bireysel yetenekleri 
doğrultusunda, teknik bilgi ve becerilere sahip, 
sosyal ve psikolojik gelişmeleri yeterli, olayla-
rı algılama ve çözüm üretme becerisine sahip, 

AHMET NAZİF ZORLU FEN 
LİSESİ, HACI MEHMET ZORLU 

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU 
LİSESİ’NDEN SONRA BABADAĞ’IN 

2. ORTAÖĞRETİM KURUMU OLARAK 
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 

KAPILARINI AÇMIŞTIR.
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çağdaş, bireysel ve grupla çalışa-
bilme becerisine sahip olmaları.” 
eğitim öğretim faaliyetlerine de-
vam etmektedir.

Okulumuzun kendisine belirlediği 
hedeflerin başında bir üst eğitim 
olan üniversitelere öğrencilerin 
ilgi ve istekleri doğrultusunda yer-
leşebilmeleri sağlamak gelmekte-
dir. Zenginleştirilmiş kütüphane-
miz sayesinde okuyan, sorgulayan, 
analiz ve sentez becerilerini geliş-
tirebilmiş topluma faydalı birey-
ler yetiştirmeyi ilke edinmekteyiz. 
Çağı yakından tanıyan teknolojiyi 
kullanırken edilgen değil aktif olan 
bireyler yetiştirilmek hedeflerimi-
zin başında gelmektedir. Hepsin-
den önemlisi vefa duygusunu ge-
liştirmiş, dürüstlüğü kendisine ilke 
olarak belirlemiş, bencil olmayan, 
vatansever ve iyi insan olmalarına 
yardımcı olabileceğimiz bir eğitim 
vermeyi önemli görüyoruz.

Fen Lisesi öğrencilerinin sadece 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik 
ve Türk Edebiyatı eğitimi almaları-
nı yeterli görmediğimiz için sosyal, 
kültürel, sportif müsabakalarla 
öğrencilerimizin kendilerini çok 
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yönlü geliştirebilmelerine imkân 
sağlayabilmek adına oluşturulan 
kulüp çalışmalarına öğrencilerin 
katılımını son derece önemli görü-
yoruz. 2017-2018 Eğitim Öğretim 
yılında öğrencilerimizin hazırlamış 
olduğu tiyatro oyunu  okulumuzda 
7 seans olarak sahnelendi.  3 seans 
halinde düzenlenen okul konse-
rimiz ve şiir dinletimiz gerçekleş-
tirildi. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz 
ve geleneksel hale getirmek iste-
diğimiz öğretmenlerimizin rehber-
liğinde öğrencilerimiz tarafından 
düzenlenen 4006 Tübitak Bilim 
Fuarımız gerçekleştirildi. Öğren-
cilerimizin proje tabanlı öğrenme 
etkinliklerine kaynaklık etmesi 
için kurulan 31 bilgisayardan olu-
şan Bilgisayar Laboratuarımızda 
öğrencilerimiz yazılım becerilerini 
geliştirmek için önemli bir fırsat 
yakalamış durumdadırlar. Kısaca-
sı kurumsal kimliğimizi inşa eder-
ken geleceğin dimağlarına formal 
bilgileri öğretmenin yanında birey-
lerin kendilerini geliştirebilmesi, 
mutlu ve huzurlu bir yaşam süre-
bilmeleri için öğrencilerimizle bir-
likte bir yolda yürümekten büyük 
keyif alıyoruz.

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SADECE FİZİK, KİMYA, 
BİYOLOJİ, MATEMATİK VE TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ 
ALMALARINI YETERLİ GÖRMEDİĞİMİZ İÇİN SOSYAL, 
KÜLTÜREL, SPORTİF MÜSABAKALARLA ÖĞRENCİLERİMİZİN 
KENDİLERİNİ ÇOK YÖNLÜ GELİŞTİREBİLMELERİNE 
İMKÂN SAĞLAYABİLMEK ADINA OLUŞTURULAN KULÜP 
ÇALIŞMALARINA ÖĞRENCİLERİN KATILIMINI SON DERECE 
ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ.
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Babadağ Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi 3. 
Dönem Mezunlarını Verdi!Ahmet Nazif 

Zorlu Fen Lisesi 
Mezunlarını Verdi!
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BASİAD Yönetim Kuru-
lu dün Babadağ’daydı. 
Öncelikle Babadağ Kay-

makamı Tevfik Kumbasar, ar-
dından da Babadağ Belediye 
Başkanı Salim Demirezen zi-
yaret edildi. Babadağ hakkın-
da karşılıklı istişarelerin ya-
pıldığı görüşmelerin ardından 
üyemiz Ahmet Nazif Zorlu’nun 
da katılımıyla Babadağ Ahmet 
Nazif Zorlu Fen Lisesi mezu-
niyet töreni gerçekleşti. Ayrıca 
Babadağ’a yaptırılan BASİAD 
Öğrenci Yurdu için, Denizli Va-
liliği adına Babadağ Kaymaka-
mı Tevfik Kumbasar teşekkür 
plaketini BASİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şeref Arpacı’ya 
takdim etti.

AHMET NAZİF ZORLU FEN LİSESİ
3. DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ!
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ÖĞRENCİLERE 
HEDİYELERİNİ 
SUNMASININ 
ARDINDAN BABADAĞ’A 
YAPTIRILAN BASİAD 
ÖĞRENCİ YURDU İÇİN, 
DENİZLİ VALİLİĞİ 
ADINA, BABADAĞ 
KAYMAKAMI TEVFİK 
KUMBASAR TEŞEKKÜR 
PLAKETİNİ BASİAD 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ŞEREF 
ARPACI’YA TAKDİM 
ETTİ.
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SERDAR KUZULOĞLU 
SEMİNERİ VE 
GELENEKSEL BASİAD 
GEZİ ETKİNLİĞİ
BABADAĞLI SANAYİCİLER 
VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ, 
HER YIL GELENEKSEL 
OLARAK DÜZENLEDİĞİ GEZİ 
ETKİNLİĞİNE BU SENE DE 
BİR YENİSİNİ EKLİYOR. 12-14 
EKİM TARİHLERİ ARASINDA 
GERÇEKLEŞECEK ETKİNLİK, 
GEZİNİN YANI SIRA SERDAR 
KUZULOĞLU SEMİNERİYLE 
TAÇLANIYOR. 

BASİAD ÜYELERİ’NİN 
AİLELERİYLE BİRLİKTE 
HEM ÖĞRENİP HEM DE 
EĞLENECEKLERİ BU 
ETKİNLİKTE GÖRÜŞMEK 
DİLEĞİYLE…

12-13-14 EKİM 2018
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Lifsiz betonda plask oturma 

çatlakları dona hizasında 

oluşur. Beton yüzeyinde dona 
ha� boyunca çatlak bulunur. 

LEKSO 410 plask oturma 

çatlaklarını önler. 

Beton yüzeyi çatlaksızdır. 

Lifsiz betonda çatlak ucu 

gerilme konsantrasyonu 

yüksekr ve çatlak bir kez 
oluştuktan sonra hızlı bir şekilde 

genişleyerek ilerler  

LEKSO 410 ile karşılaşan çatlak-

ların çatlak ucu gerilme kon-

santrasyonları düşer, genişlikleri 
azalır ve ilerlemeleri durur.  

Lifsiz beton LEKSO 410 katkılı beton Lifsiz beton LEKSO 410 katkılı beton 

LEKSO® 410 Makro Sentetk Monofilament Kopolmer Lf

LEKSO 410 uygun karışımda homojen lif dağılımı sunar

 

(4 kg/m3

 

lif dozajı) 

 

LEKSO 410 eğilme etkisi alnda oluşan çatlakları 
köprüleyerek betonun çatlak sonrası yük taşıma 

kapasitesini gelişrir 
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LEKSO TEKNOLOJİK YAPI MALZ. A.Ş.
MURADİYE MAH. SANATKARLAR KOOP. 24. SK. NO:37  YUNUSEMRE / MANİSA

0 236 233 80 99 

Plastk Paspayı ve Kalıp Aksesuarları

Ürün Çeştlermz İçn Lütfen Arayınız.!
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Kelleci 
Köyü

Kelleci Kelleci 
el tezgahlarından 

yükselen 

RÖPORTAJ  :  EMİNE GÜLLÜ
FOTOĞRAF :  C İHAN KENDİDOĞAN
YER :  BABADAĞ -  KELLECI  KÖYÜ 
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Köyün tam kuruluş tarihi bilinmemekle beraber, 4 kişinin dereye 
yakın sulak Damdere Yaydere Yıkıklar ve Kerimsuyu alanlarına 
yerleşip daha sonra genişleyip birleşmesiyle kurulmuştur. Yedi 
kelle olayından sonra şuan bulunan yerine taşınıp ismi Kelleci 
Köyü olmuş. 

Geçmişinden ve kuruluşundan bahsettiğimiz bu güzel köyümü-
zün birazda genel özelliklerine değinelim.

Kelleci Köyü Genel Özellikleri 

Köyde yaklaşık 550 hane bulunuyor ve bu hanelerde ortalama 
1700-1900 nüfus yaşamaktadır. Köyde iki camii, bir kahvehane, 6 
bakkal, çarşamba günleri kurulan ve köylülerin tüm ihtiyaçlarını 
karşıladığı bir pazar, sadece çarşamba ve cuma günleri tek dok-
tor ve tek ebenin geldiği bir sağlık ocağı, biri eski biri yeni olmak 
üzere iki mezarlık ve biri ilkokul diğeri ortaokul olmak üzere top-
lam iki okul var. Köye ilk okul 1938’de yapılmış. Bu okulda 1. ve 
2. sınıflar bir sınıf, 3. 4. ve 5. sınıflar ayrı bir sınıf olmak üzere iki 
sınıf bulunuyormuş. Daha sonraları köye bir okul daha yapılmış. 
Artık bu okullarda 8. sınıfa kadar eğitim veriliyor. Ayrıca Bekirler 
Köyü’nde okul olmadığı için Bekirler Köyü’ndeki öğrenciler de 
buradaki okula geliyorlar. 

Diğer Babadağ köylerinden farklı olarak Kelleci Köyü’nde hay-
vancılıkla da uğraşılmaktadır. Köyde toplam yirmiye yakın çoban 
bulunmaktadır. Büyük baş hayvancılığın yanı sıra küçükbaş hay-
vancılık yapmayı tercih etmişlerdir. 

Geçmiş yıllarda tarım da yapılıyormuş fakat tarımın zahmetli ol-
ması ve ekilen ürünleri domuzların zarar vermesi yüzünden ta-
rımdan uzaklaşarak tekstile ağırlık verilmiş.

Köyün asıl geçim kaynağı her Babadağ köyünde olduğu gibi teks-
til. 1950 yıllarında köyde 10 tane tekstilci varmış. Bu tekstilciler 
el tezgahlarıyla dokumacılık yaparken, 1976 yılında köye elekti-
riğin gelmesiyle beraber yarı otomatik tezgahlar alıp, daha çok 
tekstile yönelmişler. Bu sayede köyde tekstil gelişmiş. 

Tekstil günümüzde köy ekonomisine büyük bir katkı sağlamakta-
dır. Kelleci Köyü elektiriğin gelmesiyle birlikte gelişmiş ve tekstilde 
ileri noktalara gelmiştir.
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Şuan köyde 2500’den fazla tezgah 
var. Hemen hemen her evde bir-
den fazla tezgah bulunmaktadır.  
Ve hala köye yeni tezgahlar gelme-
ye devam etmektedir.  Günümüzde 
tekstil sektöründe çalışan birçok 
kişi hergün Denizli’ye gidip gelmek-
tedir. 

Kelleci Köyü Adı 
Nereden Geliyor?

Köyün adının hikayesine gelecek 
olursak iki farklı görüş var. Kamil 
amca ve Tahsin amcadan edindiği-
miz bilgilere göre köyün adı kelle 
almaktan geliyor. 

Birinci hikayeye göre; çok eskiden 
civarda çeteler ve efeler varmış. 
Çeteler bir gün efelerin bulundu-
ğu yeri basmışlar. Fakat Efeler ise 
çok cesur olduklarından çeteleri 
tuzağa düşürüp, içeri giren çete 
üyelerini içeriye kilitleyip kendileri 
dışarıya çıkmışlar. Dışarıda kalan 
çete üyelerini öldürüp kellelerini 
kesmişler ve daha sonra içeriye 
girip içerideki çete üyelerini öl-
dürmüşler. Tüm çete üyelerini öl-
dürdükten sonra, öldürdüklerinin  
kelleleri alıp dereden aşağı atmış-
lar. Kimine göre 5 kimine göre ise 
7 kelle alınmış o gün. Bu olaydan 
sonra köyün adı kelleci köyü olarak 
kalmış.

İkinci hikayeye göre ise; Bir gün 
çeteler bir yerde on beşe yakın ki-
şiyi zorla  soymuşlar. Bu olaydan 
sonra, serhoşların tatar çeşme-
sinde evi olduğunu bilen Çete üye-
lerinden Bacaksız lakaplı kişi “ser-
hoşların kalabalık malı var bir de 
kızı var parasını alamazsak kızını 
alırız” demiş. Daha sonra Bir gün 
haber göndermişler. “Koca Yörük 
var orada onu soyacağız. Ondan 
sonra serhoşu soyacağız. Ne ka-
dar para hazırlarsa hazırlasın. 
Hazırlamazsa kızı gülsümü alıp gi-
deceğiz.”  demişler. Cesur biri olan 
İbrahim bu söylenenleri duyunca 
hemen karakola gidip yanına iki 
jandarma istemiş. Jandarmalarla 
birlikte silahlanıp yola düşmüşler. 
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Çeteler ise “eccik çeşmenin ya-
nında dinlenelim” demişler. Onlar 
dinlenirken İbrahim ve jandarma-
lar çeteye yetişmişler. İbrahimler, 
çetenin Koca Yörük’ü soymaya git-
tikleri yerdeki çadırlara ulaşınca 
Koca Yörük “ben kaçıyorum, yoksa 
beni öldürecekler. Kızak ile para 
koydum şuraya onu verin kurtu-
lun.” demiş.

Çete çadırların yanına gelince ba-
caksız çadırın bir köşesini açıp 
içeri bakmış ve avcı bıçağını gör-
müş. Hemen sıçrayıp “Baskın var 
efendiler.” demesiyle ibrahim ve 
jandarmalar çetenin etrafını sar-
mışlar. İbrahim bacaksızı bacağın-
dan vurmuş. Bacaksız çadırın içine 
kaçmış. Bacaksız İbrahime “sen de 
mi geldin İbrahim” demiş. İbrahim 
de “ben de geldim. Gülsümü geti-
riversin demişsinde onu getiriver-
dim.” demesiyle bacaksızı tekrar 
vurmuş. “Gülsümü getiriversin 
demişsinde onu getirdim” Diye 
tekrarlamış inadından. Dışarıda-
ki çete üyelerini de jandarmalar 
öldürmüş. Daha sonra cesetleri 
katırlara bağlayıp Babadağ Kara-
kolu’nun önüne bırakmışlar. 
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Basiad’dan
Sosyal Kültürel 

Faaliyetler
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Sinema Etkinliği

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 
Okul Müdürü olarak göreve geldi-
ğim Babadağ Osman Nuri Yılmaz 
İlkokulu’nda öğrencilerimizin eği-
timi ve gelişimi için düzenlediği-
miz sosyal-kültürel faaliyetlerden 
bir tanesi de sinema etkinliğiydi. 
Bu faaliyete destek veren BASİAD 
Başkanı Sayın Şeref Arpacı’ya ve 
değerli Yönetim Kurulu Üyeleri-
ne okulum ve öğrencilerim adına 
teşekkür ediyorum.Düzenledi-
ğimiz bu faaliyette okulumuzun 
tüm öğrencilerini  Cüce Dedektif 
Şerlok adlı çocuk filmine götür-
dük. Öğrencilerimin çoğu beyaz 
perdeyle ilk defa tanıştılar. Etkinli-
ğimizin ikinci kısmında ise Çamlık 
Mesire alanında yemek yedik ve 
eğlendik. Çocuklarımızın yüzün-
deki tebessümün tarifini kelime-
lerle anlatmam oldukça zor. Bu 
tebessümde katkısı bulunan ve 
çoçuklarımızın hafızalarımda yer 
edecek bir gün yaşamalarına vesi-
le olan BASİAD Başkanı Şeref Ar-
pacı ve tüm Yönetim Kurulu Üye-
lerine tekrar teşekkür ediyorum. 

Okul müdürü Hatice Çevik Güneş
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Tiyatro Etkinliği

BASİAD olarak, Babadağ’da ya-
şayan öğrencilerimizin eğitimi 
ve gelişimi için düzenlediğimiz 
sosyal-kültürel faaliyetlerden bir 
tanesi de tiyatro etkinliğiydi. Ata-
türk İlkokulu, Osman Nuri Yılmaz 
İlkokulu ve Müşerref Yılmaz Orta-
okulu’nda okuyan 150 öğrencimi-
zi, Pamukkale Üniversitesi Hasan 
Kasapoğlu Kültür Merkezi’nde 
oynanan “Kuzu Maydanoz’un Ma-
ceraları” adlı tiyatro gösterisine 
katıldık. 
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Kıranbağ 
Camii

BELKİ DE BU CAMİYİ 
DİĞERLERİNDEN FARKLI KILAN 
ÖZELLİĞİ MİNARENİN BİR YERDE
CAMİNİN FARKLI BİR YERDE 
OLMASINDAN KAYNAKLI...

RÖPORTAJ  :  EMİNE GÜLLÜ
FOTOĞRAF :  C İHAN KENDİDOĞAN
YER :  BABADAĞ -  GAZ İ  MAHALLESİ 
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Babadağ’ın Gazi Mahallesin-
de bulunan Kıranbağ Cami ilk 
1842 yılında yapılmış. Cami-

nin adı daha önce kralbağıymış adı 
zamanla kıranbağ adını almış. 1932 
senesinde çıkan Kıranbağ Yangını’n-
da kullanılmaz hale gelmiş.

Çıkan yangın sonucunda caminin 
Csadece minaresi sağlam kalmış. 
1936 yılında nüfusun artması ve tale-
bin karşılanamaması sonucu cami-
nin yeniden yapılması kararı alınmış. 
Fakat caminin bulunduğu alanın 
yetersiz olmasından dolayı eski ye-
rine değil başka bir yere yapılmaya 
kararlaştırılmış. Mahalle sakinlerin-
den Mehmet Hoşafoğlu, ev yapmak 
istediği alanı komşuların “Buraya 
cami yapalım.” demesi üzerine, cami 
yapılması için bağışlamış. Yapımında 
ise tüm mahellelinin yardımı bulun-
muş. Hep birlikte el ele verip camiyi 
şuan bulunan konumuna taşımışlar. 

Şimdi kullanılan kapı, pencere, halı 
ve diğer masrafların çoğunu Baba-
dağ’ın ileri gelen iş adamlarından 
İsmail Uğurlu ve Alirıza Eken tara-
fından karşılanmış.

Genel Özellikler

Şu an cami ve minare arasında yak-
laşık 50 metre bulunuyor. Cami top-
lam 60 kişiyi karşılayabiliyor. 
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Caminin hemen girişinde, sağ 
tarafta camiye gelenlerin otura-
bilecekleri ve ayakkabılarını çı-
kartabilecekleri bir bölüm bulu-
nuyor. Girişin hemen karşısında 
ise kadınlar mahfiline çıkan bir 
merdiven yer alıyor. Merdiven boş-
luğunun olduğu bölümü ise ayak-
kabıların muhafaza edilebileceği 
bir yerle değerlendirmişler. İçeri 
girişte üzerinde ay yıldız bulunan 
ahşap bir kapı yer alıyor. Kapıdan 
girdiğimizde sağ tarafta ayakta 
namaz kılamayanlar için tabureler 
bulunuyor. Sol tarafa geçtiğimizde 
ise ortada dairevi bir niş şeklinde 
olan mihrap konumlanmış. Mihra-
bın hemen sağında duvara bitişik 
bir şekilde ahşap minber bulu-
nuyor. Camiyi aydınlatmak için iki 
tane sarkıt avize kullanılmış. Isın-
mak için soba kullanılmaktadır. 
Caminin içinde ve dışında toplam 
18 pencere var. Camide 6 aydır 
imam yok ve sadece cumaları açık. 
Mahalle sakinler bu durumdan ol-
dukça şikayetçi. Camide günümü-
ze kadar imamlık yapanların ismi 
ise sırayla şu şekilde; Osman Ya-
vuz, Halilibrahim Aydoğdu ve Arif 
Tarakçı

OSMAN EKER -  AR IF  HOŞAFOĞLU
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MEHMET HOŞAFOĞLU, EV 
YAPMAK İSTEDİĞİ ALANI 

KOMŞULARIN “BURAYA CAMİ 
YAPALIM.” DEMESİ ÜZERİNE, 

CAMİ YAPILMASI İÇİN 
BAĞIŞLAMIŞ. YAPIMINDA 
İSE TÜM MAHELLELİNİN 

YARDIMI BULUNMUŞ. HEP 
BİRLİKTE EL ELE VERİP 
CAMİYİ ŞUAN BULUNAN 

KONUMUNA TAŞIMIŞLAR. 
ŞİMDİ KULLANILAN KAPI, 
PENCERE, HALI VE DİĞER 
MASRAFLARIN ÇOĞUNU 

BABADAĞ’IN İLERİ GELEN 
İŞ ADAMLARINDAN İSMAİL 

UĞURLU VE ALİRIZA 
EKEN TARAFINDAN 
KARŞILANMIŞTIR.



BASİAD DERGİ    -   68  -     TEMMUZ - 2018

Terzioğlu Degiad 
 Ted Basketbol 

Turnuvası 
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Bu sene üçüncüsü düzen-
lenen Terzioğlu & DEGİ-
AD & TED Basketbol Tur-

nuvası’nın finali 6 Mayıs Pazar 
günü oynanan maçlarla yapıldı. 
Sezon boyunca büyük çekiş-
meye olan turnuva, her geçen 
sene ilgiyle karşılanmaya de-
vam ediyor. 15 haftalık kıyasıya 
bir lig mücadelesinin ardından 
normal sezon tamamlandığın-
da playoff’lara katılan 8 takım 
şu şekilde sıralanmıştı:

- Meşale

- Risky Men

- BASİAD

- PAÜ

- Matadors

- Men in Blue

- Kayınçolar

- Denizli Kings

İki ayaklı oynanan çeyrek fi-
nal mücadelelerinin ardından 
da yarı finale adını yazdıran-
lar, normal sezonda ilk 4 sırayı 
alan takımlardan oluştu. Meşa-
le-PAÜ ve Risky Men-BASİAD 
arasında gerçekleştirilen yarı 
final karşılaşmalarının ardın-
dan finalin adı artık belliydi. 
Yine normal sezonda ilk 2 sırayı 
alan Meşale ve Risky Men final-
de kozlarını paylaşmak üzere 
6 Mayıs’ı beklemeye başlamış-
tı. 3’lük yarışması ve klasman 
maçlarının oynanmasıyla baş-
layan turnuvanın son gününde 
3.’lük PAÜ’yü yenen BASİAD’ın 
oldu. Dostluk için “3’lük at” 
yarışını ise Berk Büte’nin üç-
lükleriyle BASİAD birinci  oldu. 
Final mücadelesine gelindi-
ğinde ise Risky Men ve Meşale 
karşı karşıyaydı. Son ana kadar 
tempolu bir mücadeleye sah-
ne olan maçta kazanan geçen 
senenin şampiyonu Risky Men 
oldu. Risky Men’i ve turnuvaya 
katılan tüm takımları gönülden 
tebrik ederiz. 
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İstanbul’dan
Sevgilerle

DERNEĞİMİZ 60’A YAKIN İHTİYAÇ 
SAHİBİNE YARDIM EDERKEN, 
GENÇLERİMİZİN KENDİNİ YETİŞTİRMESİ 
İÇİN ZAMANINDA BENİM DE GELECEĞİMİ 
ŞEKİLLENDİRMEM DE ÖNEMLİ ROL 
OYNAYAN DERNEK BURSUMUZU 35’E YAKIN 
ÖĞRENCİYE ULAŞTIRIYOR OLACAĞIZ.
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İstanbul’da sıcak havalar etkisini 
bastırmışken, yine geçen sene 
kaleme aldığım yazı geldi aklı-

ma. Aşırı derecede yağış düşme-
si ile İstanbul’un ana damarları 
işlemez olmuş, hayat durmuştu. 
Bu sene de geçtiğimiz seneden 
farklı olmadı. Fakat bu havalara 
ragmen, Ramazan’ı geride bırak-
mış, Kurban’ı heyecanla beklerken 
bizler yine çalışmaya, birleşmeye, 
bizi ayıran her unsurun üstesinden 
gelmeye gayret ediyoruz. 

Geleneksel olarak düzenlenen 
iftar yemeğimizi bu sene Florya 
Hatay Hak Evrensel Restaurant’ta 
gerçekleştirdik.  Ağırladığımız 
misafirlerimiz arasında Babadağ 
Belediye Başkanı Salim Demire-
zen ve eşi, işadamlarımızdan Ozan 
Tekstil yönetim kurulu başkanı 
Zafer Katrancı, iş adamlarımız-
dan Kenan Koçoğlu başta olmak 
üzere, bizlere güvenini ve deste-
ğini esirgemeyen İstanbul’da ya-
şayan Babadağlı hemşehrilerimiz 
yemeğimize katıldı. 150’ye yakın 
misafiri ağırladığımız bu gecede, 
İstanbul’da yaşayan hemşehrile-
rimizi bir araya getirme çabasıyla 
kültürel değerlerimizi ve bağımızı 
pekiştiren bir akşam geçirdik. Se-
neye gerçekleşecek organizasyon-
larımız için çalışmalarımıza şimdi-
den başladık.

Derneğimiz yıl boyunca faaliyetle-
rine devam edecektir. 60’a yakın 
ihtiyaç sahibine yardım ederken, 
gençlerimizin kendini yetiştirmesi 
için zamanında benim de gelece-
ğimi şekillendirmem de önemli rol 
oynayan dernek bursumuzu 35’e 
yakın öğrenciye ulaştırıyor olacağız.

Kurban Bayram’ının yaklaştığı bu 
günlerde, derneğimiz Türkiye’nin 
dört bir yanından kurban bağışı 
kabul etmekte olup, her bayram 
olduğu gibi bu bayram da bayra-
mın ikinci günü ihtiyaç sahibi hem-

şehrilerimiz ile bağışlarınızı ulaş-
tııyor olacaktır.

Sadece Kurban Bayramı arefesin-
de değil, tüm yıl süren çalışmaları-
mız hemşehrilerimizin yardımları 
ile finanse edilmektedir. Desteğini 
bizlerden esirgemeyen, zekat ve 

bağışlarlarıyla bizlere destek olan 
herkese teşekkür ederiz.

Başta şahsım olmak üzere, İstan-
bul’da yaşayan Babadağlılar ola-
rak; BASİAD Yönetim Kurulu eski 
başkanı Selim Kasapoğlu ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerine iki yönetim 
dönemi boyunca derneğimize ve 
hemşehrilerimize göstermiş ol-
dukları destek ve güven için teşek-
kür ederiz. BASİAD Yönetim Kuru-
lu yeni Başkanı Şeref Arpacı’ya ve 
yeni Yönetim Kuruluna görevinde 
başarılar dileriz.

Derneğimize katkıları ile kültürel 
değerlerimizi bir arada tutma ça-
basını ve azmini bir gün bile eksil-
meden yaşatan derneğimizin yöne-
tim kuruluna teşekkürlerimi de bir 
borç bilirim. Şimdiden Kurban Bay-
ramınız mübarek olması dileği ile, 
İstanbul’dan en içten sevgilerimle,

İSTANBUL’DA BİRLİK ZAMANI

EDA TULUM
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FOTOĞRAF :  CİHAN KENDİDOĞAN

Etli Kuru 

Balcan DolmasıEtli Kuru Etli Kuru 
Gülseren 

Sepet Özbilen’in 

anne tarifi yle
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ÇOCUKLARIN ASKERE GİDERKEN 
“ANNE BALCAN AŞI PİŞİRİVER.” DEDİĞİ, 
DÜĞÜNLERDE, BAYRAMLARDA MUTLAKA 
YAPILAN, BABADAĞ’DA ÇALDIĞINIZ HER 
KAPIDA BULABİLECEĞİNİZ BİR YEMEKTİR.

ETLİ KURU PATLICAN DOLMASINI, 
GÜLSEREN SEPET ÖZBİLEN’İN ANNE 
TARİFİYLE, SİZLERLE SUNUYORUZ.

MALZEMELER
30 adet patlıcan (1 dizi)

Kuru patlıcan içi (En önemli 
özelliğinden birisi de kurutulmuş 
patlıcan içlerinin iç harcına 
katılmasıdır.)

250 gram kuzu eti (elde minik 
doğranmış)

2 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuyruk yağı 

ufak bir demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı biber (aşrengi)
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İç Harcı

Elde ufak doğranmış kuzu eti bir yemek kaşığı 
kuyruk yağında kavrulur. Sonra içine renk biberi 
(aşrengi) ve tereyağı koyulur. Sırasıyla ılık suda 
bekletip iyice yıkadığımız pirinçler, ince kıyılmış 
soğan, maydanoz, tuz, karabiber, domates sal-
çası, biber salçası ve haşlanıp suyu iyice sıkıl-
mış ve ufak küp küp doğranmış kuru patlıcan içi 
ilave edilip güzelce harmanlanır.

Yapılışı
Patlıcanları soğuk su ilave edilmiş tencere-
de kaynamaya bırakın. Patlıcanları asla sıcak 
suya koymayın kabuklar sertleşir. 20-25 dakika 
haşlanan patlıcanlar(ne çok sert ne de çok yu-
muşak olacak şekilde)sıcak sudan çıkartılarak 
soğuk suya batırılır. Şoklanması sağlanır.

Suyu süzülmüş patlıcan kurularının içleri dol-
durulur ve ağız kısımları yukarı gelecek şekil-
de mümkünse bakır bir sahana dizilir. Üzerine 
varsa kemik suyu yoksa 1-1,5 su bardağı su ila-
ve edilir. Üzerine ağırlık yapması için tabak ko-
yulup tencerenin kapağı kapatılır. Kısık ateşte 
yaklaşık 45-50 dakika pişirilir. 

Şimdiden afiyet olsun.

“Yok ben bu kadar uğraşamam.” Derseniz sizin 
için kuru patlıcan dolması yapan yerlerin isimle-
rini yazıyoruz.

Keşkekci Nimet 0506 694 8834

Fatma Mutçalı   0537 983 6606

macart
Yapışkan Not
VE İLETİŞİM
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HİKMET MEMİŞOĞLU
 1959 yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Deniz-
li’de tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Maki-
ne Mühendisliği’nden mezun oldu. 1980’den bugüne baba 
mesleği olan baharatçılık işini toptan ve perakende olarak 
sürdürmekte olan Memişoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. 

Yaşar AYAZ
1991 yılında Babadağ Yeniköy’de doğdu. İlkokul, ortao-
kul ve lise eğitimini Babadağ’da tamamladı. 2013 yılında 
vatani görevini yerine getirdi. Şu anda aile şirketi olan 
Yeni Güneş Tekstil’de yönetici olarak görev yapmaktadır. 

Salih İŞYAR
1973 yılında Babadağ’da doğdu. İlk öğretimini Baba-
dağ’da tamamladıktan sonra 13 yaşında, babası Erdo-
ğan İşyar ‘ın (merhum) yanında ticaret hayatına atıldı. 
Evli ve üç çocuk babası olan Salih İşyar, halen ortağı 
olduğu Mesa Home Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’de görev 
yapmaktadır. . 

Fatih ÖZDEMİR
1988 yılında Denizli’ de doğdu. Zafer Katrancı ve Merhum 
Atilla Özdemir’ in torunu olan Fatih Özdemir,  evli ve bir 
çocuk babasıdır. Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühen-
disliği bölümünü tamamlamıştır. 2010 yılında Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak başladığı DOK-SAN Tekstil’ de Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya devam 
etmektedir.

Anıl TUZ
9 Eylül 1988 tarihinde Denizli’de doğdu. İlk,orta ve lise 
eğitimini Denizli’de tamamladı. 2012 yılında iş hayatına 
atılan Anıl Tuz, halen Best&Soft havlu da çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ali YAPICIOĞLU
1982 yılında Denizlide doğdu, ilk orta ve lise eğitimini de-
nizlide tamamladı. 2010 yılından itibaren MAY MOTORS 2. 
El Motorlu Araçlar Ticareti olarak sürdürmekte olup, Evli 
bir çocuk babasıdır.

YENİ ÜYELERİMİZ
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Denizli Valiliği tarafından Nisan Ayı’nda 50 Okula 50 
Laboratuvar Kampanyası başlatıldı. “Geleceğin Bilim 
Adamlarını Birlikte Yetiştirelim.” Sloganıyla başlatılan 
kampanya kapsamında laboratuvar yapımı için üyemiz 
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Akif Ercan’da destek verdi 
ve protokol imzalandı.

50 OKULA 50 LABORATUVAR KAMPANYASI’NA
AKİF ERCAN DESTEĞİ

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol 
törenine; Denizli Valisi Hasan Karahan, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut Oğuz ve üyemiz Ahmet Akif Ercan 
katıldı. Okullarda öğrenci aktivitesini en üst düzeye 
çıkarma hedefiyle başlatılan 50 Okula 50 Laboratuvar 
Kampanyası’nın önemine vurgu yapan Vali Hasan Ka-
rahan; hayırsevere katkılarından dolayı teşekkür etti.

DENİZLİ VALİLİĞİ TARAFINDAN NİSAN AYI’NDA 50 OKULA 50 LABORATUVAR KAMPANYASI 
BAŞLATILDI. “GELECEĞİN BİLİM ADAMLARINI BİRLİKTE YETİŞTİRELİM.” SLOGANIYLA BAŞLATILAN 
KAMPANYA KAPSAMINDA LABORATUVAR YAPIMI İÇİN ÜYEMİZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR AHMET AKİF 
ERCAN’DA DESTEK VERDİ VE PROTOKOL İMZALANDI.
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Üyemiz Nevzat Özel, Denizli Valiliği tarafından “Gele-
ceğin Bilim Adamlarını Birlikte Yetiştirelim.” sloga-
nıyla başlatılan 50 Okula 50 Laboratuvar Kampanyası 
kapsamında laboratuvar yapımı için bağışta bulundu.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol tö-
renindeİl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz da katıldı. 

50 OKULA 50 LABORATUVAR KAMPANYASI’NA
BİR LABORATUVAR DA NEVZAT ÖZEL’DEN

Törende konuşan ve okullarda öğrenci aktivitesini en 
üst düzeye çıkarma hedefiyle başlatılan 50 Okula 50 
Laboratuvar Kampanyası’nın önemine vurgu yapan 
Vali Karahan, üyemiz Nevzat Özel’e katkılarından do-
layı teşekkür etti.

ÜYEMİZ NEVZAT ÖZEL, DENİZLİ VALİLİĞİ TARAFINDAN “GELECEĞİN BİLİM ADAMLARINI BİRLİKTE 
YETİŞTİRELİM.” SLOGANIYLA BAŞLATILAN 50 OKULA 50 LABORATUVAR KAMPANYASI KAPSAMINDA 
LABORATUVAR YAPIMI İÇİN BAĞIŞTA BULUNDU.



Geçmişten
Günümüze
Kareler...

Fotoğraflar için danışılan: Nuri DUATEPE



Geçmişten
Günümüze
Kareler...
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Geçmişten Günümüze
(en arka) Öğretmen Şakir Bey
(ön sıra soldan sağa) Cevriye Özer,
Gürcan Sağlık Bahriye Kirazoğlu (memmi)

Babadağ dikiş kursu talebeleri - Öğretmen Emir Türkan (iki 
dikiş makinesinin ortasındaki) - Cevriye Özer - Güzide Memmi 
Latife Özdemir - Hacı Araplar Pakize - Ataşlar Muzeffer - 
Bahriye Kirazoğlu - Muzaffer Kirazoğlu - Karasakallar Necibe 
- Makbule Aydın - Abide Memmi - Habibe memmi - Makbule 
Aydın - İsmet Işlak - Nimet Orman - Fatma Gündey - Muzaffer 
Koçyiğit - Keşkekler Saide

Soldan sağa (arka sıra) Şevki Yiğit - Yahya Kurban 
Selahattin Semerci - Gündüz özkul - Bilinmiyor - Çetin 
Memmi - Sabahattin Panayır - Öndekiler (soldan sağa) 
Ragıp Bilgiç - Tekin Terzioğlu

Talebeler, Babadağ ilkokulu

(Soldan sağa) Ragıp Ercan - H. Muhsin Özenir 
Necip Yardım (Hacı Ümmet) - Mustafa Uzar

Gürbüz Memmi albümü - Yıl 1930

Gürbüz Memmi albümü -Yıl 1956

Gürbüz Memmi albümü - Yıl 1925 / 1926

Gürbüz Memmi albümü - Yıl 1935

İsmail Özenir Albümü - Yıl 1955
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Geçmişten Günümüze

1926 Raşit Efendi Hoca ve diğer zevat
(Arka Sırada) ortada Sülayman Aydın

Gürbüz Memmi albümü - Yıl 1926

Seza Özçelik- Mehmet Özçelik
Şemsi kızı Habibe Özçelik

Yıl 1945 Gürbüz Memmi Albümü

Babadağ İlkokulu öğrencileri ve 
öğretmeleriyle birlikte 19 Mayıs 1951

İsmail Yetişkin Albumu - Yıl 1951

(Soldan sağa) Betül Koçoğlu - (Mehmet Tekin)
Ahmet Koçoğlu - Nimet Başoğlu - Cevdet Başoğlu

Ahmet Koçoğlu Albümü - Yıl 1967 / Bursa

(Arka sıra soldan sağa)
 Ahmet Amir Ercan - Mehmet Terzioğlu - M. Remzi 

Terzioğlu - Ön sıra soldan sağa - Osman Yamuk - Tekin 
Terzioğlu - (Cefa) Mehmet Tunus

Şemseddin Terzioğlu Albümü - Yıl 1947
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Geçmişten Günümüze

(Soldan sağa) H. Önder Üstündağ 
İsmail Özenir - İsmail Akbaş

Vestel Ziyareti - Sacit Atıcı - Said  Atıcı
Ahmet Nazif Zorlu

(Soldan sağa)
Said Atıcı - Turan Bozkır -Sacit Atıcı

Arif Kodal - Mehmet Tezel

(Arka sıra soldan sağa) Sabri çakır - Şeref Karasakal
Nuri Karasu - Nevzat değirmencioğlu - Tahsin Helvacıoğlu

Halil İbrahim Kahraman - (Ön sıra) Remzi Terzioğlu - H. 
İhsan Helvacıoğlu - Cevdet Başer - Kamil Kıran

(Soldan sağa, Arka sıra)
Baha Pekşen - H. Muhsin Özenir - 
Ahmet Öztepe - (Önde) Rıza Selek

İsmail Özenir Albümü - Yıl 1967

Nevzat Değirmenci Albümü - Yıl 1949

İsmail Özenir Albümü - Yıl 1945

Sacit Atıcı Albümü - Yıl 2008

Sacit Atıcı Albumü - Yıl 1969 / 1970
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Geçmişten Günümüze

(Soldan sağa) Şeniz Namlı
Hacer Namlı - Mustafa Namlı

Saide (Taner) Yassı - Fevziye (Taner) Kirazoğlu - Zahide 
(Kirazoğlu) Yavuzcan - İsmet(Taner) Kirazoğlu - Lütfiye Özer 

(Reisin eşi) - Ayhan Kirazoğlu - Salih Yavuzcan - Sünnet 
çocuğu Ali Yavuzcan - Pembe Kirazoğlu (Lütfü Kirazoğlunun 

Annesi) - Hatice Kirazoğlu (Ufuğun Babaannesi) - Ufuk 
Yıldızdal ( Hafız Salihin Torunu) - Salih Yıldızdal - Aynur 

Yastıkcı (Yavuzcan) - Yalçın Eken - Sünnet Çocuğu

(Ayaktakiler, soldan sağa)
Şemseddin Terzioğlu - Meşhud Panayır

(Öndeki) Recep Demiresen 

İsmail Ceylan (Beylerbeyinden) - Osman Tuncay Kamil 
Mutçalı (Beton Kamil) - Rafet Ertuna - Ali Boyacıoğlu 
(Uzman Ali)

Osman Eken Albümü - Yıl 1970

Şemseddin Terzioğlu Albümü - Yıl 1962 
( 23 nisan hatırası)

Ahmet Ekin Koçoğlu Albumü - Yıl 1967

Rafet Eltuna Albümü - Yıl 1968



BAŞSAĞLIĞI

Bize intikal eden vefat haberleri

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

Basiad

1-Merhum Tahir AYTAR’ın oğlu, Üyemiz Ogün ÇAKAR’ın dayısı MUSTAFA  
AYTAR 25.05.2018 tarihinde vefat etmiştir.

2-TOPAL Yılmaz adı ile bilinen, aslen Acıpayamlı olup yıllar önce 
Babadağ’a yerleşmiş olan YILMAZ DİMEK 07.6.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

3-Mehmet BOZKIRın eşi,Turan BOZKIRın annesi, İbrahim KATRANCInın 
K.validesi ZELİHA BOZKIR 09.6.2018 tarihinde vefat etmiştir.

4- BABADAĞLILAR Yardımlaşma derneğinde görevli olan SELAHATTİN 
ÇAKAR 11.06.2018 tarihinde vefat etmiştir.

5- Asım ve Fevzi AKTEPE’nin anneleri  Bayram DEMİRBAŞ’ın 
kayınvalidesi NECİBE AKTEPE 21.07.2018 tarihinde vefat etmiştir.

6- Merhum Mehmet KANDOĞAN’ın eşi, Ümmet KANDOĞAN’ın annesi 
SIDDIKA KANDOĞAN 23.07.2018 tarihinde vefat etmiştir.

7- Hemşerimiz, Osman Sevgi TEKİN’in oğlu, Üyemiz Erkan TEKİN’in 
babası, ALİ (SALİH) TEKİN 30.07.2018 tarihinde vefat etmiştir.

8- Sanayicilerimizden Sedat UĞURLU’nun kayınvalidesi H.AKKIZ USUL 
13.08.2018 tarihinde vefat etmiştir.

9-Hemşerimiz Hacı AHMET HANCI (Ovalı Hacı Ahmet) 13.08.2018 
tarihinde vefat etmiştir.

10- Hemşerimiz, Altınbaşak Tekstil kurucularından Said ATICI ve 
merhum Aydın ATICI’nın kardeşleri S.SALİH ATICI  03.09.2018 tarihinde 
vefat etmiştir.

11-Metin ve merhum Mesut ORAL’ın babaları HACI MEHMET NURİ ORAL 
04.09.2018 tarihinde vefat etmiştir. 

12- Hemşerimiz H.Önder ÜSTÜNDAĞ’ın damadı ERDAL AFACAN 
05.09.2018 tarihinde vefat etmiştir.








