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Değerli üyelerimiz, 

Basiad dergimizin 36. Sayısı ile karşınızdayız. Yeni 
sayımızı sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bu sayımızda öncelikle Yönetim Kurulu olarak 
gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretleri ve kültürel 
faaliyetleri sizlerle paylaştık ve gerçekleştireceğimiz 
yeni etkinliklerimiz hakkında sizleri bilgilendirdik.

Değerli üyelerimizin katılmış olduğu Texworld 
ve Premiere Vision Paris, Heimtekstil ve Denizli 
fuarlarından sizlere gururla bahsettik. 

Siz Değerli Üyelerimiz için gerçekleştirmiş olduğumuz 
Ekonomik Beklentiler Konferansından sizler için 
alıntılar yaptık. Bunun yanında yeni üyelerimizi sizlere 
tanıttık ve üyelerimizden haberleri sizlerle paylaştık.

Babadağın tarihi değerlerinden olan Ahıllı Köyünü 
sizlere hatırlatarak geçmişe nostaljik bir yolculuk 
yapmanızı isterken, Babadağımızın özel yemeği olan 
etli gevreğin tarifi ile nerede yaptırabileceğinizi sizlere 
hatırlatarak, damağınızda hoş bir tat bırakmak istedik. 

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

Seçil Kaynak Doğuş

Şeref Arpacı

Sibel Tahtalı
Şükran Küçüker
Adnan Kabak
Naci Hoşafoğlu

Seçil Kaynak Doğuş

Tuğçe İLİZ
Gülsu YAŞAR

Mehmetçik Mh. Doğan 
Demircioğlu Cad. Özlem Sitesi
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...
Bu zor ekonomik koşullar altında siz üyelerimizin 

yaşadığı sıkıntıları ve beklentilerimizi her platformda 
dile getirip sesimizi yetkililere bir nebze duyurmayı 

başarabiliyorsak,ne mutlu bize.



ŞEREF ARPACI
BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sevgili hemşehrilerim ve çok 
değerli Babadağlı Sanayici ve İş 
Adamları Derneği üyeleri, 

Dergimizin 36.sayısını çıkarma-
nın verdiği heyecanla karşınız-
dayız, 

2018 yılının son çeyreğindeki 
ekonomik kriz, 2019 yılının ilk 
çeyreğinin yerel seçim heyecanı 
ve sonrasında iptal edilen İstan-
bul seçimleri süresince genel 
seçim havasında yaşadığımız 
iki aylık süreç, ülke gündemi-
ni fazlasıyla meşgul etti. Seçim 
sonrası genel ekonomik durum 
ne yazık ki reel piyasaları endi-
şelendirecek düzeyde olumsuz 
görünmektedir. Bir türlü istedi-
ğimiz noktaya getiremediğimiz 
faiz, kur ve enflasyon rakamları, 
kısır bir döngü içinde piyasayı 
etkisi altına alırken, kamuda ve-
rilen bütçe açıkları endişe veri-
ci boyuta ulaşmış durumda. Bu 
açıkları kapatmak için getirilen 
zamlar ise asıl mücadele etme-
miz gereken konu olan enflasyo-
nu körüklemeye devam ediyor. 

Seçimsiz geçeceğini umut ettiği-
miz önümüzdeki dört sene içeri-
sinde yapısal reformların en kısa 
sürede yürürlüğe girmesi, kamu 
tasarruf paketleri ile bütçe den-
gesinin sağlanması ve özellikle 
ihracat yapan sektörlere verile-
cek yatırım teşvikleri ile sanayii 
ve üretimde büyümenin sağlan-
ması kısa dönemde ekonomik 
verilerin düzelmesi için yapıla-
cak ilk adımlar olmalı.

Bu zor ekonomik koşullar altın-
da siz üyelerimizin yaşadığı sı-
kıntıları ve beklentilerimizi her 
platformda dile getirip sesimizi 
yetkililere bir nebze duyurmayı 
başarabiliyorsak, ne mutlu bize. 

Geçtiğimiz dönem Denizli’de 
ses getiren etkinliklerle sizlere 
en iyi şekilde hizmet etmeye ve 
derneğimizin adını en iyi şekilde 
duyurmaya çalıştık. Önümüzdeki 
dönemde bizleri heyecanlandı-
ran etkinlikler için şimdiden ça-
lışmaya başladık, sizlerin verdiği 
güç ile yine güzel etkinliklere 
imza atacağımızı düşünüyorum.

Bu etkinliklerden ilki bu sene 
4 - 6 Ekim tarihleri arasında 
5.sini gerçekleştirecek olduğu-
muz Antalya gezimiz olacak. Çok 
yakında detaylarını sizlerle pay-
laşacağımız gezimizin konuğu 
Prof. Dr. Oytun Erbaş ile keyifli 
bir zaman geçireceğimize inanı-
yorum. 

Son günlerde bizleri çok heye-
canlandıran başka bir gelişme 
ise TEDx. 5 aylık bir çalışma so-
nucunda Denizli’de bir ilki ger-
çekleştirip lisansını aldığımız et-
kinliğin adı TEDxÇamlık olacak. 
Kasım ayı içerisinde yapmayı 
planladığımız ve şehrimizin adı-
nı uluslararası düzeyde duyurma 
şansını yakalayacağımız etkinliği 
BASİAD olarak yapacak olmanın 
gururunu yaşıyoruz. 

Dergi komisyonumuzdaki arka-
daşlarımla çok büyük emek ve 
fedakârlıklarla hazırladığımız 
dergimizin 36 sayısını keyifle 
okuyacağınızı umuyor, yönetim 
kurulum adına hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum.
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Genişletilmiş
Yönetim Kurulu  

Toplantısı
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GENIŞLETILMIŞ BASIAD 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
BASİAD YÖNETİM KURULU VE DERNEK ÜYELERİ ‘GENİŞLETİLMİŞ BASİAD YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI’ İÇİN 13 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAM YEMEĞİ ORGANİZASYONUNDA BİR ARAYA GELDİ. 

Babadağ ile ilgili planların 
konuşulduğu toplantıyaYö-
netim Kurulu Başkanı Şe-

ref Arpacı, Başkan Yardımcısı Do-
ğan Değirmenci, Dernek Saymanı 
Mehmet Uğur Çoban, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Engin Çoban, Ra-
ziye Afyon Çetindağ, Tolga Ami-
roğlu, Engin Bilgiç, Arif Şensöz, 
Esra Kasapoğlu, Salih İşyar, Sibel 
Tahtalı, Ahmet Zeybek, Adnan 
Kabak, Seyhan Gümüştaş, Özüm 
Temiz, dernek üyeleri Hasan Te-
kin Ada, Zafer Katrancı, Fatih 
Karakurt, Cemal Gürsel Özdemir,  
Selim Kasapoğlu, İsmail Yılmaz, 
Hüseyin Memişoğlu, Babadağ 
Eski Bld. Bşk. Salim Demirezen, 
ve Dernek Sekreteri M. Naci Ho-
şafoğlu katıldı.

Genişletilmiş Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda BASİAD’ın 2019 
yılına ilişkin programı ele alındı. 
Önümüdeki günlerde hayata ge-
çirilmesi planlanan etkinlikler ile 
ilgili fikir alışverişinde bulunulan 
toplantıda Turizm Yolunda Baba-
dağ Projesi’nin uygulama alanla-
rı konuşuldu.
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Basiad’dan
ziyaretler
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BASIAD ZIYARETLER
BASİAD Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediye Başkanı 
Şeniz Doğan’ı makamında ziyaret etti. 19 Nisan tarihinde 
gerçekleşen ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ar-
pacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Uğur Çoban, Raziye 
Afyon Çetindağ, Ahmet Zeybek, Şükran Küçüker, Esra Ka-
sapoğlu, Salih İşyar ve Engin Çoban katıldı. BASİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı Merkezefendi Belediye 
Başkanı Şeniz Doğan’a yeni görevinde başarılar dileyerek 
dernek faaliyetleri hakkında da kısaca bilgi verdi.

BASİAD Yönetim Kurulu ve üyeleri Babadağ Belediye Baş-
kanı Ali Atlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, Başkan Yardımcısı Doğan 
Değirmenci, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Zeybek, Esra 
Kasapoğlu, Salih İşyar, Sibel Tahtalı, Raziye Afyon Çetin-
dağ, Şükran Küçüker, Seyhan Gümüştaş, Ahmet Zeybek, 
Adnan Kabak, Engin Bilgiç ve Dernek Sekreteri M. Naci 
Hoşafoğlu katıldı. BASİAD Yönetimi Ali Atlı’ya yeni göre-
vinde başarılar dileyerek dernek ile ilgili bilgiler verdi.

BASİAD Babadağ Kaymakamı Hatice Cemre İncesu’yu zi-
yaret etti. 12 Nisan Cuma günü gerçekleşen ziyarete BA-
SİAD Yönetim Kurulu Üyelerinden Adnan Kabak, Ahmet 
Zeybek,Sibel tahtalı, Raziye Afyon Çetindağ, Şeref Arpacı,-
Şükran Küçüker, Esra Kasapoğlu ve Engin Bilgiç’ın katıldı-
ğı ziyarette gündem Babadağ idi. 

BASİAD Yönetim Kurulu, Pamukkale Belediye Başkanı 
Avni Örki’yi makamında ziyaret etti. 12 Nisan Cuma günü 
gerçekleşen ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ar-
pacı, Başkan Yardımcısı Doğan Değirmenci, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ahmet Zeybek, Engin Bilgiç,  Osman Uğur-
lu, Esra Kasapoğlu, Salih İşyar ve Dernek Sekreteri Naci  
Hoşafoğlu katıldı.

Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetim kurulu 
ve üyeleri Babadağ Belediyesi Eski Başkanı Salim Demire-
zen’i ziyaret etti. Nisan ayında gerçekleşen ziyarete, Der-
nek Başkanı Şeref Arpacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ada-
nan Kabak, Esra Kasapoğlu, Seyhan Gümüştaş ve Ahmet  
Zeybek katıldı.
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BASİAD Yönetim Kurulu, BASİAD yeni üyesi Kazım Ar’ı fir-
ması Turkar Tekstil’de ziyaret etti. Ziyarete Yönetim Kuru-
lu Başkanı Şeref Arpacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Şükran 
Küçüker, Raziye Afyon Çetindağ, Engin Bilgiç ve Seyhan 
Gümüştaş katıldı. Yönetim Kurulu Kazım Ar’a dernek ve 
dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

BASİAD Yönetimi derneğin geçmiş dönem Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hasan Tekin Ada’yı ziyaret etti. Piyasalara ve 
dernek faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı zi-
yarete Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, Başkan Yar-
dımcısı Doğan Değirmenci, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin 
Çoban, Sibel Tahtalı, Şükran Küçüker, Esra Kasapoğlu ve 
Dernek Sekreteri M. Naci Hoşafoğlu katıldı.  

Dernek üyesi İrfan Akpınar BASİAD Yönetim Kurulu üye-
lerini ağırladı. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi 
planlanan projelerin konuşulduğu üye ziyaretine Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, Başkan Yardımcısı Doğan 
Değirmenci, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Çoban ve Dernek 
Sekreteri M. Naci Hoşafoğlu katıldı. 

BASİAD Yönetim Kurulu dernek üyesi Şeref Başçeşme’yi 
ziyaret etti. Kasım ayının başında gerçekleşen ziyarete, 
Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, Başkan Yardımcısı 
Doğan Değirmenci, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Çoban ve 
Babadağlı hemşehrimiz İsmail Selek katıldı. 

BASİAD Yönetim Kurulu üyeleri BASİAD Yönetim Kurulu 
eski başkanı ve dernek üyesi İsmail Yılmaz’ı ziyaret etti. 
dernek faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarete Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şeref Arpacı,Başkan Yardımcısı Doğan De-
ğirmenci, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Bilgiç, Sibel Tah-
talı ve Esra Kasapoğlu katıldı. 
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Yaşanab�l�r b�r çevre �ç�n çalışıyoruz...

Ev Bahçeler�, Toplu Konut Alanları, Fabr�ka ve İşyer�

Çevreler�, Teras Bahçeler�, Yol, Bulvar, Meydan

düzenlemeler�, Tur�st�k Tes�sler

• Ç�m Uygulaması

• B�tk�lend�rme

• Bahçe İlaçlama

• B�tk� İlaçlama

• İthal Süs B�tk�ler

• Yerl� Süs B�tk�ler�

• Mevs�ml�k Ç�çek

• Bahçe Malzemeler�

• Tarımsal Danışmanlık  

• Otamat�k bahçe Sulama

• Damlama Sulama Tes�s�

• İç Mekan B�tk� Tem�n�

• Bahçe Aydınlatma S�stemler�

• M�mar� ve Dogal Süs Havuzu

• Per�yod�k Bahçe Bakımları

• Z�ra� �laç - Tohum 

  Gübre - Mak�ne

Topraklık Mah. 576 Sk. No: 9 (Ulu Cam�� Arkası) DENİZLİ
T: 0258 241 27 72 �nfo@plat�n�lac.com

www.plat�n�lac.com
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BABADAĞLILAR 
İFTAR YEMEĞİNDE
BULUŞTU

Beyaz İnci Düğün Salonu’nda düzenlenen ve ev sa-
hipliğini derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Arpacı ve yönetim kurulu üyelerinin üstlediği ye-

meğe, Babadağ Kaymakamı Hatice Cemre İncesu, BA-
SİAD üyeleri, yakınları ve çok sayıda Babadağlı katıldı. 

Her yıl düzenlenen iftar yemeği birçok Babadağlıyı bir 
araya getiriyor. Hemşehrileri ile buluşan Babadağlılar 
hem sohbet ediyor hem de hasret gideriyorlar.

BABADAĞLI SANAYİCİLER VE İŞ ADAMLARI 
DERNEĞİ’NİN HER YIL DÜZENLEDİĞİ GELENEKSEL 
İFTAR YEMEĞİ PROGRAMI BU YIL 13 MAYIS 
PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ. 
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Karaçöplen Mescidi’nin tarihi 1800’lü yıllara kadar uzanmaktadır. 
O yıllarda Babadağ’da nüfus çok kalabalık ve her hane dokumacı-
lıkla uğraştığından yaz aylarında merkezde durulamaz olurmuş. 

Herkes sıcaktan kaçıp yaylalara göç edermiş. E, hanelerin olduğu bir 
yerde ibadethanenin olmaması mümkün mü? O civarda hanesi bulu-
nan ve dönemin varlıklı esnaflarından olan Zeybekzade Hacı Mustafa 
Efendi (Geniş ağa) de ibadethane ihtiyacını gidermek için Karaçöplen 
Mescidi’nin kurulmasına öncülük etmiş. 1800’lü yıllarda Karaçöplen 
Mescidi gibi mescitler insanların gün içerisinde işten arta kalan za-
manlarında sohbet edebildiği, namaz kılabildiği ve birbirleri ile bilgi 
paylaştıkları yer olarak kullanılırmış.  

Yıllar içerisinde eskiyen ve yıkılan mescit, İsmail Afyon öncülüğünde 
1996 yılında yeniden yaptırılmıştır. Karaçöplen Mescidi kayıtlarda yarı 
açık mescit olarak geçen bir yayla mescididir. Tek katlı ve küçük olarka 
inşaa edilen mescidin ön cephesinde 3 adet yuvarlak kemerli pencere 
bulunuyor. Kapıdan girildiğinde sağ tarafta yaklaşık 2 metre yüksek-
liğinde ahşap bir minber bulunuyor. Sol tarafta ise bir perde yardımı 
ile kadınların namaz kılabileceği bir alan oluşturulmuş. Mihrap duvarı 
olabildiğince sade şekilde bırakılmış. Mescidi aydınlatmak için ufak, 
süslü, antika bir avize kullanılmış. Yayla mescidi olan ve yaz aylarında 
ibadethane olarak kullanılan mescit döneminin ana mescitlerinden bir 
tanesi. Ana mescidin özelliği ise içerisinde Cuma namazının kılınabili-
yor olması. Karaçöplen Mescidi’ne gittiğinizde mescidin yapı özellikle-
rinden ziyade, bahçesinde bulunan ve yaklaşık 250 yaşında olan kavak 
ağacı dikkat çekiyor. Anlatılanlara göre tarihi kavak, mescidin yapımı 
sırasında kavağı Aksakal Hacı Osman Efendi’nin dedesi tarafından di-
kilmiş.  Gölgesinin tüm mescit bahçesini sarmaladığı kavak ağacının 
ortasında ise mescide gelenlerin serinlemeleri için yaptırılmış bir çeş-
me bulunuyor. 

Babadağ yaylalarına yolunuz düşer de Karaçöplen Mescidi’nin ziyaret 
edecek olursanız mescidin biraz ilerisinde bulunan Kızıloğlan Tepesi’ni 
de görmeden dönmeyin. Türkülere konu olan Kızıloğlan Tepesi ile ilgili 
yazımızı bir sonraki sayımızda sizinle buluşturacağız.

Karaçöplen
Mescidi
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KARAÇÖPLEN MESCİDİ’NE 
GİTTİĞİNİZDE MESCİDİN YAPI 

ÖZELLİKLERİNDEN ZİYADE, 
BAHÇESİNDE BULUNAN VE 

YAKLAŞIK 250 YAŞINDA OLAN 
KAVAK AĞACI DİKKAT ÇEKİYOR. 
ANLATILANLARA GÖRE TARİHİ 

KAVAK, MESCİDİN YAPIMI 
SIRASINDA AKSAKAL HACI 

OSMAN EFENDİ’NİN DEDESİ 
TARAFINDAN DİKİLMİŞ.  

GÖLGESİNİN TÜM MESCİT 
BAHÇESİNİ SARMALADIĞI 

KAVAK AĞACININ ORTASINDA 
İSE MESCİDE GELENLERİN 

SERİNLEMELERİ İÇİN 
YAPTIRILMIŞ BİR ÇEŞME 

BULUNUYOR.
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Denizli’den bu yıl 71 ihracatçı firmanın katıldığı fuarda, Denizli-
li firmaların stantlarını ziyaret eden Denizli Ticaret Odası (DTO) 
Yönetim kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2019’dan 

umutlu olduğunu dile getirerek,’’İlimiz, 2018 yılını ihracat anlamında  
artışla kapattı. 

Türkiye ihracatımıza baktığımızda ise, yıllık 7,1 oranında bir artış ya-
kaladık. İnşallah, 2019 yılını daha yoğun geçirir, ihracatımızı arttırmak 
için el birliğiyle, gönül birliğiyle daha farklı pazarlara adım atarız. 
Bir önceki yıla göre, geçen yıl ihracat yaptığımız ülke sayısını Denizli 
olarak iki artırdık. Bu sayıyı daha da arttırma gayretindeyiz. Fuarları, 
yeni ürünlerimizi en iyi  
sergileyebildiğimiz, tanıtabildiğimiz alanlardan biri olarak görüyoruz. 

Almanya’nın yeri de bizim için başka Çünkü, Avrupa’nın hatta dünyanın 
lokomotif ülkelerinden biri. Onun için,bu fuarın Frankfurt’ta olması son 
derece önemliydi.‘Burası bizim Avrupa’ya açıldığımız kapı’ desek ye-
ridir. 28 Avrupa Birliği üyesi ülkeden 27’sine ihracatımız var. Bu fuar, 
Denizli’miz ile ülkemize inşallah hayırlar getirir, güzel işler yaparız.  
 
İhracatçılarımız iyi siparişler alırlar ve Denizli’mize mutlu döneriz.” diye 
konuştu.

HEİMTEKSTİL’E 
DENIZLI DAMGA VURDU
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK EV TEKSTİL FUARI HEİMTEXTİL KAPILARINI 
AÇTI. ALMANYA’NIN FRANKFURT KENTİNDE GERÇEKLEŞEN FUARA 
TÜRKİYE’DEN TOPLAM 280 FİRMA KATILDI.
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TÜRKİYE 
İHRACATIMIZA 

BAKTIĞIMIZDA İSE, 
YILLIK 7,1 ORANINDA 

BİR ARTIŞ YAKALADIK. 
İNŞALLAH, 2019 

YILINI DAHA YOĞUN 
GEÇİRİR, İHRACATIMIZI 

ARTTIRMAK İÇİN EL 
BİRLİĞİYLE, GÖNÜL 

BİRLİĞİYLE DAHA 
FARKLI PAZARLARA 

ADIM ATARIZ.
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GELENEKSEL
ANTALYA GEZİSİ
BASİAD YÖNETİM KURULU VE DERNEK ÜYELERİ BU YIL 
5.Sİ DÜZENLENEN GELENEKSEL GEZİ ETKİNLİĞİ İLE HEM 
EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER. 12-14 EKİM TARİHLERİ 
ARASINDA HİLTON HOTEL KEMER’DE GERÇEKLEŞEN GEZİ 
ETKİNLİĞİNE KONUŞMACI OLARAK SERDAR KUZUOĞLU KATILDI.
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“Yeni Dünya, Yeni Ticaret” isimli 
seminerinde Serdar Kuzuoğlu, 
Yeni Dünya, Yeni Şirket ve Yeni 
Tüketim trendleri konularında 
katılımcılarla tecrübelerini pay-
laşarak, “Makinaların çalıştığı 
ve ürettiği yeni ekonomi model-
lerinde yeni istihdam alanları 
yaratılmak zorunda. Başka türlü 
mevcut ve uzun vadeli borçları-
mızı bireysel olarak kapatmamız 
mümkün değil.’’ dedi.
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MAKİNALARIN 
ÇALIŞTIĞI VE ÜRETTİĞİ 
YENİ EKONOMİ 
MODELLERİNDE YENİ 
İSTİHDAM ALANLARI 
YARATILMAK 
ZORUNDA. BAŞKA 
TÜRLÜ MEVCUT 
VE UZUN VADELİ 
BORÇLARIMIZI 
BİREYSEL OLARAK 
KAPATMAMIZ  
MÜMKÜN DEĞİL.
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Geleceğe umutla bakmak ge-
rektiğinin altını çizen Kuzuoğlu, 
‘’Bugün kendimize rakip gördü-
ğümüz ülkelerin standartlarına 
ayak uydurabilirsek, hatta bir 
adım önüne geçmeyi başarabi-
lirsek kazanacağız. Burada iste-
mek, hedefleri doğru belirlemek 
ve bu hedefler doğrultusunda 
çalışmak çok önemli. Hayatta he-
defi olmayan insanlara dünyanın 
en gelişmiş sistemini verseniz de 
paranız ancak pul olur. Mesele 
şu; aynada kendimize bakarak bir 
karar vereceğiz.” diye konuştu.



* Baskı Etiket
* Ekstrafor
* Kart Etiket
* Çıkartma Etiket
   (Sticker)
* Reklam Föyleri
* Kutu 

0258 372 13 78 

grafik@grafiketiket.com

Zafer Mah. Kaynak Cad.
No:5 - Denizli
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Ekonomik Beklentiler 
Konferansı

DR. MAHFİ EĞİLMEZ
MURAT SAĞMAN
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Ekonomist Murat Sağman 
ve Dr. Mahfi Eğilmez’in ko-
nuşmacı olarak katıldığı ve 

2019 yılı ekonomik beklentilerinin  
ele alınıp değerlendirildiği kon-
ferans 17 Ocak tarihinde De-
deman Otel’de gerçekleşti. 
 
Her yıl düzenlenen ekonomi konfe-
ransına Denizli Valisi Hasan Kara-
han, Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan, Dönemin 
Babadağ Kaymakamı Hatice Cem-
re İncesu,  Dönemin Babadağ Be-
lediye Başkanı Salim Demirezen, 
oda başkanları, dernek başkanla-
rı, çok sayıda iş adamı ve dernek  
üyeleri katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını 
BASİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Şeref Arpacı yaptı. Piyasaların 
üzerindeki ölü toprağın kalkma-
dığının altını çizen Arpacı,’’ Ener-
ji, makina, hammadde ve bir çok 
sektörün dövize bağımlılığı sebe-
biyle yükselen maliyetler, yüksek 
faizin sonucunda oluşan likidite 
sıkıntısı ve yatırımların durma-
sı sebebiyle ekonomik büyümeyi  
gerçekleştiremiyoruz.
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Hükümetin açıkladığı orta ve uzun 
dönemli ekonomi paketleri, ÖTV, 
KDV indirimleri, nefes kredileri  
piyasaları bir nebze rahatlatsa da  
piyasaların üzerindeki ölü topra-
ğını atmaya ne yazik ki yetmiyor’’ 
diye konuştu. Sanayici üzerindeki 
baskılara değinen ve tekstil için 
daha fazla desteğe ihtiyaç duyduk-
larını dile getiren BASİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı, ‘’2019 yılında 
Enflasyon oranının üzerinde yapı-
lan asgari ücret zammı, bireysel 
kullanıcılara verilen %10 elektrik 
ve doğalgaz indiriminin kurdaki 
düşüşe rağmen ne yazik ki sanayi 
kullanımına verilmemesi sanayici 
üzerinde ki maliyet baskısını de-
vam ettiriyor. 2018 verilerine göre; 
ülke  olarak yaptığımız ihracatın kg 
satış fiyatı ortalama 1,36 USD. 

Savunma sanayii kalemlerinin kg 
başına satış fiyatı 30 dolar civa-
rında iken; tekstil hammadde ih-
racatının ortalama 4,40 USD, ha-
zır giyim ihracatının ise ortalama 
kg başına 15 USD olduğu noktada 
cari açığı düşürmek için, Denizli 
için çok önemli olan sektörümüz 
adına daha fazla desteği hakket-
tiğimizi düşünüyorum. Üretimde 
hammadde olarak kullanılan pa-
muk ipliğinin ithalatına getirilen % 
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2019 YILINDA ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE YAPILAN 
ASGARİ ÜCRET ZAMMI, BİREYSEL KULLANICILARA 
VERİLEN %10 ELEKTRİK VE DOĞALGAZ İNDİRİMİNİN 
KURDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN NE YAZİK Kİ SANAYİ 
KULLANIMINA VERİLMEMESİ SANAYİCİ ÜZERİNDE Kİ 
MALİYET BASKISINI DEVAM ETTİRİYOR.

8 ek gümrük vergisi, enflasyonla 
mücadele ettiğimiz bu dönemde 
tekstil ürünlerinin fiyatlarının art-
masina sebep olacaktır. Piyasayı 
canlandırmak adına, çoğunluğu 
ithal olan tüketim maddelerinde 
yapılan vergi indirimlerinin ya-
nında yapılan bu hamleyi doğru 
bulmuyoruz. Nihai kullanıcıya sa-
tılan tüketim maddelerine yapılan 
vergi indirimleri ile beraber piya-
sayı hareketlendirmek ve fiyatları 
aşağıya çekerek fabrikalarımızın 
dünya ile rekabet edebilmesi için 
maliyetleri düşürecek destek ve 
teşvik verilmesinin daha doğru 
olacağını düşünüyoruz. Gerçek 
büyümenin lokomotifinin imalat 
sanayiinin olduğu, bugüne kadar 
yeterli desteklerin verilmemesi-
nin olumsuz sonuçlarını ne yazik 
ki görüyor. Desteğin ve yatırım 
teşviklerinin başta enerji, makina 
ve teknoloji  olmak üzere imalat 
sanayiine verilmesi gerektiğini  
düşünüyoruz.’’ dedi.
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Etli 
Gevrek



Babadağ’a gittiğinizde merak ettiğiniz ve 
sorduğunuz ilk soru nedir? Durun tahmin 
edelim:’’Babadağ’ın en meşhur yemeği 

nedir?’’

Evet bildik! Çünkü Babadağ, yaylaları  kadar 
yöresel lezzetleriyle de kendisinden söz ettiren 
bir ilçe. Et yemeğinden sebze yemeğine, atıştır-
malığından tatlısına kadar her yemeği ünlü. Biz 
de, Babadağ yemeklerinin hepsini tek tek keş-
fedin ve onları sofralarınızın baş tacı edin diye 
her sayımızda ilçeye özel yemeklerin tariflerini  
sizlerle paylaşıyoruz. 

Bu sayımızın kahramanı Babadağ’ın en meşhur 
yemeklerinden olan Etli Gevrek. Tarifi Kurban 
Bayramı’ndan önce veriyor  olmamızın sebebi 
de denemek isteyeceğinizden emin olmamız.  
İşte gevreğin en güzel hali olan   Etli Gevrek’in  
tarifi sizlerle...

MALZEMELER

1 kg kemikli dana veya kuzu eti

1 fincan sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Kekik

HAMUR IÇIN:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yeterince su
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YAPILIŞI
• Kemikli eti bir tencereye alın.

• Üzeri basar su ve yeteri kadar 
tuzu ekleyip etler kemiklerin-
den ayrılacak hale gelene ka-
dar iyice pişirin.

• Pişen etleri tenceren çıkarıp 
eti kemiğinden ayırın ve didik-
leyin.

• Bir tavaya fincandaki yağın  
yarısını dökün.

• Didiklenmiş etleri ve ka-
rabiberi de ilave ede-
rek et kızarana kadar  
kavurun.

• Kavurduğunuz etleri ocaktan 
alın ve üzerine kekik serperek 
üzeri kapalı bir şekilde dinlen-
meye bırakın. 

• Ayrı bir kapta unu ve tuzu ka-
rıştırın. 

• Azar azar su ekleyin ve ele 
yapışmayacak bir hamur elde 
edene kadar yoğurun.

• Hamurdan yumruk büyüklü-
ğünde bezeler koparıp börek 
yufkası inceliğinde açın. 

• Yufkaları sacta ya da tavada 
pişirin ve büyük bir bezin üs-
tünde kuruyana dek bekletin. 

• İyice kuruyan yufkaları elle 
küçük küçük ufalayın.

• Ayrı bir tavaya kalan yağı dö-
kün ve yufkaları kızartın.

• Kızaran yufkanı içine dinlen-
meye aldığınız etleri de ilave 
edip 5-6 dakika daha kavurun.

• Üzerine kekik ve etin suyun-
dan 2 çorba kaşığı gezdirin. 

• Sıcak olarak servis edin.

*Hamur açmaya vaktiniz yok ya da bulunduğunuz yörede ‘’her kadın hamur açmayı bilecek’’ diye bir 
kural yoksa marketlerde satılan kuru yufka ekmeklerinden alabilirsiniz. Etli gevreğiniz hem daha kısa 
sürede hazır olur hem de bu muhteşem lezzetten sırf yufka ekmeği yapmayı bilmiyorsunuz diye mah-
rum kalmazsınız :)
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Hasan Kasapoğlu

DENİZLİ’NİN İLK TASARIM MERKEZİNİN 
KURULDUĞU , İLİN  EN BÜYÜK TEKSTİL 
BOYHANELERİNDEN BİRİ OLAN ASLI TEKSTİLİN 
SAHİBİ HASAN KASAPOĞLU FİRMANIN KURULUŞ 
HİKAYESİNİ VE ÇOCUKLUK ANILARINI ANLATTI.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz 
Ahmet Bey?

1951 yılında Babadağ’da doğdum. 
İlkokul hayatımı Babadağ’da, or-
taokul ve lise hayatımı Denizli’de 
tamamladım. Okulum bittikten 
sonra, 1968 yılında şirkette işe baş-
ladım. O günden bugüne ticaret ha-
yatında aktif rol alıyorum. 

Ticaret hayatına atılma hikayeniz 
nedir? Zorluklarla mücadele 
etmek zorunda kaldınız mı?

Babadağ evlerinin altında tezgah-
lar olur bilirsiniz. Bizim evin altında 
da tezgahlarımız vardı ve her Ba-
badağlı tüccar gibi biz de tekstilin 
içinde büyüdük. Evin en küçüğü 
olduğum için zaten var olan şirke-
timizde işe başladım. Biz 6 karde-
şiz, ağabeylerim zorluk yaşamıştır 
elbet ama benim zor bir hayatım 
olmadı. Aksine çok güzel bir iş ha-
yatım oldu. İş hayatının dinamikleri 
iniş ve çıkışlardan ibarettir. Bizim 
de iş hayatımızda inişler çıkışlar 
oldu tabi ki ama mücadele etme-
miz gereken bir zorlukla karşılaş-
madık. 

İş hayatım boyunca birkaç kez ba-
şarısız girişimlerim oldu yalnızca. 
Mevcut işimin yanında; İstanbul’da 
yaşayan bir arkadaşım ile birlikte 
büyük bir sermaye koyarak Türkoğ-

lu firmasını kurduk. Düşüncemiz 
gömleklik kumaş yapıp satmaktı. 
İki yıl boyunca devam ettik ancak 
iş istediğimiz noktaya gelmeyince 
firmayı arkadaşıma devrettim ve 
kendi firmama yoğunlaştım. 2000 
yılından beri de şirketin sorumlu-
luklarını oğlum ve kızımla birlikte 
omuzluyoruz. Oğlum Selim, İstan-
bul Üniversitesi İşletme Bölümü’nü 
bitirdikten sonra Amerika’da mas-
ter yaptı. Kızım Aslı da Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ta-
mamladı. Birkaç yıl mesleğini yap-
tıktan sonra bizimle birlikte çalış-

maya karar verdi ve şu an tasarım 
bölümünün bulunduğu fabrikada 
işinin başında. 

Baba mesleği olduğu için mi 
tekstili tercih ettiniz?

Kısmen öyle denebilir ancak bu 
mesleği yaparken çok heyecanlıy-
dım. Küçüklükten beri bu mesleğin 
içinde büyüdüm ve tekstilden başka 
bir alana yönelme düşüncesi geç-
medi aklımdan. 1968-70’li yıllarda 
Türkiye’de iş turizminin hız aldığı 
zamandı. Ürettiğimiz malları tüm 
Türkiye’ye satıyorduk, hatta sahil 
kesimlerindeki turistik eşya satan 
dükkanlara bile şile bezinden üret-
tiğimiz ürünleri gönderiyorduk. O 
dönemde şile bezinden 72 çeşit mal 
piyasaya sunuyorduk. Yoğun bir iş 
hayatımız vardı ve ciromuz gerçek-
ten çok yüksekti. Alanımızda önde 
gelen firmalardan biriydik. O yaşta-
ki bir çocuk için bunlar çok önemli 
ve heyecan verici şeyler. 1974 yılın-
daki Kıbrıs Harekatı’na kadar Tür-
kiye’ye çok hızlı iş turizmi hakimdi. 
O dönemde, Kaleiçi’nde perakende 
işi yaptığımız bir mağazamız vardı. 
O mağazada tam 20 kişi harıl harıl 
çalışıyorduk öyle ki, müşteriye ba-
kamadığımız zamanlar oluyordu. 
Tatil, bayram demeden gece gün-
düz çalışırdık ve bu durumdan hiç 
şikayet etmezdik. Çünkü, işimizi 

1974 YILINDAKİ KIBRIS 
HAREKATI’NA KADAR 

TÜRKİYE’YE ÇOK HIZLI İŞ 
TURİZMİ HAKİMDİ. 
O DÖNEMDE ŞİLE 

BEZİNDEN 72 ÇEŞİT 
MAL PİYASAYA 

SUNUYORDUK. YOĞUN 
BİR İŞ HAYATIMIZ VARDI 

VE CİROMUZ GERÇEKTEN 
ÇOK YÜKSEKTİ. 

ALANIMIZDA ÖNDE GELEN 
FİRMALARDAN BİRİYDİK. 

O YAŞTAKİ BİR ÇOCUK İÇİN 
BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ VE 

HEYECAN VERİCİ ŞEYLER.  
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 KİŞİNİN İÇİNDE İSTEK 
VARSA O İŞTE BİR ŞEKİLDE 

BAŞARILI OLUYOR. 
ÖRNEĞİN ELİNDE HAZIR 

SERMAYESİ OLUP ‘’OĞLUM 
ŞU İŞİ YAP HADİ’’ DENİLEN 

VE BAŞARISIZ OLAN O 
KADAR ÇOK GENÇ VAR Kİ. 
BUNUN SEBEBİ DE O İŞİ 

İSTEMEMESİ. ÖNCELİKLE 
İSTEK VE HEDEFİ OLMALI.
EN ÖNEMLİSİ DE DÜRÜST 

OLMALI, BAŞKASININ 
HAKKINDA GÖZÜ OLMAMALI. 

BABAMIN BİZLERE 
SÖYLEDİ BİR SÖZ VARDI: 

‘’OĞLUM, SEN BİRİSİ İLE İŞ 
YAPMAK İÇİN BİR MASAYA 

OTURDUĞUNDA EĞER 
KARŞINDAKİ ALDATAYIM 
DÜŞÜNCESİ İÇERİSİNDE 

İSEN BİL Kİ ALDATAN 
OLURSUN.’’ BEN DE HEP BU 

ZİHNİYETLE İŞ HAYATIMI 
SÜRDÜRDÜM. GENÇLER DE 

İŞ HAYATINDA BU FELSEFEYİ 
BENİMSEMELİ.  

çok seviyorduk. Bugün de başarılı 
olmamızın sırrı işimizi hep severek 
yapmamızdan kaynaklanıyor. 

Çocukluk döneminizde iş hayatınız 
ile ilgili unutamadığınız bir anınız 
var mı?

1968 yılında okulu bitirip şirkete 
geldikten sonra şirketin en küçüğü 
olduğum için sıkı denetimle karşı-
laştım. İşe geç gidip, erken çıkma-
ma kızarlardı hatta hafta sonu bile 
çalışıyordum. Çocukluk dönemim 
olduğu için bu durum beni çok hırs-
landırmıştı. Kendi kendime dedim 
ki, ‘’’500 bin liram olsa başka bir yer 
açsam da kimse bana karışmasa.’’ 

Bir gün, şirkette yaptığımız yılsonu 
toplantılarının birinde babam dedi 
ki ‘’Her yıl karımızın %1’ini Hasan’a 
vereceğiz.’’ Bu sözü duymak beni 
daha da hırslandırdı. Yıl içinde ca-
navar gibi çalışır toplantı zamanının 
gelmesini dört gözle beklerdim. O 
yıllarda da bütün arkadaşlarımı as-
kere çağırıyorlar ama beni çağırmı-
yorlardı. Ben de askerlik şubesine 
gittim ve beni neden çağırmadıkla-
rını sordum. Şubede kaydım olma-
dığı ve nüfus müdürlüğü ile görüş-
meme gerektiği söylediler. Nüfus 
müdürlüğüne gittim, memura du-
rumu anlattım. Meğer nüfusta da 
kaydım yokmuş. Doğduğum zaman 
doğum belgemi nüfusa getirmişler 
ancak, memur işlemeden dosyaya 
koyup kaldırmış. Bir şekilde duru-
mu düzelttik ve askere gittim. As-
kerdeyken babam bana ‘’oğlum bu 
yıl senin payına düşen miktarı sana 
ayırıyoruz’’ yazılı bir mektup gön-
derdi. Askerden döndükten sonra 
yine bir yılsonu toplantısında %1lik 
payımı aldım ve benim toplam 675 
bin liram oldu. O anki mutluluğumu 
anlatamam. 

Daha öncesine ait de çok eğlenceli 
bir anım var. İş hayatını değil ama 
yine Babadağ’ın o dönemki du-
rumunu anlatan güzel bir hikaye. 
1950’li yıllarda Türkiye’de her şey it-
hal ediliyordu. Babadağ’da üretilen 

kumaşlar gerçekten çok değerliydi. 
Hayatın her alanında Babadağ’da 
dokunan kumaşlara rastlayabilirdi-
niz, Türkiye’de var olan her sektör 
için üretim yapıyorduk. Haliyle bi-
zim üzerimizdeki her şey de kendi 
ürettiğimiz kumaşlardan yapılıyor-
du. 1967 yılında Pamukkale’deki 
belediye havuzları yeni açılmıştı. 
Biz de arkadaşlarla Pamukkale ta-
rafına yemek yemeye gittik. Yemek 
yedikten sonra da gelmişken yeni 
yapılan havuzlara girelim dedik. 
Hazırlıklı gitmediğimizden altımız-
da mayolar da yok herkes üzerin-
de ne varsa onunla atladı havuza. 
Bizim orada her şeyimiz Babadağ 
kumaşı ile yapılıyor demiştim ya bir 
arkadaş çıkardı pantolonunu için-
deki şortunda Uşak Şeker Fabrikası 
yazıyor. Bu duruma çok gülmüştük.

Firmanızın faaliyetleri nelerdir? 

Firmamızı ilk kurduğumuz zaman 
Dost Tekstil ile birlikte çalışmak-
taydık ve o firmanın havlularını 
boyamak için start vermiştik. Ku-
rulduktan 3-4 yıl sonra örgü bo-
yama işlemi de yapmaya başladık.   
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2012-2013 yılında  da dijital boyama 
işine girdik. Şimdi düz boyalı kumaş 
ve baskılı kumaş ihracatı gerçek-
leştiriyoruz. 

Hangi ülkelere ihracat 
gerçekleştirmektesiniz?

İç pazar dışında; Tüm Avrupa ülke-
leri ve zaman zaman Amerika’ya 
ihracatımız var.

2005 yılında seracılık alanına 
bir yönelmeniz oldu. Sizi tekstil 
alanında o tarafa yönlendiren şey 
neydi?

Farklı alanlarda da faaliyet göster-
mek içimde hep var olan bir şeydi. 
Bu isteğimi 2005 yılında hayata ge-
çirmemin en büyük sebebi ise teks-
tilde meydana gelen daralma oldu. 
‘’Ne yapabiliriz?’’ diye düşünürken 
o dönem de gündemde olan tarım 
alanında bir şeyler yapmayı karar-

laştırdık ve fizibilite çalışmalarına 
başladık. Araştırmalar sonucu ve-
rimli topraklara sahip Dikili’de sera 
kurmaya karar verdik. Tekstil ala-
nında meydana gelen daralmadan 
çıkış çareleri ararken boşuna yatı-
rım yapmayalım diye seranın en iyi 
donanımlarla donatılması gerektiği 
kanısındaydım. Bu yüzden Hollan-
da’dan sera konstrüksiyonları, İs-
rail’den sulama sistemleri aldık ve 
sebze üretimine start verdik. Ken-
dimi orada çok huzurlu hissedi-
yordum, doğanın içinde olmak ayrı 
bir heyecan ve huzur verici. 13 yıl 
süren seracılık serüveninde sonra 
geçen yıla geldiğimizde serada bu-
lunan birçok ekipman yıprandı ve 
değişmesi gerekiyordu. Değişme 
maliyeti de yeni bir sera kurmakla 
eşdeğer. Bu yüzden tüm araç ve ge-
reci sattık. 

Babadağlı iş adamları ile ilgili 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yatırımcılık görgü ile olur. Baba-
dağlı iş adamlarının da hem kendi 
aralarında gizli rekabet vardır hem 
de hepsi çalışkan insanlardır. Gece 
gündüz çalışırlar. Başarılı olmamı-
zın sırrı da bu işte. 

İş hayatına atılacak gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

İş hayatı tavsiye üzerine olacak bir 
şey değil. Kişinin içinde istek varsa 
o işte bir şekilde başarılı oluyor. Ör-
neğin elinde hazır sermayesi olup 
‘’oğlum şu işi yap hadi’’ denilen ve 
başarısız olan o kadar çok genç var 
ki. Bunun sebebi de o işi istememe-
si. Öncelikle istek ve hedefi olmalı. 
En önemlisi de dürüst olmalı, baş-
kasının hakkında gözü olmamalı. 
Babamın bizlere söyledi bir söz 
vardı: ‘’Oğlum, sen birisi ile iş yap-
mak için bir masaya oturduğunda 
eğer karşındaki aldatayım düşün-
cesi içerisinde isen bil ki aldatan 
olursun.’’ Ben de hep bu zihniyetle 
iş hayatımı sürdürdüm. Gençler de 
iş hayatında bu felsefeyi benimse-
meli.  
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Derneğimizin Renovasyon Projesi kapsamında hayata geçirdiği Babadağ evlerini boyama etkinliği 
Babadağ’a yeni bir imaj kazandırdı ve ilçemizin turizminin gelişmesine katkı sağladı. Babadağ 

Belediyesi projenin Babadağ’a kazandırdıkları adına renklendirilen sokağın adını BASİAD 
olarak değiştirdiği. BASİAD olarak Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve tüm Babadağ halkına 

teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Rengarek 
“Basiad Sokağı”
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KARDEŞ DERNEKLER:
DENIZLI AIZEMHEIR DERNEĞI
T.A.D. (TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ) 1999 YILINDA İSTANBUL’DA KURULMUŞ OLUP, TÜRKİYE 
GENELİNDE 14 ŞUBESİ VARDIR. T.A.D. DENİZLİ ŞUBEMİZ 2000 YILINDA KURULMUŞTUR.

Mevcut yönetim kurulumuz 
9 Ocak 2018’de gerçekle-
şen Genel Kurul itibari ile 

göreve başlamıştır. Yedi kişiden 
oluşan yönetimizde görev alan 
arkadaşlarimiz: Başkan: Hatice 
Hülya Eryilmaz, Başkan yrd: Prof. 
Dr. Şahin Kapikiran, Sekreter: Dr. 
Daniş Aygün, Sekreter yrd.: Keri-
man Kökçen, Sayman: Fatma Yeni-
dede, Sayman yrd.: Ayşe Öget, Üye:  
Beyza Önsoy.

Derneğimizin temel amacı; hasta-
larin kaliteli ve bilinçli zaman ge-
çirebilmeleri için hasta yakınlarını 
bilgilendirmek, bu zorlu süreçte 
onlara destek olmak, hastalıktan 
korunmanın yolları hakkında bilgi 
vermek, ve en önemlisi aktif yaş 
alarak hayata sağlıklı bir şekilde 
devam edebilmeleri yönünde yol 
göstermektir.

Bu anlamda sizlere kisaca dernek 
faaliyetlerimizden tek tek bahse-
decek olursak;

1)  6 yıldır devam eden geleneksel 
salı seminerlerimizi halka açık ve 
ücretsiz olarak düzenlemekteyiz. 
Devlet Hastanesi, PAÜ ve özel has-
tanelerden gelen uzman hekimle-
rin yanısıra, ruh sağlığı uzmanları, 
kişisel gelişimciler, aile danışman-
lar spor eğitmenleri, eğitimciler, 
yazarlar, müzisyenler, şairlerin ko-
nuk olduğu sal seminerlerimizde, 
bilgilendirme yapmaktadırlar. 

2) Üyelerimize hastalıkla ilgili bil-
gilerin yanısıra; sosyal etkinlikler 
de sunuyoruz. “Aktif Yaş Alma” 

amacı ile başlattığımız kursları-
mızı sürdürmekteyiz. Geçen yıllar 
içinde ve bu yıl yapmakta oldu-
ğumuz resim, satranç, yaratıcı 
drama, ritim çalışması, THM koro 
çalışması, pilates ve el işi (keçe/
kokulu taş vs.) Kurslarımızla, bi-
reylerin sanatsal ve sportif alan-
larda aktif kalmalarını sağlıyoruz.

3) Alzheimer hastalığına dikkat 
çekmek için her imkani, her or-
tamı fırsat bilip varlığımızdan ha-
berdar olunması için farkındalık 
standları açıyoruz….Paü kampü-
sünde, Denizli Büyükşehir Beledi-
yesinin kitap fuarında, yaz ayların-
da ilçe festivallerinde, Çatalçeşme 
oda tiyatrosu önünde, DETGİS ve 
DENİB’in düzenlediği Denizli Fas-
hion Week’de, konserlerimizde ve 
kermeslerde halkı bilgilendirmek 
için standlarımızla yer aldık.

Ayrıca 2018 yılı 21 Eylül Dünya 
Alzheimerler Gününde; ERBA-
KIR-SAK işbirliği ile düzenlemiş 

olduğumuz Farkındalık etkinliği ile 
büyük ilgi topladık. Valilik önünden 
başlayan, 300 kişiye yakın bisiklet 
turu ve kortej yürüyüşü sonrası 
ALZHEİMER RİTİM grubumuz-
la Çınar meydanında gösterimizi 
sunduk. Devam eden bisiklet tu-
rumuzu Çamlık mesire alanın da 
noktalayıp, yine burada Stand aça-
rak Kermes satışı yaptık.

2018 Yılı son Farkındalık Etkinliği-
mizde GRUP ÇİZGİ nin Route da bi-
zim yararımıza düzenlemiş olduğu 
UNUTULMAYANLAR Konseri oldu.

4) Üyelerimiz ile birlik ve beraber-
liğimizi güçlendirmek amacıyla 
düzenlediğimiz geleneksel iftar 
yemeklerinde, kaynaşma kahvaltı-
sında ve Anneler günü pikniğinde 
her yıl buluşuyoruz. 

5) Alzheimer hastalığını, hasta 
yakınlarının yaşadıkları zorlukları 
ve dernek faaliyetlerimizi anlatan 
“Unutsalar da Unutulmayacak-

HÜLYA HATİCE ERYILMAZ
T.A.D. DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI
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lar” adlı tiyatro oyunumuzu Denizli 
merkez ve ilçelerinde ücretsiz ser-
giliyoruz. 

Bu yıl oyunumuzu; okullarda veli-
lere, öğrencilere yönelik sergile-
dik. Final okulunda, PAÜ Kongre 
Merkezinde, PAÜ Tavas Yüksek 
Meslek Okulunda gerçekleştirdik. 

6) Bu yıl üniversiteli gençlerimizin 
destekleri ile “Torunum Olur Mu-
sun?” projesini başlattık. Bize ula-
şamayan hasta ve hasta yakınları-
na dokunmak, destek olmak için 
onları evlerinde ziyaret ediyoruz ve 
bunu periodik olarak yapmaktayız. 

7) Ayrıca bu dönem hasta yakın-
larına deneyimli, emekli hemşire 
tarafından evlerde bakım eğitimi 
desteği vermeye başladık. 

8) PAÜ Toplum Gönüllüleri öğren-
cilerimiz hastalarımızla aktivite 
saatinde buluşurken; hasta yakın-
larının birkaç saat bile olsa nefes 
almalarını sağlamak ve onların 

ruhsal güçlüklerinin üstesinden 
gelebilmeleri için peryodik olarak 
ruh sağlığı uzmanları tarafından 
“grup terapi seanları” ile destek 
verdik.

9) Bize ulaşan hasta yakınlarımızı 
evlerinde ziyaret ediyoruz. Hasta 
ziyaretlerimizde hasta yakınının 
yaşadığı zorluklara dikkat çekmek 
için; akrabalarını, komşularını, ar-
kadaşlarını davet etmelerini istiyo-
ruz ve onların sözcüsü oluyoruz.

10) Üyelerimize 2018 Ocak ayı iti-
bariyle kişiye özel üyelik kartları 
çıkardık. Sözleşme yaptığımız özel 
kurumlardan, indirim alabilmele-
rini sağladık.  

11) Pamukkale Üniversitesi ile 
yaptığımız Protokol ile tüm birim-
lerinin bize olan güçlü desteğini 
yanımıza aldık. 

12) Denizli İl Emniyet Müdürlüğü iş 
birliği ile parmak izi kaydı projesini 
başlattık. Parmak izi kaydiıile has-

ta ve hasta adaylarının tüm iletişim 

bilgileri sisteme kayıt edilmekte-

dir. Olası bir kaybolma sonrasında 

hasta bulunduğunda kendini ifade 

edememektetir. Bu durumda sis-

teme bakılarak hasta yakınlarının 

iletişim bilgilerine kolaylıkla ula-

şılmaktadır.  

13) ‘‘Unutanları Unutma Sloganı’’ 

ile 40. Avrasya Maratonu’nda biz 

de iyilik peşinde koştuk.

Dernek olarak en büyük hedefi-

miz; Denizli ilimizde Alzheimer 

hastalarımız için “GÜNDÜZ YAŞAM 

EVİNİN” açılmasıdır. Tüm Deniz-

li halkının bu konuda desteklerini 

bekliyoruz.
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Alzheimer hastalığı demans 
hastalıkları arasında en sık 
görülenidir. Hastalığının gö-

rülme sıklığı yaş ile artmaktadır. 
Günümüzde daha erken yaşlar-
da da görülmekle birlikte, 65 yaş 
ve üstü kişilerde daha sık görü-
lebilmektedir. Dünyada yaklaşık 
40 milyon demans ve Alzheimer 
hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu 
rakamın 2050 yılında 135 milyona 
ulaşması bekleniyor. Dünya Sağ-
lık Örgütü verilerine göre, Türkiye 
2050 yılında dünyada en fazla alz-
heimer hastası bulunan dört ülke-
den biri olacak. Bugün Türkiye’de 
yaklaşık 600 bin civarında Alzhei-
mer hastası bulunmaktadır.

Türkiye’de aileler yaşlıların bakımı 
konusundaki istekli tutumlarına 
karşılık, özellikle hasta yaşlıların 
bakımı konusunda oldukça güç-
lük çekmektedirler. Hasta yaşlıları 
içinde en büyük güçlük, Alzheimer 
hastalarının bakımı konusunda 
yaşanmaktadır. Alzheimer hasta-

sı olan bir evde, evde yaşayan her 
birey hastanın bakımından dolayı 
etkilenir. Hasta yakınları, hastanın 
önceden yaptığı ev ve ev dışındaki 
işlerini de yapmak zorunda kalır-
lar. Hastalığın seyri gereği; bakım 
verenin umudunu, besleyecek ve 
destekleyecek hizmet ya da geri 

PROF. DR. ŞAHİN KAPIKIRAN PAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 
PDR T.A.D. DENİZLİ ŞB. BŞK.YRD.

HASTALIĞININ 
GÖRÜLME SIKLIĞI YAŞ 

İLE ARTMAKTADIR. 
GÜNÜMÜZDE DAHA 

ERKEN YAŞLARDA DA 
GÖRÜLMEKLE BİRLİKTE, 

65 YAŞ VE ÜSTÜ 
KİŞİLERDE DAHA SIK 

GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. 
DÜNYADA YAKLAŞIK 

40 MİLYON DEMANS VE 
ALZHEİMER HASTASI 

OLDUĞU TAHMİN 
EDİLİYOR. BU RAKAMIN 

2050 YILINDA 135 MİLYONA 
ULAŞMASI BEKLENİYOR.

GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZLERI

bildirimi alamaması, bakım vere-
ni zorlayan en önemli sorundur. 
Üstelik çoğu hasta yakını konulan 
teşhisle birlikte onlara nasıl dav-
ranacağını bilemez. Hasta yakın-
larının yaşadıkları en önemli güç-
lüklerden birisi, hastayı biran bile 
yalnız bırakamamaktan dolayı sos-
yal yaşamdan kopmasıdır. Sonuç 
olarak hasta yakınları tüm zama-
nını hastasına ayırması gerekmek-
tedir. Bu nedenden dolayı, bırakın 
sosyal olmayı, özel işlerini bile 
yapamamaktadırlar. Bu süreçte 
hasta yakınlarının en önemli ihti-
yaçlarından birisi sosyal destektir. 
Çoğu hasta yakını sosyal ilişkileri-
nin yokluğundan dolayı kendilerini 
yalnız ve çaresiz hissederler. Has-
ta yakınlarının yeterince destek 
alamaması, çaresizlik duyguların-
dan dolayı depresyon, anksiyete ve 
tükenmişlik gibi ruhsal sorunlar 
yaşamasına neden olur. 

Alzheimer hasta yakınlarının, ba-
kım güçlüklerinin azaltılması, sos-
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yal yaşamdan kopmaması, yetersiz 
bilgi eksikliğinin desteklenmesi, 
hastalığının ilerlemesinin yavaş-
latmasına dönük bilgi edinmesi 
gibi gibi  güçlüklerin üstesinden 
gelebilmeleri için “Gündüz Yaşam 
Merkezlerinin” kurulmasına ihti-
yaç vardır. Sonuç olarak;

1. Alzheimer hastalarının daha ni-
telikli bir yaşam yaşamasına, onla-
ra yaşam enerjisi vermesine ve ya-
şadıkları bilişsel işlevlerinin kaybını 
azaltılmasına, dolayısıyla hastalığın 
evrelerinin ileriileri boyutlara ulaş-
masını geciktirmek için;

2. Alzheimer hastalarına bakım ve-
ren kişilere bir an için de olsa nefes 
aldırmak ve omuzlarındaki yükleri-
ni biraz olsun hafifletmek için;

3. Hasta yakınlarını bakım konu-
sunda bilgilendirmek ve onları uz-
manlarla buluşturmak için;

4. Hasta yakınları arasında daya-
nışmayı artırmak ve onlara psi-
kolojik destek gibi olanakların 
sağlanabilmesi için, her il ve ilçe-
de bir gündüz yaşam merkezine  
ihtiyaç vardır.



BASİAD DERGİ    -   52  -     TEMMUZ - 2019

PAÜ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ AD T.A.D. DENİZLİ ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
DR. DANIŞ AYGÜN

UNUTULMAMASI GEREKEN BİR HASTALIK: 
ALZHEIMER HASTALIĞI
UNUTULMAMASI GEREKEN BİR HASTALIK: ALZHEİMER HASTALIĞI, YAŞLANMA, DEPRESYON, 
UNUTKANLIK KELİMELERİ ARASINA GİZLENMİŞ SİNSİ BİR HASTALIKTIR.

Bu hastalık beyin hücrele-
rinde (nöronlarda) oluşan 
hasar ve kayıplar sonucu 

oluşur. Hastalığın altta yatan pa-
tofizyolojisinde ise beyinde hatırla-
ma, öğrenme, konuşma, düşünme 
gibi yaşam için önemli görevlerin 
gerçekleşmesini engelleyen bazı 
maddelerin (nörofibriler yumaklar 
gibi) zamanla birikmesi vardır. Alz-
heimer Hastalığı ne yazık ki kronik 
ve ilerleyici bir hastalıktır. 

3 temel evresi olan bu hastalığın: 

1) ilk evresinde yakın zamanda-
ki olayları ve tanıdıkların isim-
lerini unutma, şuanki yer ve za-
man kavramlarını karıştırma gibi 
semptomlar vardır ve ne yazık ki 
yaşlılık ve depresyon gibi olaylar-
la karıştırıldığı için erken evrede 
hasta yakınları tarafından fark 
edilmesi güçtür. Bundan dolayı 
da Alzheimer Hastalığına karşı 
toplum olarak farkındalığımızın 

yüksek olması çok önemlidir. Far-
kındalığımız yükseldikçe hastalığın 
erken tanınması ve bu hastalık için 
önemli olan tedavilerin daha erken 
başlanması mümkün olacaktır.

2) Orta evrede ise davranışlarda 
sorunlarla, daha belirgin hatır-
lama problemleriyle karşılaşıl-
maktadır. Daha da önemlisi ise 
beslenme, temizlik gibi günlük 
aktivitelerinde yardım gereksinimi 
başlamıştır. Bu evrede artık hasta 
yakınları da hastalıktan şiddetli 
şekilde etkilenmektedirler. Derne-
ğimizin en önemli yaptığı işlerden 
biri de hasta yakınlarımıza nefes 
aldırmaya yönelik etkinlikler, or-
ganizasyonlar ve eğitimler düzen-
lemektir. Hastalarımızın bizler için 
önemli olduğu kadar hasta yakın-
larımız da bizler için değerlidir.

3) İleri evreye gelen hastalar artık 
hareket etmeyi bile zorlanmakta, 
bilinç düzeyleri azaltmakta ve gün-
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lük aktivitelerde tamamen bağımlı 
olmaktadırlar. 

Bu 3 evrenin ilerlemesi hastaya 
göre, hastaya karşı yapılan teda-
vi ve bakıma göre değişmektedir. 
Hastalığı biraz anlattıktan sonra 
korunma, bakım ve tedaviden bah-
setmek gerekir. İnsan biyo-psiko-
sosyal bir varlık olarak tanımlanır 
ve hastalıktan korunmada bunlar 
önemlidir. Yani Biyolojik olarak her 
daim sağlıklı beslenmeli psikolojik 
olarak kendimizi iyi hissettirecek 
şeyler yapmalı ve sosyal olarak da 
aktif olmalı. Apartmanlara sıkışıp 
kalmamalıyız. Alzheimer hasta-
lığında ne yazık ki tedavi kısıtlı-
dır, kullanılabilen ilaçlar kısıtlıdır. 
Hastalık evrelerinde hastalara 
bellek ve beceriyi geliştirici aktivi-
teler yapmak çok önemlidir. Bu da 
derneğimizin açmış olduğu kurs-

larımızın asıl amacıdır.

Hastalıkta gözden kaçan önemli 
bir durum da hasta yakınlarıdır. 
Hasta yakınları bu hastalıkla tek 
başına savaşmaktadırlar, onlara 
en büyük yardımı varsa diğer aile 
yakınları ve derneğimiz yapabil-
mektedir.

Onlara çeşitli aktiviteler planla-
yarak nefes almalarına yardımcı 
olmakta, hastalarına nasıl davra-
nacklarını, hastalarına nasıl bakım 
yapacaklarının eğitimi derneğimiz 
görevlilerince yapılmaktadır.

Sonuç olarak bu hastalık toplu-
mumuzu etkileyen en önemli so-
runlardan biridir. Buna karşı hep 
beraber çalışmalı bir olmalıyız. 
Hastalığa karşı derneğimiz, der-
neğimiz için de her birey etkili  
olacaktır.

ALZHEİMER 
HASTALIĞINDA NE YAZIK 

Kİ TEDAVİ KISITLIDIR, 
KULLANILABİLEN 

İLAÇLAR KISITLIDIR. 
HASTALIK EVRELERİNDE 
HASTALARA BELLEK VE 
BECERİYİ GELİŞTİRİCİ 
AKTİVİTELER YAPMAK 

ÇOK ÖNEMLİDİR. BU DA 
DERNEĞİMİZİN AÇMIŞ 

OLDUĞU KURSLARIMIZIN 
ASIL AMACIDIR.
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DENİZLİ’NİN KÜLTÜR MİRASI,
TARİHE DOKUNAN YÜZÜMÜZ

BASİAD ailesi Denizli’nin en önemli değerlerinden biri olan Laodik-
ya’yı ziyaret etti. Kasım ayında gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu 
üyeleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Geziye ev sahipliği yapan 

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof.Dr. Celal Şimşek geziye katılan üyelere 
Laodikya ve kazı hakkında bilgiler verdi.

LAODIKYA GEZISI
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ÖNEMLİ ARKEOLOJİK 
KALINTILARA SAHİP 
OLAN LAODİKYA, 
PAMUKKALE’DE, 
KURULDUĞU DÖNEMDE 
BATI ANADOLU’NUN 
EN BÜYÜK TİCARET 
VE FİNANS MERKEZİ 
KONUMUNDAYDI.
LAODİKYA ANTİK KENTİ 
SAHİP OLDUĞU TARİHİ 
DEĞERLE UNESCO 
DÜNYA DOĞAL VE 
KÜLTÜREL MİRASI GEÇİCİ 
LİSTESİNDE YER ALIR. 
İNCİLDE DE ADI 
GEÇEN LAODİKYA 
KLİSESİ HRISTİYANLIK 
DÜNYASININ EN ESKİ 
VE EN ÖNEMLİ KUTSAL 
YAPILARINDAN OLAN BİR 
HAÇ KLİSESİDİR.
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YETİŞTİRDİĞİ MÜHÜRLÜ KAVUNUN LEZZETİ 
İLE DÜNYANIN TANIDIĞI BİR KÖY AHILLI. 
İNSANLARININ BİRBİRİ İLE DAYANIŞMA İÇİNDE 
OLDUĞU, KÖY SEVDASI HİÇ EKSİLMEYEN 
HEMŞEHRİLERİN HER YIL YAPILAN 
GELENEKSEL KEŞKEK HAYRINDA BİR ARAYA 
GELDİĞİ NADİDE KÖYLERDEN BİRİSİ. 

Ahıllı
Köyü



BASİAD DERGİ    -   59  -    TEMMUZ - 2019

Ahıllı Köyü’nün kuruluş tari-
hini tam olarak bilinmese 
de nasıl kurulduğuna dair 

çeşitli hikayeler var. Bunlardan 
en çok bilineni Oğuzlar Köyün’den 
çıkan iki çobandan birinin Baba-
dağ’a diğerinin de Tenzilli Mev-
kii’ne yerleşmesi ile ilgili anlatılan 
hikaye.  Köyün ilk yerleşim yeri 
olarak bilinen mevkii köye yakla-
şık 2 km uzaklıkta. Hemen yanında 
ise adını talihsiz bir olaydan alan 
‘Gelin Öldüren’ mevkii bulunuyor. 
Anlatılanlara göre; düğün dernek 
kurulmuş, köy düğünlerinin adeti 
olan gelin alma töreni sırasında 
gelin ata binmiş ve erkek evine 
doğru yola çıkmış. Ancak bir se-
beple atın ürkmesinden dolayı 
gelin attan düşerek hayatını kay-
betmiş. O günden sonra da o yer 
‘’Gelin Öldüren’’ adı ile anılmaya 
başlanmış. Gelin Öldüren ile Oğuz-
lar Köyü arasında kalan Tenzili 
Mevkii’nin adının nereden geldiği 
tam bilinmiyor ancak, Ahıllılı Safi 
Arıcan’ın yorumuna göre bu mev-
kinin Oğuzlar Köyü’ne göre daha 
düz, iki tarafından çay akan yaşa-
maya ve tarıma el verişli olması. 

Köyün eski yerleşim yerine varma-
dan 500 metre önce sizi iki çınar 
ağacı ve ortalarında bulunan bir 
kuyu karşılıyor. Köyün bugünkü gi-
rişi biraz içeride olduğu için kuyu 
ve çınar ağaçları köyden bağımsız 
ir yerdeymiş gibi gözükse de  önce-
den köy sakinleri su ihtiyaçlarını bu 
kuyudan karşılarlarmış. Kuyunun 
dikkat çeken özelliği bölgenin en 
yüksek yerinde bulunuyor olması. 
Bunun neresi tuhaf diyeceksiniz 
ancak, kuyunun besleyici kanalla-
rı aşağıdan yukarı doğru uzanıyor. 
Yani, normal bir kuyu besleme ka-
nallarının tam tersi. Kuyu suyu-
nun özelliği yaz aylarında soğuk, 
kış aylarında ılık olması. Bakımı 
yapılmadığı için özelliğini kaybet-
se ve suyu kullanılmıyor olsa da 
kuyu, köylüler için hala önemli bir  
yere sahip. Köyün nüfusu, tarihi 
ve geçim kaynaklarını Köy Muhta-
rı Yasin Çoban ve Babadağ Meclis 
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Üyesi Selami Kaya’dan ve Ahıllı sevdalısı Safi 
Arıcan’dan dinledik...

Köyün genel özelliklerinden bahsedebilir 
misiniz?

Yasin Çoban: Köyümüzde yaklaşık 40 kişi yaşı-
yor. Bu sayı yaz aylarında 65-70 kişiyi buluyor. 
Çünkü köyümüz yurt dışına çok göç verdi ve 
yazlıkçı mantığı ile köyüne dönen hemşehrile-
rimizin sayısı fazla. Geçim kaynağımız üretime 
dayalı değil, köyde yaşayan herkes emekli. Genç 
nüfusumuz yok, okul çağında 3 çocuğumuz 
bulunduğu için taşımalı eğitim ile Babadağ’da 
bulunan okula gidiyorlar. Köyümüz kavunu ile 
meşhur bir yer. Şimdi yalnızca hobi olarak ye-
tiştiriliyor ancak önceden para ile bile satılmaz 
büyük makamlara hediye olara götürülürdü.

Ahıllı kavununu bu kadar özel kılan şey nedir?

Yasin Çoban: Ahıllı kavunu başka toprakta ol-
maz. Olur da, Ahıllı Köyü’nde olduğu gibi lezzet-
li olmaz. Türkiye’nin her yerinde hatta dünyada 
bile adı duyulan kavunumuz bol sulu ve iri lif-
lidir. Altında kendine özel bir mühürü bulunur. 
Mayıs ayının sonu- Haziran ayının başı gibi eki-
mi yapılır, Kasım ayında da hasat edilir. Uzunca 
bir zaman depolarda bozulmadan saklanabilir.

Köyün nüfusu eskiden oldukça fazlaymış. Ne 
oldu da bu kadar azaldı?

Selami Kaya: Ben size en baştan anlatayım. 
1940-1950 yılları arasında köyümüzün nüfusu 

Köy düğünü başlamadan bir bayraktar 
seçilir. Bu kişi de burayı dövebilecek güçlü 
kişileri belirlermiş. Düğün sırasında o 
gençlerin her istediği yapılır, keyfi yerine 
getirilirmiş.
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650 idi.  Köyümüzde 2 kahvehane, 
2 bakkal, 1 muhtar odası, 1 ihtiyar 
heyeti odası,  1  tane de misafirha-
ne vardı. O misafirhanenin yerinde 
şimdi, keşkek hayrı yapılan köy 
meydanı bulunuyor. Köyde hay-
vancılık çok gelişmişti. O dönemde 
hatırladığım kadarıyla küçükbaş 
hayvancılık ile uğraşanlar Mustafa 
Ali Turan (Arapdayı), Mustafa Baş-
kale (Sarıimam) Süleyman Yılmaz 
(Gaımaz), Ali Çoban (Yörüklerali), 
Süleyman Ak (Gocabaşoğlu) idi. 
Hepsini rahmetle anıyorum. Bu ki-
şilerin dışında ayrıca köyden mera 
kiralayan yörükler de vardı. Köy o 
kadar kalabalıktı ki eğlencesi bit-
mezdi. Hayvanların kırkım günle-
rinde deve kesilir, ziyafet verilirdi. 
Hayvancılığın yanında tarımsal 
geçim kaynaklarımız da vardı. 
Meşhur olan ve üretim kapasitesi 
100-150 ton arasında değişen ka-
vunumuzun dışında; karpuz, arpa, 
buğday, susam, bakla ve mısır da 
üretiliyorduk. Bu kadar üretimin 
yanında ortaya çıkan en güzel şey 
imece usulü çalışma yöntemiydi. 
Herkes birbirine yardım ederdi. 
Köyümüz aynı sistemle kalsa çok 
gelişirdi ancak hem elektriğin geç 
gelmesi hem de göç olayları baş-
layınca geri kaldı. 60’lı yıllarda 
Avrupa bizden işgücü talep edince 
köyden göçler daha da arttı.  Yurt-
dışına gidenler akrabalarını yanına 
aldı ve köy nüfusu daha da azaldı. 
Sanayi alanına yönelen hemşeh-
rilerimiz ise şu an çok başarılı iş 
adamlarıdır. Sanayi konusundaki 
gelişime öncülük eden isim, Meh-
met Ali Tan’dır. Bu bahsettiğimiz 
dönemlerde köyümüz iki tane 
üniversite mezunu vermişti. Eko-
nomik gücümüz de çok yüksekti 
ama insanların dışarıya açılımı 
yoktu. Göç olunca hemşehrileri-
miz dünyanın dört bir yanına da-
ğılıp değişik alanlarda başarılara 
imza attılar. Üretime dayalı bir 
geçim kaynağı yok ancak biz, Ahıl-
lı Kavunu’nu tanıtabilmek hem de 
üretimini biraz olsun teşvik ede-
bilmek amacıyla, 2016 yılında Ba-

badağ Ahıllı Yardımlaşma Yaşatma 
ve Kültür Derneği (BAYYDER)’ni 
kurduk. Bu konuda derneğimizin 
çalışmaları başladı. Her ne kadar 
köyden göç olmuşsa da buradan 
giden hemşehrilerimizin içindeki 
Ahıllı sevdası hiç eksilmedi. Bunun 
en güzel örneğini her yıl düzenen 
geleneksel keşkek hayrımızda gö-
rebiliyoruz. 

Köye hibe edilen bir minibüs hika-
yesi geldi kulağımıza. Bir de siz-
den dinleyebilir miyiz?

Safi Arıcan: Bundan yıllar önce 
köyde ulaşım çok sıkıntılıymış. 
Teyzemizin birisi hastalanmış ve 
hastaneye ulaşabilmek için çok 

mücadele vermiş. Ancak hasta-
neye ulaşamadan hayatını kaybet-
miş. Almanya’da yaşayan Ahıllılı 
hemşehrilerimiz ise bu olayı du-
yunca çok üzülmüşler ve köye bir 
minibüs almaya karar vermişler. 
Minibüsü almışlar ve üzerine sa-
tılma yasağı koydurarak Ahıllımıza 
hibe etmişler. 

İnsanıyla, evleriyle, ağaçları ve 
kuyusu ile sımsıcak bir yer Ahıllı. 
Yolunuz düşerse ya da önümüzde-
ki yıl canınız keşkek ister de Ahıl-
lı Köyü Keşkek Hayrı’na gitmek 
isterseniz hiç tereddüt etmeyin. 
Neşenize neşe, sohbetinize sohbet 
katacak bu güzel insanlar sizi bek-
liyor olacaklar. 

Köyün yaklaşık 1 km uzağında tek başına göze 
çarpan çınar ağacı eskiden bayramlarda gençlerin 
eğlenebileceği bir yer haline geliyormuş. Çınarın 
en kalın dalına salıncak yapılır, büyük küçük herkes 
o çınarın dalına kurulan salıncakta keyifli vakit 
geçirirlermiş.
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İstanbul’ daki
Yüzümüz:
Eda Tulum
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Yazın ortasına gelirken, aslın-
da İstanbul’da hermevsimi 
yaşayabildiğimizi hatırlıyo-

rum. Yazın bazen hırçın bir yağmur 
bastırıveriyor, bazen ise kış günü 
güneş içimizi ısıtıyor. Aslında tüm 
mevsimler bir arada bir uyum içe-
risinde akıyor, yıllar geçiyor. Belki 
babalarımızın, dedelerimizin İs-
tanbul’a gelmesinin üzerinden de 
yıllar geçti. Fakat İstanbul’u sahip-
lendikleri o heyecan ve Denizli’ye 
tekrar dönebilme özlemi dinmedi. 
Bizler ise, derneğimizin kuruluş 
amacı olan geleneklerimizi ya-
şatmak, kardeşlik duygularımızı 
İstanbul’da sürdürmek için büyük-
lerimizin inşa ettiği bu güzel olu-
şumu sürdürme meselesindeyiz. 

Bu vesile ile her sene olduğu gibi 
bu sene de derneğimizin gele-
neksel iftar yemeğini Florya’da 
gerçekleştirdik. İftar yemeğimi-
ze Babadağ Belediye Başkanımız 
Ali Atlı ve ailesi; CHP Denizli Mil-
letvekilimiz Gülizar Biçer Karaca 
misafir oldular. Bizim için onla-
rın ilk kez aramızda olması çok 

önemliydi. Çünkü Babadağ’ımız 
demokratik bir şekilde Belediye 
reisine kavuşmuştu. Bizler ise, İs-
tanbullu Babadağlılar olarak adil, 
tarafsız, hakkaniyetli bir seçim için 
temennilerimizi sürdürmekteydik. 
Sonrasında Derneğimize ziyarette 
bulunan Denizli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Sn. Osman Zolan’a, 

Babadağ Belediye Başkanı Sn. Ali 
Atlı’ya, CHP Denizli Merkezefendi 
Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a, 
Babadağ CHP Babadağ İlçe Baş-
kanı Mehmet Altınöz ve arkadaş-
larına, Babadağlı hemşehrimiz 
AKP Denizli Milletvekili Nilgün 
Ök’e  derneğimizi yapmış olduk-
ları ziyaret sebebi ile teşekkür 

YENİ BAŞLANGIÇLAR
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ederiz. Denizli’den gelen heyet-
lerin İstanbul’daki demokrasiye 
katkı sunması bizleri mutlu etti. 
Derneğimizce tüm bireylerin siya-
si görüşüne saygılı olmayı ve ya-
kaladığımız kardeşlik, dayanışma 
duygularını İstanbul’a aşılama bi-
lincini bünyemizde bulundurmayı 
amaç olarak edindik. 

Bu vesile ile, Sayın belediye baş-
kanımız Ali Atlı’ya görevinde ba-
şarılar diliyorum. Kendisi bir abim 
olmak ile birlikte, genç ve dinamik 
bir yöneticilik anlayışını benimse-
yerek Babadağ’ın kalkınmasına 
katkı sağlayacaktır ve sağlamaya 
başlamıştır. Bizlere düşen gö-
rev ise başta Babadağlılar olmak 
üzere kendisinin ve ekibinin güzel 
işlerini Babadağ’da ziyaret etmek 
olacaktır.

Son olarak, benim de mezunu ol-
duğum İstanbul Üniversitesi İn-
gilizce İşletme bölümünden me-
zun olan Sn. Ekrem İmamoğlu’nu 
tebrik eder, görevinde hem bir 
zamanlar aynı sıraları paylaştığım 
mezunumuz, hem de Babadağ-
lı-İstanbul’lu hemşehrisi olarak 
başarılar dilerim. 

İmkanlarımızın el verdiği ölçüde, 
sizlerin destekleri ile birlikte top-
luma katkı sağlayan bir dernek ol-
mayı amaçlıyoruz. Biz paylaşmayı 
Denizli’de öğrendik ve İstanbul’da 
bu güzel geleneği sürdürmekte-
yiz. Bu sebeple Kurban Bayramı 
için derneğimiz ile paylaşacağınız 
yardım ve zekatlar için şimdiden 
teşekkür ederim.

Dernek olarak bu sene de yardı-
ma ihtiyacı olan hemşehrilerimi-
ze destek olurken aynı zamanda 
öğrenci burslarımızı vermeye de-
vam ediyoruz. Bu sebeple destek 
olduğumuz hemşehrilerimiz için 
düzenlendiğimiz iftar yemeğine 
katkıda bulunan ve öğrenci burs-
larına maddi/manevi destek olan 
tüm hemşehrilerimize teşekkür 
ederim. Katkılarından ötürü iftar 
yemeğimize katılan iş insanları-

mızdan Sn. Kenan Koçoğlu, Sn. 
Oğuz Koçoğlu, Sn. Taylan Koçoğlu, 
Sn. Muharrem Erkan, Sn. Kamu-
ran Uysal, Sn. Hacı Burhan Güler-
çin, Sn. Abdullah Sakacı ve Ailesi, 
Sn. Cengiz Kafalı, Sn. Talat Pa-
nayırcı, Sn. Fikret Eyüp, Sn. Salih 
Zeki Kahraman, Sn. Ercan Savaş’a 
ve Sn. Sema Sak’a; akademisyen-
lerimizden İstanbul Ünivesitesi Tıp 
Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. 
Hakan Yanar, İşletme Fakültesi’n-
de görev yapan Dekan Yrd. Prof. 
Aslı Türel ve Prof. Dr. Ahmet Tü-
rel’e teşekkür ederiz. Özel olarak 
Derneğimize her zaman destekte 

bulunan Sn. Ahmet Nazif Zorlu’ya 
tüm hemşehrilerimiz adına teşek-
kür ederim. 

Derneğimizin ayakta durmasını 
sağlayan tüm ekibe, başta der-
nek başkanımız Sn. Ahmet Tekin 
Koçoğlu olmak üzere yönetim ku-
rulu üyelerimiz Sn. Servet Sak, Sn. 
Celal Terzioğlu, Sn. Tacettin Bek-
geç, Sn. Oğuz Koçoğlu, Sn. Naci 
Yaşar Tulum ve üyelerimizden 
Sema Sak’a teşekkür ederim.

Sevgi ile kalın…



SİLEN
Hizmet Grup A.Ş.

‘’Hizmet için varız’’

Adres : 15 Mayıs Mah. 560 Sk. No. 11 K. 1 D. 2 Pamukkale - DENİZLİ   

Akçeşme Mh. Şehit M. Koçanoğlu Cd. No. 6 Gümüşler/DENİZLİFabrika : 

Tel : 0 258 371 22 55

SERA YEMEK A.Ş.

SLN

EZ LÖ

GÜVENLİK

SLN  ÖZEL GÜVENLİK KORUMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : 15 Mayıs Mah. 560 Sk. No. 11 K. 1 D. 2 Pamukkale - DENİZLİ   

Tel : 0 258 - 264 49 77 Fax :  0 258 - 264 30 98

SİLEN TEMİZLİK GIDA TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.
Adres :  Akçeşme Mh. Şehit M. Koçanoğlu Cd. No. 6 Gümüşler/DENİZLİ 

Tel : 0 258 - 264 49 77 Fax :  0 258 - 264 30 98
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GELECEK DÖNEM
ETKİNLİKLERİ

Tarih:
4 - 5 - 6 Ekim 2019

OYTUN ERBAŞ SEMİNERİ
ve GELENEKSEL 
BASİAD GEZİ ETKİNLİĞİ

Double Tree by Hilton Kemer
Yer:

Oytun Erbaş kimdir?
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni derece ile bitiren Oytun 
Erbaº, Amerika Birleºik Devletleri Illinois eyaletindeki “Experi-
mental Medicine” ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji 
Geliºtirme bölgesindeki “Deneysel Tıp” İlaç ARGE Laboratu-
varlarının kurucusudur.

Yaptığı deneysel çalıºmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi 
Derneği’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ‘‘Politzer 
Ödülü’’(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji 
Derneği’nden ‘‘Jacques Duparc Ödülü’’(2013) almıºtır. Ayrıca 
ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri 
ödülleri kazanmıºtır. Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) 
dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınl-
anmıºtır.
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Organizasyonu BASİAD’ın üstlendiği Tedx Çamlık Semineri,
hepsi birbirinden değerli konukları ile kasım ayının
ilk haftası meraklısı ile buluşuyor.

Tarih: 9 Kasım 2019

Yer: Nihat Zeybekci Kongre Merkezi

Organizasyonu BASİAD’ın üstlendiği 

Çamlık
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KALP KRİZİNİ TAHMİN EDEBİLEN SENSÖR
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NECİP ATAR VE İSKENDERUN TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ (İSTE) BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MEHMET LÜTFİ YOLA’IN ORTAKLAŞA 
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ VE YAKLAŞIK 9 AY SÜREN ÇALIŞMA SONUCUNDA KALP KRİZİ RİSKİNİ ANLIK TAHMİN 
EDEBİLEN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE AÇISINDAN ZARARSIZ BİR BİYOSENSÖRÜN HAZIRLANMASI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE 
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. “ ÖZELLİKLE TIP ALANINDA BÜYÜK İLGİ GÖRMESİ BEKLENEN ÇALIŞMA SONUCUNDA ELDE 
EDİLEN SONUÇLAR, ALANINDA SAYGIN DERGİLERDEN BİRİ OLAN, 8.173 ETKİ FAKTÖRÜNE SAHİP “BİOSENSORS ANDIÇ’ 
BİOELECTRONİCS” DERGİSİNDE YAYIMLANMIŞTIR.

Çalışma hakkında bilgi ve-
ren Prof. Dr. Necip ATAR ve 
Doç. Dr. Mehmet Lütfi YOLA; 

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ta-
rafından yayımlanan rapora göre 
hipertansif kalp rahatsızlığı (hi-
pertansiyon etkili koroner kalp 
yetmezliği), doğumsal kalp deliği 
ve koroner damar rahatsızlıkla-
rı içeren kardiyovasküler bozuk-
luklar ölüm oranı en yüksek olan 
hastalıkların başında gelmektedir. 
2015 yılında yayımlanan raporda 
yaklaşık 17.7 milyon insanın bu tür 
rahatsızlıklar sonucunda hayatını 
kaybettiğini ve bu oranında küresel 
düzeyde bütün ölümlerin yaklaşık 
%32’sine karşılık geldiği belirtil-
miştir. Bu tür durumlara bağlı ola-
rak gelişen göğüste sıkışma hissi 
ve ani gelişen ağrılar, nefes darlı-
ğı, soğuk terleme ve yorgunluk gibi 
durumlarda kalp damarlarını (ko-
roner arterler) besleyen kalp ka-
sında hasarlar meydana gelmeye 
başlar ve kalp kası hücreleri hızlı 

bir şekilde ölür. Bu tür durumlarda 
kalp kasına özgü bir protein olan 
kardiyak spesifik Troponin kan do-
laşımına salınır. Troponin, kan do-
laşımında Troponin I ve Troponin T 
şeklinde iki farklı türde bulunmak-
tadır. Bu iki türden tespit edilmesi 
daha zor olan ve kanda daha eser 
miktarda bulunan Troponin I’dır.  
Plazmada eser miktarda bulunan 
Troponin I (0.03 ng/mL), kalp ha-
sarının oluşmasından sonra oranı 
yaklaşık 3-5 saat sonra yükselir 
ve ortalama 7 gün boyunca yük-
sekliğini korur. Bu beklenmeyen 
yükselmeler sonucunda şiddetli 
kalp krizleri, göğüs ağrıları, ağrıya 
eşlik eden nefes darlığı, sırt ağrı-
ları ve bayılmalar gerçekleşir. Bu 
sebeplerden dolayı kalp ve damar 
cerrahları şüphelendikleri durum-
larda hızlı bir biçimde Troponin 
kan testlerinin seçici bir şekilde ve 
düzenli yapılmasını isterler” dedi.   

Kalp krizi riski yüksek olan hasta-
ların toplar damarlarından alınan 

kan örneklerinden kardiyak spesi-
fik Troponin’in anlık tayini için ge-
liştirilen elektrokimyasal temelli 
biyosensörün; yapısal yönden Gra-
fene benzeyen, kararlılığı yüksek 
ve düşük yoğunluklu hegzagonal 
bor nitrür kuantum noktacıkları 
ile moleküler baskılanmış poli-
merden oluşan kompozit malzeme 
içermekte olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Necip ATAR, hegzagonal 
bor nitrür kuantum noktacıkları ile 
Troponin I baskılanmış polimer-
lerin çalışma (indikatör) elektrotu 
olarak kullanılan camsı karbon 
elektrotu yüzeyine tutturulmasıyla 
kan ortamında yüksek seçicilikte, 
hassasiyette ve hızlı bir voltam-
metrik analizin mümkün hale geti-
rildiğini ayrıca geliştirilen elektro-
kimyasal biyosensörün validasyon 
çalışmaları da (kararlılık, doğru-
sallık aralığı, gözlenebilme sınırı 
(LOD), tayin sınırı (LOQ), gün-içi, 
günler-arası kesinlik ve doğruluk, 
sağlamlık, seçicilik, tutarlılık, tek-
rarlanabilirlik testleri) yapılarak 
Troponin’in hızlı tayini için tıp dün-
yasında geçerliliği ve güvenilirliği 
yüksek bir biyosensörün geliştiril-
miş olduğunu söyledi. Bunun ya-
nısıra geliştirilen elektrokimyasal 
biyosensörün, şimdiye kadar kul-
lanılan Troponin kan testlerinden 
önemli bir farklılık ve avantajlar 
içerdiğini bundan dolayı seçiciliği 
yüksek ve hızlı cevap alabilen bi-
yosensörün kalp krizi gibi önemli 
sağlık risklerini önceden tahmin 
ederek ölüm riskinin azalmasına 
ayrıca tedaviye başlama zamanı 
ve uygun tedavinin uygulanması 
konusunda yol gösterici olacağını 
ifade etti. 



SYSTEM
PARTNER
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BABADAĞ’IN İLK
ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ
BASIAD, Istek Okulları ve Müşerref Yılmaz Ortaokulu ortak projede bir araya gelerek Babadağ’da Robotik Kod-
lama Atölyesi oluşturdu. Projenin amacı, gençlerin algoritma kullanarak problem çözme becerileri kazanması 
ve kodlama dillerinin temellerini kavrayarak teknoloji çağında tüketen değil üreten bireyler olarak yetişmele-
rini sağlamak. 
Ülkemizde de birçok okulda faali-
yete başlayan ve Babadağ Müşerref 
Yılmaz Ortaokulu’nda 19 Haziran 
Çarşamba günü gerçekleşen Robo-
tik Kodlama Atölyesi’nin açılına BA-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı, İstek 
Denizli Yönetimi, Müşerref Yılmaz 
Ortaokulu İdari Personel ve birçok 
Babadağlı hemşehri ve öğrenci ve-
lileri katıldı.

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile 
birlikte yenilikçi ve üretim odaklı 
teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkın-
dalığında olan ülkeler eğitim sis-
temlerine erken yaşta çocuklara yö-
nelik kodlama ve robotik eğitimlere 
yer açmaktadırlar. Çocuklar erken 
yaşta kodlama ve temel düzeyde ro-
botik alanlarda bilgisi sahibi olmak-
tadırlar. Analitik düşünme, eleştirel 
düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini 
kazandırma gibi fayda sağlayan ro-
botik kodlama günümüzde son za-
manların en popüler eğitim trendi 
haline gelmiştir. Robotik kodlama-
nın ne olduğunu anlamak için önce-
likle robot ve robotik kavramlarının 
ne olduğunun bilinmesi gerekmek-
tedir.

Robot; Sensörler yardımı ile ortamı 
algılayabilen ve algıladığı durumu 
yorumlayıp karar veren aygıtlara ro-
bot denir.

Robotik; Elektronik devreler yardı-
mı ile kodlama dilleri kullanılarak 
ihtiyaç duyulan yönde komut verme 
işlemidir. Makine kontrol sistemi, 
bilgisayar gibi birçok alanda hayatı-
mızın kolaylaştırmakta olanak sağ-
lamaktadır.

Robotik Kodlama Eğitimi
Robotik biliminde meydana gelen 
gelişmeler, bu alana yönelik yapılan 
yatırımları ve teşvikleri de artırmış-

tır. Geleceğin teknolojisi olarak gö-
rülmesinden kaynaklı olarak hem 
devletler hem de büyük kurumsal 
firmalar tarafından bu alana birçok 
destek verilmektedir. 
Robotik eğitimleri, çocukların motor 
kabiliyetlerinin gelişmesine ve me-
kanik düzeneklerin çalışma pren-
siplerini öğrenmelerine yardımcı 
olmaktadır. Bu yeteneklerin daha 
eğlenceli bir şekilde öğrenilmesi 
içinse birçok şirket tarafından robo-
tik setler üretilmektedir. Bu setler 
sayesinde çocuklar, bu yetenekleri 
eğlenceli bir şekilde vakit geçirerek 

edinirler ve geliştirirler. Ayrıca bu 
setler, çocukların sadece motor be-
cerilerini ve mekanik yeteneklerini  
geliştirmemektedir.

Robotik Kodlama Atölyesine katkı 
sağlayan BASIAD üyeleri:

Şeref Arpacı, Sibel Tahtalı, Seyhan 
Gümüştaş, Kemal Uğurlu, Fahri 
Gökşin, Raziye Çetindag, Esra Ka-
sapoğlu Ünlü, Aykut Ünal, Uğur 
Çoban, Salih İşyar, Seçil Doğuş,  
Ahmet Zeybek
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*RAHVAN AT YARIŞLARI
BABADAĞ BELEDİYESİ’NCE DÜZENLENEN “24. BABADAĞ RAHVAN AT YARIŞLARI’’ DENİZLİ VE BÖLGE 
HALKI TARAFINDAN YOĞUN İLGİ İLE KARŞILANDI.

Babadağ Belediyesi tarafın-
dan geleneksel hale getiri-
len yarışlara BASİAD Yöne-

tim Kurulu, Babağlı hemşehriler 
ve çok sayıda yarış sever katıldı.

Yarışmanın sonunda dereceye gi-
ren at sahiplerine ödülleri takdim 
edilirken yarışı izlemek için gelen 
vatandaşlar ise etkinliğe renk 
katan midilli atlar ve develer ile 
tur atma imkanı buldu.

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç 
eden Türklerle birlikte gelen 
gerçek Türk atlarına rahvan  
atlar denir.

*Rahvan; atın tek ayak koşma stiline verilen isimdir. Geçmişte ve günümüzde özellikle Türk kültür çev-
relerinde yetiştirildiği bilinen rahvan atlar, Türk göç hareketleriyle Selçuklular ve Osmanlılar tarafından 
korunarak Anadolu’ya getirilmiştir. Rahvan at yetiştirme ve yarıştırma geleneği, Anadolu’da yaygın olarak 
gerçekleştirilen mahalli panayır eğlenceleri sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Ege Bölgesi’ne özgü bir 
yarış olarak bilinen ve sadece yerli ırk atların katılabildiği Rahvan At Yarışları geçmişten günümüze ulaşmayı 
başarabilmiş bir spor türüdür.



Ahmet Ercan
09.07.1983

Pamukkale Ünv. 

Serbest Muhasebeci/Mali Müşavir

Burak Ulusoy
17.07.1986

Yeditepe Ünv.

Dış Ticaret Sorumlusu

Gülşen Çalışkan 
14.08.1986

Dokuz Eylül Ünv

Parlak Plastik Ambalaj Sanayi Ltd.Şti

Esra Kaycan 
08.10.1975

Denizli Lisesi

Afyon Tekstil Boyama A.Ş

Harun Babadağ
28.05.1988

Pamukkale Ünv

Babadağ Endüstri

Kemal Sarıkaya
05.04.1981

Yeditepe Ünv

Kaynak Tekstil  Sanayi Ticaret A.Ş

Kazım Ar
17.01.1983

Denizli Ticaret Meslek Lisesi

Turkar Tesktil

Nuri Karasu
26.01.1977

İlkokul Mezunu

Kar Life İnşaat

Mustafa Boyar
01.09.1989 

Hasan Tekin Ada Lisesi 

Nakosan A.Ş



Serkan Mutcalı
05.04.1987

Atatürk Ünv

Platin Çevre Sağlığı ve Peyzaj

Tekin Tuncay
10.04.1960

Denizli Endüstri Meslek Lisesi

Babadağ Gıda ve Temizli Maddeleri Ltd.Şti

Engin Doğrar
15.06.1977

Ticaret Meslek Lisesi

Denmet Metal Sanayi Ticaret A.Ş

Tolga Amiroğlu
12.09.1982

Pamukkale Ünv

Amiroğlu Madencilik

Melih Kansız
14.10.1986

Denizli Lisesi

Kayteks Kadife Sanayi Ticaret Ltd.Şti

Necdet Erat
01.05.1968

Denizli Lisesi

Tekstil/Pazarlama

Figen Bol 
20.06.1984

Maltepe Ünv

Bol Madencilik

Dr.Dt. İrfan Akpınar(Prostodontist)
25.07.1966

Hacettepe Ünv

Dental Rezidans Ağız Diş Sağlığı Grubu

Doç.Dr. Özay Özpençe
26.07.1977

Dokuz Eylül Ünv

Pamukkale Ünv.Öğretim Üyesi



Geçmişten
Günümüze
Kareler...



Geçmişten
Günümüze
Kareler...
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Geçmişten Günümüze

Üster Koçyiğit, Derya Arpacı, Necibe Arpacı, Reyhan 
Kiraz, Aynur Arpacı, Ülkü Koçyiğit

2 Ağustos 1975  Izzet & Sercan Arpacı Nişanı

Sağdan Sola; Salih Akın - Tahir Özdemir - H. İbrahim Işlak - 
Hacı Mehmet Özdemir - Osman Özdemir - Ali Hoca - Osman 
Kayimoğlu - Belediye Başkanı Mehmet Özer - Tapu Memuru - 
Belediye Başkanı Hamdi Arman
Çocuklar; Sağdan Sola - Arif Kayimoğlu - Ayten Özdemir - 
Vasfiye Başar - Ayşe Kayimoğlu - Hasibe Kayimoğlu

1938 Ali Hoca Evi Bahçesi

Erdoğan & Nezahat Kayimoglu Nişan merasimi 

1 Ekim 1961 Ilkokul Bahçesi

Dokumacı Kızlar Aynur Arpacı

Osman Kiraz - İsmail Kiraz

1961 Osman Kiraz Evi Dokuma Atölyesi

Ufuk Kiraz Sünnet 
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Geçmişten Günümüze

23 Nisan Kutlaması - 1942

Vehbi Koç’un Ali İhsan Kasapoğlu’nu ziyareti

Şerif Ahmet Atıcı - Cemal Arpacı - Şeref Arpacı

15.6.1951

Oturanlar Soldan Sağa; İsmail Arpacı - Hasan Arpacı- 
Sünnetçi Necip -Rüştü Sarıkahyaoğlu - Kadir Sözer - 

Mehmet Gür - Cemal Arpacı - Sait Arpacı - Osman Koçyiğit
Ayaktakiler Soldan Sağa; Şeref Arpacı - Ali Arpacı - Tuncay 

Arpacı - Yüksel Arpacı - Ufuk Kiraz - Mustafa Tengiz

2 Haziran 1963 Sünnet Hatırası
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Mustafa Boyar

Soldan sağa; Kenan Koçoğlu, Fatma Koçoğlu,  
Hatice Koç, Mehmet Koç, Mehmet Ali Tan’ın Kızı Habibe, 
Gelin ve Damat, Emine Tan, M. Ali Tan, Fatma Tan, 
Hüsem ve Ahmet Koçoğlu’nun anneleri Hatice, - ,Tevfik 
Tan, İbrahim Tan, Şükran Tan

Soldan sağa; Mehmet Tabanca, Tahir, Ali Dirik, Cengiz 
Üstündağ, Yüksel Tezel,
Oturan; Yüksel Altındal (Köseller Yüksel)

Soldan sağa; Nuri Işık, Mehmet Yıldım  
(Halil Mehmet) Mustafa Cenk

15 Mayıs 1956

25 Haziran 1961 Ahmet Koçoğlu Arşivi

Hacı Mehmet Sezan

Arka Sıra Soldan Sağa; Niyazi Gören, Nuri Toydemir, 
Selahattin Semerci, Hatçavuşu Mustafa
Ön Sıra Soldan Sağa; Komiser Ali Rıza Altın, Komiser 
İsmail, Komiser Ruhi Kocatepe

1943 Çanakkale 

Niyazi Gören Arşivi 1964
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BAŞSAĞLIĞI
Bize intikal eden vefat haberleri

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

Basiad

1- Hemşehrimiz, Ramazan 
ELİDEMİR (KOŞAF RAMAZAN) 
12.09.2018 tarihinde  Vefat et-
miştir. (Kadir-Ali-Mehmet-Mu-
hammet ve Salih ELİDEMİR in 
babası Mehmet SERTKAYA-Mer-
hum Ali İhsan KURBANOĞLU 
Ahmet ARKADAŞ-Mehmet AK 
ve Hasan AYHAN ın Kayınpederi)  

2- Almanya’da ikamet eden 
hemşehrimiz (Dumanlı) DUR-
MUŞ KARASU  27 EYLÜL 
2018 tarihinde vefat etmiştir.  
 
3- Üyemiz Mustafa EKEN’in ka-
yınpederi Hacı KAZIM GÜRCAN 
01.10.2018 tarihinde vefat etmiş-
tir. 

4- Hemşehrimiz, merhum Nazmi 
ÖZTARAK’ın oğlu ZEKİ ÖZTARAK 
09.10.2018 tarihinde vefat etmiş-
tir.

5- Merhum Osman OCAK’ın oğlu, 
Uğur OCAK’ın babası MUSTAFA 
OCAK 13.10.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.
 
6- Ramazan, Arif ve Özkan EYİ-
İP’in babaları (Eyüp Musa) Hacı 
MUHİTTİN EYİİP 16.10.2018 tari-
hinde vefat etmiştir

7- İstanbul’da oturan, Merhum 
(Ali Baba) Ali TULUM’un dama-
dı, Ülkü Mutlu’nun eşi, Babadağ 
Nahiye Eski Müdürlerinden NAİLİ 
MUTLU               19 .10.2018 tarihin-
de vefat etmiştir.

8- Hemşehrimiz, Merhum Meh-
met DUT’un eşi, Kemal ve Celal 
DUT’un anneleri HATİCE DUT 
23.10.2018 tarihinde vefat etmiş-
tir.

9- Aran Tekstilin kurucu ortak-
larından hayrettin AKBIYIK’ın 
ağabeyi UFUK ve ÜMİT AKBI-
YIK ‘ın babaları NAFİZ AKBIYIK 
28.10.2018 tarihinde vefat etmiş-
tir.

10- Hemşehrimiz, (Yağcı, Peynirci) 
Osman KURBAN’ın kayınpederi 
Hacı OSMAN DÜNDAR 30.10.2018 
tarihinde vefat etmiştir. 

11- Merhum (Bağdetli) Mehmet 
ÖZŞENEL’in oğlu ALİ ÖZŞENEL 
02.11.2018 tarihinde vefat etmiş-
tir.

12- Merhum hemşehrilerimizden 
Kumaş Osman’ın (İstanbul’da 
oturan) kızı, Bilge ÇATAK’ın ablası 

TÜRKAN DEMİRCİ 07.11.2018 tarihinde vefat 
etmiştir.

13- Hemşehrimiz, Osman BULAN’ın babası,-
Turgay Ashapoğlu ve Yaşar PAZAR’ın kayınpe-
deri, MUSTAFA BULAN 13.12.2018 tarihinde 
vefat etmiştir.

14- Hemşehrimiz, Bayramyeri esnaflarından 
Beyaz eşya bayii Cihat IŞIK’ın babası SAİT IŞIK 
17.12.2018 tarihinde vefat etmiştir.

15- Beyaz inci düğün salonu sahibi Ersun ÇO-
BAN’ın annesi, Üyemiz Engin ÇOBAN’ın baba 
annesi Hacı FATMA ÇOBAN 25.12.2018 tari-
hinde vefat etmiştir.

16- Merhum hemşehrilerimizden Kamil MUT-
ÇALI’nın kızı HATİCE ESENDEMİR 30.12.2018 
tarihinde vefat etmiştir.( Antalya’da defnedil-
miştir.)

17- Merhum Ali İhsan KAYACIK’ın amca oğlu 
ŞEREF KAYACIK 13.01.2019 tarihinde vefat 
etmiştir.

18- Üyemiz SUAT BÜTÜN’ün kayınvalidesi, 
Şeref USUL’un eşi 15.01.2019 tarihinde vefat 
etmiştir. 

19- Denizli de ikamet eden eski Çarşı esnafla-
rından Merhum Peynirci Şerif TUNUS ( ÇEFA 
ŞERİF) un eşi Saide TUNUS 21.01.2019 tari-
hinde vefat etmiştir.

20- Üyemiz ARİF ŞENSÖZ’ün babası, Şeref 
ÖZEL’in kayınpederi, NEŞETEKSTİLİ’in kuru-
cusu Hacı  NECATİ ŞENSÖZ (Hacıarifler Ne-
cati) 27.01.2019 tarihinde vefat etmiştir.

21- Hemşehrimiz, Uşak vali yardımcısı Sait 
TOPOĞLU’nun annesi Hacı MAKBULE TO-
POĞLU  11.2.2019 tarihinde vefat etmiştir. 

22- Merhum Mehmet KÖSEOĞLU’( Köse 
amca) nun torunu ERTUĞRUL ÇEŞTEPE 
12.2.2019 tarihinde vefat etmiştir.

23- Üyelerimiz Salih ve Turgut TOSUNOĞLU 
ile Sevcan TULUM ve Şükran ALTINYAPRAK’ın 
anneleri HACI HACER TOSUNOĞLU 17.2.2019 
tarihinde vefat etmiştir.

24- Hemşehrimiz  merhum Zeki KELLE’nin 
eşi Mehmet ve Güngör KELLE’nin anneleri İK-
BAL KELLE 14 .3.2019 tarihinde vefat etmiştir.

25- Hemşehrimiz, Mustafa SARITAŞ’ın baba-
sı,Salih BAŞLAN ve Tolga YILDIRIM’ın Kayın-
pederleri (Ebik Burhan) ORHAN SARITAŞ  23 
.3.2019 tarihinde vefat etmiştir.

26- Osman, Arif ve Mustafa SEYLAN’ın anne-
leri GÜZİDE SEYLAN 30.3.2019 tarihinde vefat 
etmiştir.

27- İsmail ÖZENİR’in  kayın validesi  Recep ve 

İsmail ARICAN’ın anneleri NECİ-
BE ARICAN  09.4.2019 tarihinde 
vefat etmiştir. 
 
28- İstanbul’da oturan Hemşeh-
rimiz, Durmuş  Ali  ZORBOZAN’ın 
Oğlu, Sait Cengiz DİNÇER’in ka-
yınbiraderi  SERMET ZORBOZAN 
23.4.2019 tarihinde vefat etmiştir. 

29- Üyemiz Hüseyin OLGAÇ’ın ba-
baannesi, Mehmet Ali  OLGAÇ’ın 
annesi Hacı MÜNEVVER OLGAÇ  
28.4.2019 tarihinde vefat etmiştir.
(Babadağ Yeni Köyden)

30- Osman, İsmail ve Fatih KA-
RAKURT’un anneanneleri GÜLLÜ 
GEDİK 02 MAYIS 2019 tarihinde 
vefat etmiştir.

31- Hemşehrimiz Köylü Turgut la-
kabı ile bilinen Marangoz TURGUT 
BÜTÜN 16 MAYIS 2019 tarihinde 
vefat etmiştir.

32- İstanbul’da oturan hemşehri-
miz, Muammer KİRAZOĞLU’nun 
oğlu İBRAHİM KİRAZOĞLU 25 MA-
YIS 2019 tarihinde vefat etmiştir.

33- CELAL MEMİŞOĞLU’nun eşi 
önceki dönem Yön.Kur Başkanı-
mız HÜSEYİN MEMİŞOĞLU’nun 
annesi ŞENGÜL MEMİŞOĞLU  01 
Haziran 2019 tarihinde vefat et-
miştir.

34- Merhum Rafet MEMİŞOĞ-
LU’nun eşi, Ersan, Tevfik ME-
MİŞOĞLU ve  Meftün ERSOY’un 
anneleri SEVİM MEMİŞOĞLU 04 
Haziran 2019 tarihinde vefat et-
miştir.

35- Üyemiz Mehmet KELLECİ’nin 
Kayınbiraderi, Elektrikçi Hal-
lo’nun oğlu YALÇIN KAHRAMAN 
15 HAZİRAN 2019 tarihinde vefat 
etmiştir.

36- Hemşehrimiz Şerif Ali GÜR-
CAN 17 HAZİRAN 2019 tarihinde 
vefat etmiştir.

37- Babadağ çarşı esnaflarında 
kahveci Sait ÇİLİBAŞ’ın eşi NUR-
TEN ÇİLİBAŞ 17 HAZİRAN 2019 
tarihinde vefat etmiştir.

38- Aslan Babadağlı olup Ha-
len Servergazi mahallesinde 
oturmakta olan Ahmet ÇAM’ın 
babası, Muharrem KUNDAK ve 
Ramazan EYİİP’in kayın pederle-
ri HÜSEYİN ÇAM (ÇAM YÜKSEL)                               
20 HAZİRAN 2019 tarihinde vefat 
etmiştir.





 OTO KİRALAMA İSTASYONLARIMIZ
•	 İSTANBUL	-	Merkez/Zincirlikuyu	T.	0.212.273	24	00	F.	0.212.273	28	88	-	Beylikdüzü	-	İkitelli	-	Yenibosna/Atatürk	Havalimanı	-	Merter	-	Bomonti	-	 İstinye	-	Acıbadem	-	Bulgurlu	-	Bostancı	-	Dudullu/İMES	

	 -	Pendik/Sabiha	Gökçen	Havalimanı	•	ANKARA	-	Çankaya	-	Çayyolu	-	Havalimanı	-	Keçiören	-	Ostim	•	İZMİR	-	Havalimanı	-	Bornova	-	Çiğli	•	ADAPAZARI	•	ANTALYA	-	Lara		-	Havalimanı	-	Alanya	•	DÜZCE/BOLU	

•	GEBZE	•	İZMİT	•	DENİZLİ	•	TRAKYA	BÖLGESİ	-	Çorlu	•	ADANA	•	ADIYAMAN	•	AFYON	•	AYDIN	•	BALIKESİR	•	BARTIN	•	EDREMİT	•	BANDIRMA	•	BATMAN	•	BODRUM	•	BURSA	

•		ÇANAKKALE	•	ÇORUM	•	DALAMAN	•	DİYARBAKIR	•	ELAZIĞ	•	ERZİNCAN	•	ERZURUM	•	ESKİŞEHİR	•	GAZİANTEP	•	HATAY	•	İSKENDERUN	•	KALKAN/KAŞ	•	KARS	•	KASTAMONU	

•	KAYSERİ	•	KONYA	•	KÜTAHYA	•	MALATYA	•	MARDİN	•	MERSİN	•	NEVŞEHİR	•	ORDU	•	SAMSUN	•	SİİRT	•	SİVAS	•	TOKAT	•	TRABZON	•	ŞANLIURFA	•	UŞAK	•	VAN	•	YALOVA	•	ZONGULDAK

ZEPLİN KURUMSAL ÜYELİK SİSTEMİ
Türkiye’de bir ilk olan ‘’Zeplin Kurumsal Üyelik Sistemi’’ ile tüm Türkiye’de;

Tüm Türkiye’de 
18.000 Şirket aracınız 

hazır!

18.000 araçlık filomuzla personel ve yöneticilerinizin kullanımına 
hazır. Günümüzde uçak ve hızlı tren kullanarak gidilen noktada araç 
kiralamak hızlı, etkin ve düşük maliyetli seyahat organizasyonu 
haline gelmiştir. Siz de kurumsal portföyümüze dahil olarak, 
Türkiye çapında günlük ve kısa süreli araç kiralamalarınızda 
maliyetlerinizi kontrol altında tutabilir, araştırma-tahsis-
ödeme süreçleriyle uğraşmadan gereksiz zaman 
kayıplarının önüne geçebilir, tüm operasyonel süreç-
lerinizi minimuma indirerek ayrıcalıklı hizmetin 
keyfini sürebilirsiniz. Bu avantajlı hizmet için  
kurumsal@zeplincar.com ‘a mail atabilir veya 
en yakın Zeplin Ofisi’yle irtibata geçebilirsiniz.

•  DİLEDİĞİNİZ YERDE 
•  DİLEDİĞİNİZ  ZAMAN
•  DİLEDİĞİNİZ ARAÇ

ACIBADEM İSTASYON

KEÇİÖREN İSTASYON DENİZLİ İSTASYON

BULGURLU İSTASYONİSTİNYE İSTASYONÇORLU İSTASYON

ADAPAZARI İSTASYONGEBZE İSTASYON

İKİTELLİ İSTASYON

BORNOVA İSTASYON


