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Değerli üyelerimiz, 

Basiad dergimizin 37. 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 en severek katıldığı 
etkinliklerimizden biri olan Babafest ile ilgili görselleri 
sizlerle paylaştık. Denizli’de bir ilki gerçekleştirmenin 
onurunu bize yaşatan Tedx etkinliğimizle ilgili alıntıları 
sizlere gururla sunduk. Bununla birlikte, üyelerimizin 
severek katıldığı etkinliklerimizden biri olan Antalya 
gezimiz ile ilgili görselleri sizlerle paylaşarak, ne kadar 
eğlendiğimizi görün istedik. Bu sene fark yaratarak 
katılmış olduğumuz Denizli Fashion Week etkinliğinden 
kareleri sizlerle paylaştık.

Basiad olarak katılmış olduğumuz “Kotunda İyilik Var” 
Kampanyası ve “Her Fidan Nefes Olsun Geleceğe” 
kampanyasından sizlere bahsederek,  farkındalık 
projelerine verdiğimiz önemi görün istedik.

Siz Değerli Üyelerimiz için Denizli ve Türkiye Ekonomisi 
üzerine bilgiler serpiştirdiğimiz yeni sayımızda, Ekonomi 
ve İş dünyasından size haberler vermeyi hedefledik. 

Her yeni üye ile biraz daha zenginleşen derneğimizin 
yeni üyelerini sizlere tanıttık ve üyelerimizden haberleri 
sizlerle paylaştık.

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

Seçil Kaynak Doğuş

Şeref Arpacı

Sibel Tahtalı
Şükran Küçüker
Adnan Kabak
Naci Hoşafoğlu

Seçil Kaynak Doğuş

İlyas Çelikçi

Tuğçe İLİZ
Gülsu YAŞAR

Mehmetçik Mh. Doğan 
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...
2019 yılında yaptığımız ve destek gerçekleştirdiğimiz 

faaliyetlerle, Denizli’de derneğimizin adından 
sıkça söz ettirdik.



ŞEREF ARPACI
BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sevgili hemşerilerim ve çok de-
ğerli Babadağlı Sanayici ve İşa-
damları Derneği üyeleri, 

Hepinizin yeni yılını kutlar; 
sağlık, mutluluk ve esenlikler  
dilerim.

Dergimizin 37.sayısını çıkarma-
nın verdiği heyecanla karşınız-
dayız, 

2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 
ve destek verdiğimiz faaliyet-
lerle, Denizli’de derneğimizin 
adından sıkça söz ettirdik. Baba-
dağ’da ilk defa gerçekleştirilen 
offroad gösterisi, üyelerimizin 
birbirleriyle tanışıp network ge-
liştirmesini sağlayan Antalya 
gezimiz, on binlerce insanın akın 
ettiği, Babadağ’ın adını duyurdu-
ğumuz ve ilçeye ekonomik olarak 
büyük katkı sağladığına inandı-
ğımız Babafest, Forum Çamlık, 

Orman Bölge Müdürlüğü, TEMA 
Vakfı ve Pamukkale Üniversitesi 
ile beraber paydaşı olduğumuz 
Kotunda İyilik Var Projesi ile bir-
likte Babadağ’a  kazandırdığımız 
Ahmet Nazif Zorlu Lisesi Hatıra 
Ormanı ve Gündoğdu Meydanı 
peyzaj calışması, Denizli’de bir 
ilk olan ve youtube aracılığı ile 
yüzbinlerce kişiye ulaştığımız 
TEDx etkinliğimiz ve son olarak 
Denizli Moda Haftası etkinliğin-
de gerçekleştirdiğimiz Babadağ 
Dokumaları - BASİAD Defilesi ile 
bir sivil toplum kuruluşunun bir 
kente ne gibi katkılar sağlayabi-
leceğini gösterdik. Önümüzde-
ki dönemde de siz üyelerimizin 
destekleri ile ses getirecek ça-
lışmalarımızın devam edeceğini 
bildirmek isterim.

Sürekli olarak artan fiyatlar do-
layısıyla ekonomik olarak zor 

gecen 2019 yılının son  haftası, 
biz sanayicilere umut veren  yerli 
otomobilimizin lansmanı ile tüm 
Türkiye’de heyecan yarattı. Kısa 
adı TOGG olan Türkiye Otomobili 
Geliştirme Grubu üyesi 5 babayi-
ğitten bir tanesi olan Hemşehri-
miz ve üyemiz Sn. Ahmet Nazif 
Zorlu ise her zaman ki gibi gurur 
kaynağımız oldu. Yerli otomobi-
limizin yıllardır dile getirdiğimiz 
üretim ve ihracat kaynaklı bü-
yümenin lokomotifi olacağını ve 
Türkiye’de yeni bir sanayii ham-
lesini başlatmasını ümit ediyo-
rum.

Dergi komisyonumuzdaki arka-
daşlarımla çok büyük emek ve 
fedakârlıklarla hazırladığımız 
dergimizin 37. sayısını keyifle 
okuyacağınızı umuyor, yönetim 
kurulum adına hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum.
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Hasan 
Tekin Ada

Başımız Sağ Olsun
BASİAD’ın kurucu başkanlarından ve Denizli iş dünyasının önemli bir değeri olan  

Hasan Tekin Ada yaşamını yitirdi. Ada Çorapları’nın sahibi olan ve Alman ordusuna Türk  
çoraplarını satması ve eğitim hayatına sağladığı destekler ile hafızalara kazınan  
Hasan Tekin Ada’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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BASİAD Yönetim Kurulu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

BASİAD Yönetim Kurulu Babadağ İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’ı makamında ziyaret etti.

BASİAD Yönetim Kurulu, dernek üyesi ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz’i makamında ziyaret etti.

BASİAD’DAN ZİYARETLER
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Üyemiz Yüksel Tülüoğlu’nu Babadağ’daki dokuma atölyesi ve satış mağazasında ziyaret ettik

İzmir Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği’yi makamında ziyaret ettik.

Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Babadağ İlçe Emniyet Amiri Murat Türkeç’i ziyaret etti.
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İzmir Konak Kaymakam’ı Mehmet Eriş’i makamlarında ziyaret ettik.

BASİAD Yönetim Kurulu dernek üyesi Sandalyeci A.Ş.’nin sahibi Mustafa ve Hasan Başterzi’yi ziyaret etti.

İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız’ı makamında ziyaret ettik
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Dernek üyesi Mustafa Memişoğlu ve Mesut Memişoğlu’nu sahibi oldukları Memişoğlu Tekstil’de ziyaret ettik.

Dernek üyesi Ogün Çakar’ı sahibi olduğu DNS Tekstil’de ziyaret ettik.

Dernek üyeleri Mustafa, Bülent ve Serdar Yastıkçı’yı sahibi oldukları Yastıkçı Tekstil’de ziyaret ettik.
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Dernek üyesi Cemal Gürsel Özdemir ve Atilla Özdemir’i firmaları ABC Tekstil’de ziyaret ettik.

GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant BASİAD’ı ziyaret etti. 

Dernek üyelerimiz Sedat Küçüker ve Oktay Küçüker’i firmaları Selin Tekstil’de ziyaret ettik.
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BASİAD’DAN BAŞKANA
ONUR ÜYELİĞİ BELGESİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ  
ERHAN ÇETİNKAYA ZİYARETİ

BASİAD, bu dönem yönetim kurulu 
toplantısını Babadağ Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleştirdi. Yönetim 
kurulu ve üyelerin katıldığı top-
lantıya Babadağ Belediye Başkanı 
Ali Atlı da davet edildi. Toplantıda,  
BASİAD’ın hayata geçirmeyi 
planladığı etkinlikler ve çalış-
malar, Babadağ Belediyesi’nin  
Babadağ’ın doğal güzelliğini boz-
madan yürüttüğü çalışmalar ele 
alındı. Toplantı sonunda Baba-
dağ Belediye Başkanı Ali Atlı’ya  
BASİAD Yönetim Kurulu tarafından 
Onur Üyeliği Belgesi takdim edildi.

BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Arpacı Denizli Orman Bölge 
Müdürü Erhan Çetinkaya’yı ma-
kamında ziyaret etti. ‘’Geleceğe 
Nefes’’ kampanyasının ele alın-
dığı ziyarette, proje kapsamında 
Babadağ Çarşı Meydanı ve Oğuz-
lar Köyü’nü ağaçlandırma fikri-
nin detayları konuşuldu. BASİAD 
Yöneyim Kurulu Başkanı Arpa-
cı, ülkemizin ve ilimizin geleceği 
adına yürütülecek tüm projelere 
tam destek vereceklerini ve pro-
jelerde gönüllü olarak yer almak  
istediklerini belirtti.

BASİAD Yönetimi, dernek üyesi ve 
başarılı iş adamı Ahmet Nazif Zor-
lu’nun katkıları ile kurulan Ahmet 
Nazif Zorlu Fen Lisesi ve BASİAD 
katkıları ile kurulan BASİAD Öğ-
renci Yurdu 2018-2019 eğitim öğ-
retim yılı mezuniyetine katıldı. 

Öğrencilere başarılarının devamı-
nı dileyen dernek yönetimi, bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANZ FEN LİSESİ MEZUNİYETİ
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EGE HİKAYESİ DENİZLİ ROTASI
BASİAD VE BABADAĞ BELEDİYESİ ‘EGE HİKAYESİ PROJESİ’NE KATKI SAĞLAYAN İSİMLERİ
BABADAĞ’DA AĞIRLADI. 

Ev sahipliğini BASİAD  
Yönetim Kurulu ve Babadağ 
Belediyesinin yaptığı ve 

 GESİFED Ege Hikayesi Projesi 
Denizli Rotası kapsamında dü-
zenlenen Babadağ ziyaretine; 
GESİFED Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Akademısyen, Ekonomıst, Yazar 
Prof. Dr. Emre Alkin, TÜRKON-
FED Başkanı ve Ode Yalıtım Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 
TÜRKONFED Başkan Yardımcısı 
ve Sütaş Grup Yönetım Kurulu 
Başkan Vekili Serpil Veral, TÜR-
KONFED Başkan Yardımcısı ve 
Dımes Genel Müdürü Ozan Diren, 
Yüksek Mimar Efekta Mimarlık 
Başkanı Kayhan Çakanel, Turizm 
Uzmanı ve Profesyonel Tur Reh-
berı Yazar Özge Ersu, Dıjital Med-
ya Uzmanı Muse Ajans ortağı Mu-
rat Tayhan, Seyahat Blogger’ları 
Deniz Pehlivan ve Nesibe Damar, 
Doğan Burda Dergileri ve Capital 
Dergisi Satış Müdürü Dilek Ünlü, 
Atlas Dergisi foto muhabiri Tolga 
İldun, Atlas Dergisi Muhabiri Tev-
fik Taş, Açık Radyo program ya-

pımcısı ve sunucusu ve Yeşil Ga-
zete yetkilisi Ercüment Gürçay, 
ATRO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ozan Sayın, Geleceği Paylaş Sivil 
İnsiyatif Kurucusu Oya Demir ve 
Yerel Danışma Kurulu Üyesi Ser-
kan Eryılmaz katıldı.

Ege Hikayesi Projesi Nedir?

Proje ile Aydın, Denizli ve Muğ-
la bölgelerinde sürdürülebilir 
sosyal-kültürel ve ekonomik 

kalkınmayı planlamaktadır. Böl-
ge değerlerinin belirlenmesine, 
geliştirilmesine, tanıtılmasına 
odaklanan bir proje yürütül-
mektedir. Dünü bugüne, bugünü 
geleceğe taşımayı hedefleyen 
Ege hikayesi Projesi, kültür, ta-
rih, tarım, coğrafi yer, ve sana-
tın her alanda unutulmaya baş-
layan, hayatın içinde yer alan 
değerlerini ortaya çıkarmayı  
hedeflemektedir.
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EN BABA FESTİVAL;
‘BABAFEST’
BABADAĞ BELEDİYESİ VE BABADAĞLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE BU YIL 
İKİNCİSİ DÜZENLENEN ‘BABAFEST’ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Babadağ Seni Bekliyor’ mot-
tosuyla düzenlenen ve Çar-
şı Meydanı’nda kurulan 

Babafes’tin açılışına CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Denizli Mil-
letvekili Gülizar Biçer Karaca, 
CHP Denizli Milletvekili Teoman 
Sancar, CHP Denizli İl Başkanı 
Mahir Akbaba, Belediye Başkanı 
Ali Atlı, Bozkurt Belediye Başka-
nı Birsen Çelik, Honaz Belediye 
Başkanı Yüksel Kepenek, İyi Parti 
Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, 
Denizli Ticaret Odası Başkanı 
Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi 
Odası Başkanı Müjdat Keçeci, 
BASİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Şeref Arpacı, DESİAD Yönetim 
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Kurulu Başkanı İ.Okan Konya-
lıoğlu, BASİAD Yönetim Kurulu 
ve dernek üyelerinin yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Coşku dolu festivalde Babadağ’a 
ve Denizli’nin diğer ilçelerine özel 
lezzetler stantlarda tanıtıldı. Fes-
tival kapsamında gerçekleştirilen 
mehteran gösterisi vatandaşların 
ilgi odağı oldu. Babadağ’ın turizm 
yolunda gelişmesi için önemli 
adımlar atan Belediye Başkanı 
Ali Atlı festivalde yaptığı açılış 
konuşmasında, “Şu anki kalaba-
lığa baktığımızda hedeflediğimiz 
gibi bir festival gerçekleştiğini 
görüyoruz. Bu vesileyle bütün 
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misafirlerimize iyi eğlenceler ve 
bol satışlar diliyorum. Festivalin 
yapılmasında büyük katkı sunan 
BASİAD’a, BASİAD Başkanımız 
Şeref Arpacı’ya ve yönetimine de 
teşekkür ediyorum” dedi.

BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Arpacı da, Babadağ’ın kül-
türünü ve doğal güzelliğini duyu-
rabilmek adına yaptıkları çalış-
maların geri dönüşlerinin olumlu 
olmasından duydukları mutlulu-
ğu dile getirerek, festivale katılan 
herkese teşekkür etti.
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Babadağ, eşsiz manzarası 
ve doğası ile unutulmaz bir 
görsel şova ev sahipliği yap-

tı. Babadağ Belediye ve BASİAD iş-
birliği ile gerçekleşen Off-Road ve 
Motor Sporları Gösterisi adrenalin 
tutkunlarının akınına uğradı.

Gösteriyi izlemeye gelen adrenalin 
tutkunlarının keyifli zaman geçire-
bilmesi için Babadağlı kadınların 
özenle hazırladığı yemekler, çeşitli 
el sanatları, sanat ve müzik atöl-
yesi, boyama atölyesi gibi birçok 
alternatif etkinlik de meraklısı ile 
buluştu.

OFF ROAD GÖSTERİSİ
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DENİZLİ ve TÜRKİYE
EKONOMİSİ ÜZERİNE
BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEREF ARPACI DRT DENİZLİ TV’YE KONUK OLDU. 2019 YILININ 
SONUNA DOĞRU YILA GENİŞ ÇAPLI BİR BAKIŞIN ELE ALINDIĞI PROGRAMDA KONUŞAN ŞEREF ARPACI, 
DERNEK ÇALIŞMALARINI, DENİZLİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ. 

BASİAD olarak 2019 yılında 
önemli etkinlikler gerçek-
leştirdiklerini ifade eden 

Arpacı, ‘’Yılın ilk çeyreğinde Mahfi 
Eğilmez ve Murat Sağman’ın ka-
tılımlarıyla bir ekonomi programı 
düzenledik ve gerçekten çok ses 
getirdi. Sonraki dönemde ise ye-
rel seçimlerin genel seçim hava-
sında geçmesi dolayısı ile çok bir 
faaliyette bulunamadık. Seçimler 
hem ekonomiyi hem sosyal hayatı 
oldukça etkiledi. Biz de o dönem-
de etkinliklerimizi üyeleri kay-
naştırmak adına yapılan etkin-
likler adı altında düzenledik. Yılın 
son çeyreğinde ise geleneksel 
hale gelen Babafest’i düzenledik 
ve bu etkinlik ile hedeflediğimiz 
yerel kalkınma planını hayata 
geçiriyoruz. Babadağ için daha 

birçok projeyi hayata geçirdik ve 
burada en büyük destekçimiz Ba-
badağ halkı oldu. Dernek olarak 
halkın bize destek olmasından 
onur duyuyoruz’’ dedi.

Denizli ve Türkiye ekonomisi-
ni değerlendiren Başkan Arpa-
cı, 2019 yılının tüm dünya için 
zor bir yıl olduğunu belirterek, 
‘’ Denizli ihracatçı bir il olduğu 
için bu süreci diğer şehirler ka-
dar zor geçirmedi. Ancak iç pi-
yasaya satış yapan üreticiler kur 
dalgalanmalarından çok olum-
suz etkilendi. Türkiye ne yazık 
ki ithalata bağımlı bir ülke bunu 
da ancak üretim ile kırabiliriz. 
Bunun için Ar-Geye, teknolojiye, 
tarım, enerji ve makine sanayisi-
ne yatırım yapmamız lazım’’ diye 
konuştu.

“BABADAĞ İÇİN DAHA 
BİRÇOK PROJEYİ 

HAYATA GEÇİRDİK 
VE BURADA EN 

BÜYÜK DESTEKÇİMİZ 
BABADAĞ HALKI OLDU. 

DERNEK OLARAK 
HALKIN BİZE DESTEK 
OLMASINDAN ONUR 
DUYUYORUZ’’ DEDİ.

DENİZLİ VE TÜRKİYE 
EKONOMİSİNİ 

DEĞERLENDİREN 
BAŞKAN ARPACI, 
2019 YILININ TÜM 
DÜNYA İÇİN ZOR 

BİR YIL OLDUĞUNU 
BELİRTEREK, ‘’ 

DENİZLİ İHRACATÇI 
BİR İL OLDUĞU İÇİN 

BU SÜRECİ DİĞER 
ŞEHİRLER KADAR ZOR 

GEÇİRMEDİ.
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EKONOMİ ve
İŞ DÜNYASI
BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEREF ARPACI, EGE TV’DE YAYINLANAN BAKIŞ AÇISI 
PROGRAMINA KONUK OLDU VE EKONOMİK DALGALANMALARIN İŞ DÜNYASI VE SOSYAL HAYATTA 
YANSIMALARINI ELE ALDI. 

Kurlardaki hareketin tüm 
dünyayı etkilediğini ancak 
Türkiye’nin bundan daha 

fazla etkilendiğini söyleyen Ar-
pacı, ‘’Ülke olarak kurlardaki 
dalgalanmalardan etkilenmemi-
zin birçok sebebi var. Örneğin, 
Suriye’de yaşanan olaylar, Ame-
rika’nın Çin ile yaptığı ekonomik 
savaşlar ve daha sayılabilecek 
birçok nedenden dolayı dalga-
lanmalardan fazlasıyla etkileni-
yoruz. İş adamlarının, STK’ların, 
odaların ve birçok kurumun yıl-
lardır söylediği temel nokta ihra-
cata dayalı bir ekonomik büyüme. 
İşsizlik rakamları gerçekten çok 

ciddi boyutta. Yeni yatırımlar ya-
pılmalı ve istihdam alanları oluş-
turulmalı. Bunun için de devletin 
yapması gereken en önemli des-
tekler bir tanesi üretim maliyet-
lerini düşürmek olmalı. Tekstil 
sektörüne yapılacak kısa vadeli 
teşvikler bile bizim ihracatımı-
zı ciddi oranda artıracaktır. Yine 
aynı şekilde makine sanayi des-
teklenmeli ki biz yerli üretim 
makinelerle çok daha uygun fi-
yatlara üretim yapabilmeliyiz. Bu 
atılacak adımların geri dönüşleri 
zaten 5 ila 10 yıl sonra alacağız. 
Bu yüzden Türkiye ekonomisi için 
harekete geçilmelidir’’ dedi.

İŞ ADAMLARININ, 
STK’LARIN, ODALARIN 
VE BİRÇOK KURUMUN 
YILLARDIR SÖYLEDİĞİ 

TEMEL NOKTA 
İHRACATA DAYALI BİR 
EKONOMİK BÜYÜME. 
İŞSİZLİK RAKAMLARI 

GERÇEKTEN ÇOK 
CİDDİ BOYUTTA. 

YENİ YATIRIMLAR 
YAPILMALI VE 

İSTİHDAM ALANLARI 
OLUŞTURULMALI.
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KOTUNDA İYİLİK VAR
KAMPANYASI

Türkiye’nin yenilikçi, duyarlı, 
tekstil sanayii ve ihracatı ile 
başı çeken şehri Denizli’de,  

Forum Çamlık  ve Pamukkale Üni-
versitesi, birlikteliğinde başlatılan 
“Kotunda İyilik Var!” projesi, lans-
manından itibaren 4 hafta içinde 
çığ gibi büyüyüp farklı iyilikçi ka-
nallar ile yayılarak şehirde çevreye 
yönelik hatırı sayılır bir farkındalık 
yarattı.

Tema Vakfı Denizli İl Temsilcili-
ği,  Orman Bölge Müdürlüğü,   İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Babadağ 
Belediyesi, Babadağlı Sanayici ve 
İş Adamları Derneği, Denizli Or-
ganize Sanayi Bölgesi, Denizlili iş 
adamları ve sanayiciler,  medya 
ajansları, şehirli gönüllüler proje-
ye tam destek vererek önemli bir 
iyiliğe imza attılar.

Geri dönüşüm, doğanın gelişimi, 
eğitime katkı konularına dikkat 
çekilen ‘Kotunda İyilik Var’ proje-
si kapsamında, poşetlerin yerini 
alan bez çantalara alternatif ola-

rak kot kumaştan alışveriş çan-
taları yapıldı. 14 gün süren proje 
sonunda 2000 adet kullanılmayan 
kot pantolon, alışveriş çantasına 
dönüştü. Çantalar, BASİAD’ın De-
nizli’de ilk kez düzenlediği TEDx 
Çamlık Blv. etkinliğinde sergilendi 
ve organizasyon için bilet alan her-
kes bir fidan dikilmesine katkıda  
bulunmuş oldu. 

11.000 FİDAN, 6000 ÖĞRENCİNİN MUTLULUĞU, BİNLERCE ŞEHİRLİNİN ÇEVRE BİLİNCİ...

“KOTUNDA İYİLİK 
VAR!” PROJESİ, 

LANSMANINDAN 
İTİBAREN 4 HAFTA 

İÇİNDE ÇIĞ GİBİ 
BÜYÜYÜP FARKLI 

İYİLİKÇİ KANALLAR İLE 
YAYILARAK ŞEHİRDE 

ÇEVREYE YÖNELİK 
HATIRI SAYILIR BİR 

FARKINDALIK YARATTI.
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Tarım ve Orman Bakanlığı 
toplumun çevreye olan du-
yarlılığını artırmak ve son 

aylarda çıkan orman yangınları 
sonucunda zarar gören alanların 
yeniden ağaçlandırma konusunda 
vatandaşların yoğun taleplerine 
karşılık vermek amacıyla ‘’Gele-
ceğe Nefes’’ kampanyası başlattı. 
BASİAD’ın da fidan alarak destek 
olduğu proje kapsamında kam-
panyaya destek olmak için başlatı-
lan ağaç dikme etkinliği 11 Kasım 
saat 11.00’de Babadağ Çarşı Mey-
danı’nda gerçekleşti. Kampanyaya 
destek olan gönüllüler tarafından 
Babadağ Çarşı Meydanı ve Oğuz-
lar Köyü’nde toplamda 11 bin fidan 
toprak ile buluştu.

Etkinliğe Babadağ Başkanı Şe-
ref Arpacı’nın yanı sıra, Baba-
dağ Belediye Başkanı Ali Atlı, 
Babadağ Kaymakamı Ahmet Ali 
Altıntaş, Forum Çamlık yönetici-
leri ve Ahmet Nazif Zorlu Lisesi  
öğrencileri katıldı.

HER FİDAN 
NEFES OLSUN GELECEĞE
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DETGİS tarafından organize edilen, BASİAD, DENİB ve Denizli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından desteklenen ‘Denizli Fashion Week 2019 Denizlili moda 
severler tarafından büyük ilgi gördü. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen, ev ve plaj 
ürünlerinin görücüye çıktığı etkinliğe ‘’Ahenk’’ koleksiyonu ile Seda Sezen 

Özyurt ve BASİAD defilesi damga vurdu.
Markaların özenle hazırlandığı ve EMY Ajans’ın kurucusu Eda Meltem Yılmaz 
tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinliğin kreatif direktörlüğünü 
modacı Cihan Nacar üstlendi. İddialı ve farklı plaj ürünlerini eşsiz couture 

 koleksiyonlara dönüştürmesiyle tanınan ünlü tasarımcı Cihan Nacar’ın  
defilesi ise izleyenleri adeta büyüledi.

Göz dolduran etkinliğin finalinde Shikka markasının defilesinde sahneye  
çıkan şarkıcı Zeynep Mansur’a, manken Şebnem Schaefer eşlik etti.

2019
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DEFİLEDEN BABADAĞ’A

Defile için Denizli’ye gelen 
ünlü manken Şebnem Sc-
haefer, ünlü modacı Cihan 

Nacar ve Ümit Temurçin defilenin 
ardından BASİAD Başkanı Şeref 
Arpacı’nın daveti üzerine Baba-
dağ’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı 
Ali Atlı ve BASİAD Başkanı Şeref 
Arpacı’nın ev sahipliğinde gerçek-
leşen ziyarete ayrıca TAY Group 
Grup Kurumsal İletişim Direktörü 
Burçin Özer ve DETGİS Yönetim 
Kurulu katıldı.

Babadağ’ın doğasına ve yöresel 
lezzetlerine hayran olan Schaefer 
“Burası adeta bir saklı cennet, ilk 
kez geliyorum ama tekrar gele-
ceğim. Rengarenk evlerine eşlik 
eden yemyeşil doğası insanın içini 
ferahlatıyor” dedi.

BASİAD Başkanı Şeref Arpacı da 
Babadağ’ın tekstil alanındaki öne-
mine vurgu yaparak, ‘’Denizli teks-
til ürünleri ihracatında marka ha-
line geldi ve bu markadaki imzanın 
nakışı Babadağ’dır. İlçemizi turizm 
ve tekstil alanında hak ettiği değe-
re taşımak için desteğimiz devam 
edecek” diye konuştu.





BASİAD Geleneksel Antalya 
Gezisi Etkinliği’ne hız kes-
meden devam ediyor. Oytun 

Erbaş’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı gezi etkinliğinde BASİAD 
Yönetim Kurulu ve üyeleri ve aile-
ler hem keyifli bir seminer dinledi 
hem de Antalya sıcağının tadını çı-
kardı.

Etkinlikte konuşan ve bizi oluştu-
ran her şeyin temelinin genleri-
miz olduğunu söyleyen Fizyoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, ‘’Bir 
insanın hayattan zevk alması bile 
genlerine bağlı. İleriki zamanlarda 
insanlar çocukların daha doğma-
dan nasıl özelliklere sahip olaca-

ANTALYA
GEZİSİ
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ğını bilecekler. Örneğin geninde 
matematik olmayan bir insan mü-
hendis olmayacak.’’ dedi.   

Ayrıca uzun yaşamanın da genleri-
miz ile alakalı olduğunu ama vücu-
dumuzu yormamamız gerektiğine 
değinen Erbaş, ‘’alkol, sigara, gü-
rültü, stres, çok yemek, az yemek 
gibi faktörler insanı yoran şeyler. 
Ne kadar az vücudumuzu az yo-
rarsak genlerimize o kadar destek 
olur, uzun yaşarız.’’ diye konuştu.
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TEDx
CAMLIK BLV.
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TEDx CAMLIK BLV.
Dünya çapında birçok ilham veren hikayeyi bünyesinde barındıran TED etkinlerinin  
Denizli’deki ilk adımı BASİAD tarafından atıldı. TEDx Çamlık Bulvarı etkinliği, 9 Kasım  
tarihinde Nihat Zeybekci Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Günler öncesinden biletleri tükenen  

etkinlik Denizlililer tarafından büyük ilgi gördü.
Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, Yüksekçıta Koleji ve TED Denizli Koleji’nin  
destekleriyle düzenlenen programın ana konusu ‘gelişim’ olarak belirlendi. Moderatörlü-
ğünü Murat Can Canbay’ın yaptığı programa; Berna Laçin, Serkan Yürekli, Osman Sezener,  

Cengiz Güneş, Hakan Kural, Volkan Akı ve Oytun Erbaş konuşmacı olarak katıldı. 

TEDx Nedir?
TED konuşma videoları ve canlı konuşmalar sayesinde yeni fikirler ve ilham veren tartış-
malarla zenginleşen bir dünyayı yaşatır. TED bağımsız organize edilen bu etkinlikler için 
genel kılavuzluk hizmeti verir. TEDx ise  “payIaşmaya değer fikirler”in dile getirildiği ye-
rel bir programdır. TED, kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini 
yapabilmeleri için TEDx’i yaratmıştır. TEDx ismindeki “x” bağımsız organize edilen TED 
etkinlikleri anlamına gelmektedir. TEDx etkinlikleri 400’ün üzerinde TED video arşivinin de 
gücüyle, etkinliğin kendi konuşmacıları ve performansları ile beraber yeni fikirler, ilham 
veren konular ve heyecan verici konuşmalarIa zenginIeşen bir dünyayı yaşamanızı sağlar.

Tedx Camlık Blv.

Tedx nedir?X 
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TEDx bir hayalin üzerine şekil-
lenen çok uzun bir yolculuk oldu 
bizim için. TEDx’i yapmayı kesin-
leştirdiğimizde bazı temel ilkeler 
çerçevesinde ‘’Bir amacımız ol-
malı ve Denizli’ye katkı sağlama-
lıyız.’’ dedik. Bu sebeple gönüllü 
arkadaşlarımızı lise ve üniversite 
öğrencilerinden seçtik ki, TEDx 
deneyimleri olursa gittikleri yer-
lerde böyle organizasyonları ha-
yata geçirebilsinler, en azından ön 
ayak olabilsinler diye. Konuşma-
cılarımızın iki tanesini Denizli’den 
seçtik, bu organizasyon vasıtası ile 
başarılarını duyurabilsinler diye. 
11.11 ‘de Geleceğe Nefes Ol adı 
altında düzenlenen kampanyaya 

destek olmak istedik ve aldığınız 
her bilet bir fidan olarak doğaya 
geri dönecek. 

Bir sonraki yıl da düzenlemeyi 
planladığımız organizasyonumuz 
için tüm geri dönüş ve değerlen-
dirmelere açığız. Desteklerinizi 
bekliyoruz. TEDx Çamlık Blv. için 
bizimle birlikte gönüllü olan ar-
kadaşlarımız var ve haftalardır 
hayatlarından feragat edip bu or-
ganizasyonun güzel olması için 
çalışıyorlar. BASİAD Yönetim Ku-
ruluna, gönüllü arkadaşlarıma, 
sponsor olan destekçilerimize ve 
bu organizasyona katılan sizlere 
çok teşekkür ederim.

Şeref ArpacıŞEREF ARPACI
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Murat Can Canbay
Sivas’ta dünyaya gelmiştir. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 

Müzik Eğitimi Bölümü Viyola Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1987’de TRT’nin açtığı sınavı 
üstün başarıyla kazanıp Ankara Radyosu’nda “Spiker” olarak göreve başladı. Sayısız Radyo 

ve TV programında spiker ve sunucu olarak yer aldı. Halen TRT İzmir Müdürlüğü bünyesinde 
bu görevine devam etmektedir. TRT’deki görevi yanı sıra daha önce Ege Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak başladığı “İletişimde Dil ve Diksiyon” derslerini 2007 yılın-
dan bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdürmektedir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 
2006 yılı Radyo-Tv Haber Spikerliği dalındaki birincilik ödülüne sahip olan deneyimli sunucu, 

aynı zamanda bir yelken tutkunudur.
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Murat Can CANBAY X
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MODERATÖR
Arkadaşlarla içeride sohbet ederken bir hikaye anlattım. Sizlerle de paylaşmam 
için ısrar ettiler ben de kıramadım. Sizlerle tavlanın hikayesini paylaşmak istiyo-
rum. 
Tavla oyunun geçmişi satranç kadar çok eski tarihlere dayanmaktadır. Perslerin 
ortaya çıkardığı bir oyun olan tavla, Acem diyarının fethi ile birlikte Arap coğrafya-
sında da yayılmıştır. Halk arasında vakit geçirmek için en çok oynanan oyunların 
başında gelmiştir. Zarlarla oynandığı için İslam alimlerince kumar olarak görülen 
tavla oyunu günah olarak kabul edilmiş ama halk tarafından oynanması engelle-
nememiştir. Tavla oyunun ilginç bir doğuş hikayesi vardır. O dönemde savaşlarda 
insanların ölmemesi için taktiksel olarak bir şeylerin geliştirilmesi gerekli görül-
dü ve ilk olarak satranç bulunmuş.
Efsaneye göre Hint İmparatoru danışmanlarına, çocuklarının savaşta iyi düşünen 
başarılı birer general olmaları için bir yol bulmaları talimatını vermiş ve bu talimat 
üzerine imparatorun danışmanlarından Herssabbin Dahire adlı bir Hint düşünürü 
satranç oyununu bulmuştur. Daha sonra Hint İmparatoru, bir satranç takımını, ya-
nında bir mektup ile birlikte, hediye olarak Pers İmparatoruna göndermiş. Mektu-
bunda oyunla ilgili hiç bir açıklama yapmamış, içerisine “Kim daha çok düşünüyor, 
kim daha iyi biliyor, kim daha çok ileriyi görüyorsa o kazanır. İşte hayat budur…” 
diye yazmış. Pers İmparatoru bu mesajı dönemin en alim veziri olan Buzur Mehir 
ile paylaşmış ve ondan önce oyunu çözmesini, sonra da karşılık olarak Hint İmpa-
ratoru’na hediye edilmek üzere başka bir oyun icat etmesini istemiş.
Buzur Mehir tarafından 1400 yıl önce tasarlanan tavla oyunu; dünyanın en popüler 
oyunlarından biridir. Zaman kavramından alınan ilhamla tasarlanan oyunun za-
mana böylesine direnmesi de son derece etkileyicidir. Tavlanın 4 köşesi 4 mevsimi, 
içindeki karşılıklı 6’şar hane 12 ayı, pulların toplamı ayın 30 gününü, siyah-beyaz 
pullar gece ve gündüzü, karşılıklı 12’şer hane günün 24 saatini simgeler. Oyun bi-
ter ve kapalı bir tavla tabuta benzer… Buzur Mehir’in bulduğu oyunu çok beğenen 
Pers İmparatoru, Hint İmparatoru’nun hediyesine karşılık olarak bir tavla takımı 
göndermiş. Hediyesine iliştirdiği mektupta ise şöyle yazıyormuş: “Evet, kim daha 
çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha çok ileriyi görüyorsa o kazanır ama 
şansı da unutmamak gerekir. İşte hayat budur…”

Moderatör

X
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Berna Laçin
1970 yılında İzmir’de doğan Berna Laçin, mimarlık ile başladığı eğitim hayatını oyunculuk 
ile sürdürmüştür. Çok sayıda dizi, film ve reklam projelerinde yer alan ve çeşitli ödüllerin 
de sahibi olan Laçin, Milliyet Gazetesi’nde eğitim, kadın ve çevre sorunlarına ilişkin köşe 

yazıları yazmaktadır. 
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Eğitim Şart
Böyle bir organizasyonda bulunmak beni çok heyecanlandırdı. Hele hele pek çok genci 
burada görüyor olmak çok önemli ve iyi hissettirdi bana. 
Özellikle ülkemiz için eğitimden daha önemli bir konu yok. Herkesin ‘’eğitim şart’’ diye 
çevirdiği geyik Türkiye’nin mottosu olmalı. Dünyada sıkça uygulanan ve ekonomide 
kalkınma bölünün düzenlediği PISA testlerinde ülkemiz hep son sıralarda yer alıyor.  
Bu testlerde ülkeler eğitim kriterine göre sıralanır ve diğer ülkeler de yatırımlarını bu 
testlerin sonucuna göre yaparlar. Yani ülkeler arası dinamikler bu test sonuçlarına 
belirlendiği için ekonomi dediğimiz şeyin de çocuklarımızın şu an aldığı eğitim ile doğ-
rudan bağlantılı olduğunu bilmeliyiz. 
Eğitimdeki asıl önemli olan nokta; çocuğu merkeze aldığınızda aile, okul ve çevre aynı 
eğitim sisteminin dinamikleri olarak hareket edebilmesi. Aksi takdirde mekanizma 
çalışmıyor. Örneğin; bir çocuğa okulda yere çöp atmaması ne kadar söylenirse söylen-
sin, ailesi yere çöp attıktan sonra o eğitim havaya uçar. Çünkü içselleştirilmemiş olan 
öğreti kalıcı bilgiye dönüşmez. 
Bizim eğitim sistemimizdeki en büyük defo, müfredat. Son zamanlarda gelen ye-
nilikler yüzünden çorbaya dönmüş bir müfredatımız var. Eğitim dediğiniz şey; 
‘’Biz bu çocuğu ileride nerede görmek istiyoruz?’’ sorusu ile başlar ve okullar-
da uygulanan müfredat da buna göre belirlenmelidir. Eski müfredatın ağırlığı 
ve öğreticiliği ile şu an ki müfredatın alakası yok. Şimdiki müfredatta yer alan ko-
nuların içi boş, bilgiler parça parça. Çocuklar öğrendikleri şeyler arasında bağlan-
tı kurup hayatlarında kullanamıyorlar. Konuları sınava yönelik çalışıp ertesi gün  
unutuyorlar.
Hepimiz Rönesans Dönemini okuduk hem de sayfalarca. Ancak şimdiki müfredatta o 
konu yalnızca bir sayfa. Bu çocuklar ileride yurt dışı bağlantısı kurduklarında konuşa-
bilecek hiçbir şeyleri olmayacak.  Ülkemizde dahi çocuklar arasında açık bir makas 
var. Ortak dil belirleyici bir kültür müfredatımız da yok. Ortak kitapları okumamış, 
filmleri izlememiş çocuklar aynı dili konuşabilir mi? 
Batı illerimizde ortaokul okuma oranı çok yükseldi ancak doğuya baktığımızda es-
kisinden yüzde elli daha geride. Muş ülkemizde en düşük ortaokul mezunu ve-
ren ilimiz. Şu an gündemde Finlandiya eğitim sistemi var. Bizim işimize yarayan 
yerlerini uygulasak yeter ancak orada en zor kazanılan bölüm öğretmenlik. Biz 
ise öğretmen okullarını kapatıyoruz. Sözleşmeli öğretmen adı altında bambaş-
ka bölümlerden mezun olan kişileri başka bölümlere öğretmen olarak atıyo-
ruz. PISA testlerinin sonuçlarına baktığımızda son iki yıl da ülke olarak daha kötü  
durumdayız. 
Geçen Milli Eğitim Bakanımız portfolyo sisteminden bahsetti. Öğrenciler üniversiteye 
hazırlanırken, yurt dışında olduğu gibi, kendilerine portfolyo hazırlayacaklar. Ancak 
sizce batıdaki bir öğrenci ile Muş’taki öğrencinin hazırlayacağı portfolyo aynı olabile-
cek mi? Bu bizim içimize sinecek mi? Çocuklarımız mutlu olabilecek mi? Birlikte bir 
şeyler başarabilecekler mi? Düşünülmeden atılmış adımlar ile çocuklarımızın arasın-
daki makası daha çok açıyoruz. 
Okul, aile ve çevre olarak birlik olmaya ve ortak bir eğitim belirlemeye ihtiyacımız var. Batı 
ve doğu arasındaki bu farkı ortadan kaldırmak için ihtiyacı olan tüm çocuklarımıza yardım  
eli uzatmalıyız.

Eğitim Şart

X
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Serkan Yürekli
1981 yılında Avusturya’da doğan ve aslen Denizlili olan Serkan Yürekli, İTÜ Makine Mühen-

disliği’ni tamamladıktan sonra zeka oyunları alanına yönelmiştir. 2005 yılından beri bu alan-
da oyunlar yazan ve bu alanda faaliyet gösteren dergilerde editörlük ve yayın yönetmenliği 

görevlerini üstelenen Yürekli, ülkemizi zeka oyunları yarışmalarında temsil etmiştir. 
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Zeka Oyunları İnsanı
Bugün konuşmasını yapmak istediğim zeka oyunları satranç, sudoku gibi zeka 
oyunları değil de hayatımızda karşılaştığımız problemler. Zeka oyunları hayatımız-
daki problemlerin demosudur. Bir sorun ile karşılaştığımızda işin içerisine stra-
tejik düşünme, ihtimal hesaplama, o ihtimallerden en mantıklısını seçip en man-
tıklısından ilerleme, risk alma ve karar vermeyi soktuğunuz zaman karşınızdaki 
problem bir tür zeka oyununa dönüşüyor. 
Ben Serkan Yürekli. İşçi bir ailenin çocuğuyum. Beş yaşında yetim kaldım. Bü-
yük dram ve acılar yaşadım. Zeki ama yaramaz denen bir çocuktum. Yurtlarda 
büyüdüm. Üniversite sınavında ilk yüze girdim. Ülkemizi defalarca zeka oyunları 
yarışmalarında temsil ettim. On binlerce öğrenciye seminer verdim. Japonya zeka 
oyunları konusunda muhafazakar ve dışarıdan kolay kolay zeka oyunu tasarımcısı 
almaz. Ben dokuz tane Japon ile birlikte altı yıldır kitap yapıyorum. Bugün sizlere 
böyle bir insan nasıl olunur, hayatımızdaki zorluklarla nasıl başa çıkabiliriz onu 
anlatacağım. 
Ben Denizli’nin küçük bir köyünde büyüdüm. Yalnızca iki yıl içerisinde sevdiğim 
yaklaşık on kişiyi kaybettim. Problemlerim olduğunda tek başıma çözmem gerek-
tiğinin bilincine vardım. İlk başlarda tecrübesiz olduğunuz için ne zaman ne yapa-
cağınızı kavrayamıyorsunuz ama sonrasında alışıyorsunuz ve strateji geliştirmeye 
başlıyorsunuz. 10 yaşımdayken yurtta kalmaya başladım. O dönemin çocukları çok 
acımasızdı.  Zamanla her birinin hoşuna giden şeyleri keşfedip onlara stratejik 
olarak yaklaştım. 
Üniversitede kendimi tanımaya başladığım yıllar oldu. Kitap okudukça ‘Türk evve-
liyatını değiştireceğim’ diye düşünmeye başladım. Yanlış alanda olduğumu düşün-
düm. Sonrasında ise hayata karşı çözülmesi gereken problemlermiş gibi bakmaya 
başladım: Zeka oyunları. 
Anlamaya başladıktan sonra da zeka oyunları üretmeye başladım. Şu ana kadar 
çoğu Android ve IOS işletim sistemlerinin kullanıldığı telefonlara indirilebilen top-
lamda 130 oyun yazdım. Bulduğum bir oyun Japonya’da doktora tezi oldu. 
Ufacık köyden gelen bir adamım ben. Müthiş şeyler yapmadım yalnızca doğru 
adımlar attım. Belli yaştan sonra her şeyi zeka oyunu olarak gördüm. Benim bütün 
belli birikimimi kullanabildiğim tek alan çocuklar. Her şey oyun. Önemli olan nok-
ta hangi taktiklerle oyunu oynayıp ne kadar az zararla oyunu tamamlayabildiğin-
dir. Bunları çocuklara aktarabilirsem hayata karşı güçlü çocuklar yetiştirebilirim  
diye düşünüyorum.

Zeka Oyunları İnsanı
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Osman Sezener
1982 yılında İzmir’de doğan Osman Sezener, ailesinin izinden giderek yeme içme sektörüne 
adım atmıştır. Yurtiçi ve dışında çeşitli eğitimler alarak ve çeşitli firmalarda çalışarak kendi-
ni geliştiren Sezener, Türkiye’ye döndükten sonra çocukluğundan beri hayali olan büyüdüğü 

bölgenin toprağından ve denizinden gelen malzemeleri odun ateşinde en doğal şekilde 
pişirmek fikrini gerçekleştirerek OD Urla’yı hayata geçirmiştir.
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Gelişimin Lezzeti 
Farklı kültürlere sahip bir aileden geliyorum; babaannem yarı Alman, baba ta-
rafım Çerkez, Makedon, Girit kültürlerine sahip. Yazları 20-25 kişilik aile sofra-
larımız kurulurdu, birçok çeşit tattım. Bir restoranın içinde doğdum diyebilirim.  
Kendimize ait restoranımızda da İtalyan mutfağı hizmeti veriyoruz. 
Küçüklüğümde yaz dönemlerinde kendi işletmemizde çalışırdım. Lise tercihimi 
yaparken zorlandım çünkü o dönemde Türkiye’de gastronomi bölümü yoktu. İl-
gime en yakın bölüm olan Turizm ve Otel İşletmeciliği okumak zorunda kaldım. 
Sonrasında Newyork’a giderek çeşitli eğitim ve stajlar yaptım. Newyork’u tercih 
etmemdeki sebep tüm dünya mutfaklarının birleşim yeri olması ve kendimi geliş-
tirme fırsatımın yüksek olmasıydı. 
Okulu bitirip Türkiye’ye döndükten sonra restoranı büyütmek için atabileceğimiz 
adımları planlamaya başladık. Öncesinde bilinirliliğimizi artırmak için catering 
alanında hizmet vermeye başladık. Kısa zamanda ismimizi kalburüstü kesimlere 
duyurduk ve küçüklüğümden beri hayalim olan şık bir restoran kurmak için yola 
koyulduk. Urla’da bulunan zeytinliğimize büyük bir restoran kurmaya karar verdik 
ve mimar olan eşimle birlikte iki günde projeyi bitirdik. Babam ertesi gün demir 
siparişi verdi ve doksanıncı gün ilk müşterilerimizi ağırladık. Ben bu süreç boyun-
ca dünyayı seyahat etmeye başladım. Dünyada sıralamaya giren mutfakları ziyaret 
ettim. Birkaç ay hepsinde çalıştım ve kendi restoranımıza neler katabilirim diye 
çabaladım. İzmir’de dışarıya çıktığınızda yiyebileceğiniz kısıtlı şeyler var. Sürekli 
rakı balık yapmaktan sıkılıyorsunuz. Her zaman aynı mezeleri tüketiyorsunuz. Ben 
de bu durumu kırmak için Urla OD’un herkesin isteğine cevap verebilecek şekilde 
donatılmasını amaçlamıştım. Öyle de oldu. 
Öncelikle mutfağı kırdık, mutfağımız herkese açık. Çünkü yemeklerin lezzeti ile 
aşçıların ruhsal durumunun büyük bir ilgisi var. Aşçıların ortamdan soyutlanma-
ması adına böyle bir adım attık. Müşterinin yemeği bittikten sonra aşçılar gidip 
müşteri görüşlerini alıyorlar, yemeği nasıl yaptığını anlatıyorlar. 
Ürünlerimizi çevremizdeki üreticilerden alıyoruz. Bazen kullanmayacağımız ürün-
leri bile satın alıyoruz, sırf çiftçi seneye başka bir ürün eksik, hevesi kırılmasın 
diye. Balıkçılar artık para kazanamadıkları için balığa çıkmak istemiyorlar ancak 
biz balıkçının kayığını kapatıyoruz ne tuttuysa o balığı alıyoruz. Her yemek için 
farklı tabak tasarlatıyoruz, bizim için bakış açısı çok önemli çünkü. On bir ayda 40 
bin müşteri ağırladık ve bu rakamın yüzde 85’i İzmir dışından.
Hayata da yemek gibi plan, denge, uyum, gelişim ve sabır ile mükemmel lezzeti 
yakalayabilirsiniz.

Gelişimin Lezzeti 
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Cengiz Güneş
1976 yılında Ankara’da dünyaya gelen Cengiz Güneş ilk ve orta eğitimini Ankara’da tamam-
ladıktan sonra lise öğretimi için İzmir’e gitmiş ardından 1994 yılında Gülhane Tıp Akademi-
si’nde tıp eğitimi almıştır. 1991 yılından beri devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görev 
hayatını 2013 yılında istifa ederek sonlandırmış, özel sektörde hizmet vermeye başlamıştır. 

Psikiyatri alanında uzmanlaşan Güneş, askeri doktorluk dönemindeki deneyimleriyle de 
travma ile ilişkili psikiyatrik bozukluklar üzerinde çalışmalar yürütmektedir.
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Aydınlanma 
ve GelişimAydınlanma ve

Gelişim
İnsanlık tarihi kendi içerisinde iki büyük ihtiyacının savaşını verdi. Bunlardan biri 
ait olma biri de özgür olma ihtiyacı.  Ait olma ihtiyacımızın koyduğu kurallar ne 
zaman ki bizim özgür olma ihtiyacımızı baskılamaya başladıysa, işte o zaman ay-
dınlanma hareketleri ortaya çıkmaya başladı. Bunun birincisini M.Ö 5.yy’da Antik 
Yunan Çağı Aydınlanması. Sokrates, yaptığı aydınlık hareketi ile insanları tanrısal 
vesayetten kurtarıp özgürlüğün dengesini sağlamayı başardı. İkinci aydınlanma 
dönemi ise 18. yy’da Yakın Çağ’da gerçekleşti. Bu aydınlanmanın silahı ise bilimdi. 
Son aydınlanma döneminde ise insan tekrar vesayet altına girdi. Biz bugün yapay 
zekaların vesayeti altındayız. Bugün bakıyoruz; genel alışveriş eğilimlerinize ha-
kim olan bir yapay zeka, sizin o anda neye ihtiyaç duyduğunuzu sizden daha iyi bi-
liyor ve açtığınız sitede alabilecek olduğunuz ürünün reklamı çıkıyor. Bütün kişisel 
verilerimiz kayıt altında. 
Sabah arabaya biniyorsunuz hangi müziği dinleyeceğinize Spotify’ın yapay zekası, 
akşam eve gidiyorsunuz ne izleyeceğinize Netflix’in yapay zekası karar veriyor. Bu-
gün hayatlarımız yapay zekaların ve bilgisayarların vesayeti altında. Çocuklarımız 
ise akıllı telefonların ve tabletlerin vesayeti altında. Daha önce aydınlanma silahı 
olarak kullanılan akıl ve bilim artık düşmanın elinde. 
Benim alanım ise modern yaşamın getirdiği bu stres yükü ile nasıl baş edeceğimiz. 
Son aydınlanma döneminin farkı bireyin kendi içinde yapacağı aydınlanma. Ben bu 
noktanın bilinçli farkındalık kavramına bağlı olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımı-
zın, yediğimiz yemekteki lezzetin, içtiğimiz kahvedeki aromanın, deneyimlerimizin 
ne kadar farkındayız? Hayat bazen size de otomatik pilotta yaşıyormuş gibi hisset-
tirmiyor mu? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki; iş kaybına neden olan en yaygın has-
talık mutsuzluk ve aynı sağlık örgütü diyor ki; 2023 yılında tanı koyulan en yaygın 
hastalık ‘’depresyon’’ olacak. 
Peki mutluluk nedir? Bir spektrum düşünelim, bunun bir eksi ucu var: Mutsuzluk, 
bir de artı var: Haz ya da keyif. Peki mutluluk bu spektrumun neresinde? Tam or-
tasında. Yani bizim nötr halimiz mutlu, fabrika ayarlarımız mutlu. Peki ne oluyor 
da mutsuz oluyoruz? Olumsuz otomatik düşünceler bizi mutsuzluğa itiyor. Mutsuz 
olmak için bir şeylere ihtiyaç var ancak haz ve keyif almak için de bir şeylere ihti-
yaç var. Hepsinin bir ortak noktası var: kısa süreli ve geçici. Modern hayatın bize 
yaptığı en büyük kötülük isteklerimiz ile ihtiyaçlarımız arasında ayrım yapamıyor 
oluşumuz. Bir şeyden mahrum kalmak bizi mutsuz ediyorsa biz ona ihtiyaç du-
yuyoruz demektir. İhtiyaçlarımız beklentilerimizi oluşturuyor, beklentilerimiz de 
mutsuzluğumu tetikliyor. Dolayısı ile mutsuzluğu azaltmak için beklenti ve ihtiyaç-
ları azaltmalıyız. Bilinçli farkındalık için meditasyon çok önemlidir. Aldığımız her 
nefes yeni bir hayat, bunun farkında olmalıyız. İçinde bulunduğumuz duyguların, 
durumların geçici olduğunu bilmeli ve olaylara rasyonel yaklaşmalı, kendimize 
şefkatli diğer tüm çevreye merhametli olmalıyız.X
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Hakan Kural
İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hakan Kural 1965 yılında 
Bursa’da dünyaya gelmiştir. Bir süre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almış 

ancak yarıda bırakarak Pazarlama eğitimine devam etmiştir. Pink Floyd’un solisti Rogers 
Waters ile ortak projeler yürütmüştür. Grubun ünlü şarkısı Another Brick in The Wall şarkısını 
Yaşam Hakkı Duvar olarak Türkçe’ye uyarlamış ve klip çalışması yapmıştır. Bu çalışma dünya 

çapında ödüllere layık görülmüş ve büyük ses getirmiştir.

İZEV’in gençlik yüzü Tan Aytıs 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulun ardından el 
sanatları bölümünü tamamladı. 2008 yılından beri de İZEV Bağımsız Yaşam Evi’nde eğitimini 
sürdürmektedir. Katıldığı birçok kursun yanında Hayvanlar ve Biz Sergileri, Karma Sergi, Sa-
nat ve Biz Sergileri gibi birçok sergide küratörlük yapmıştır. Aytıs, Youtube  Farkardaş kanalı-

nın sunuculuğunu yürütmektedir.
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Farkındalık ve 
Bütünleşme

Tan ve ben ikiz gibi olduk ve ben onun bana can dostum demesinden büyük gurur 
duyuyorum. Birlikte birçok projede yer aldık. Öncelikle derneğimizden ve bizden bah-
setmek istiyorum. İstanbul’dan geldik. Ateş yakmak temasını konuşmanın ana teması 
yapmak istememizin bazı sebepleri var. 4 milyon yıl önce ilk ateş bulundu, sonrasında 
insanlığın çok önemli bir evrimi başladı. Hem dostluk, arkadaşlık ve yuva kavramı 
hem de biyolojik olarak evrim süreci tam anlamı ile başladı. Ateşin etrafındaki sos-
yalleşme öyle yoğunlaştı ki biz ortadaki ateş önemini yitirmeye başladı. Ben ateşi dü-
şündüğümde buradaki herkesin kıvılcım benim de bu kıvılcımın bir parçası olduğumu 
düşünüyorum. Korun kıvılcıma, kıvılcımın da ateşe dönüşebilmesi için dernek olarak 
çok çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. 
Hem farkındalık hem de bu farkındalık ile bütünleşmeyi kavrayabilmek çok önemli. 
Hayatta hepimizin bir kıvılcımı yangına çevirmesi lazım. Dış etkenler ya ateşinizi har-
layacak ya üzerine su dökecek ama vazgeçmeden yolunuza devam ederseniz o ateş 
sürekli yanmaya devam edecek. 
Biz bundan tam iki buçuk yıl önce kendi ateşimizi yakmaya karar verdik. Yolculuğu-
muza başlarken hiç olmayacak şeyler hayal ettik. Bir soruna aşağıdan yukarı bakınca 
çok güç gözükür ancak zirveden aşağıya bakınca çok kolay gözükür ve size güç verir.  
Öyle bir şey yapalım ki, konser bileti satmadan, bağış istemeden, ajitasyon yapmadan 
farklı diye tanımladığımız dostlarımızın hayatın her alanında olabileceklerini göstere-
lim. Ünlüleri çok kullanmadan marka yüzlerinin kendilerinin olmasını istedik. Önce, 
dünyanın on iki ünlü eserine gençlerimizin yüzünü yerleştirip yeniden yorumlayarak 
‘’Sanat ve Biz’’ adlı bir sergi projesini hayata geçirdik. Dört ayda 27 sergi açtık. Global 
haber değerimiz oldu ve çok sayıda haber çıktı. Sonrasında, ‘’Hayvanlar ve Biz’’ adlı 
bir sergi daha düzenledik.  ‘’Starların starları’’ adında bir etkinlik yaptık ve Türkiye’nin 
önde gelen isimleri Tan ve arkadaşlarından imza aldı.  Yaptığımız projelerin hepsi dün-
ya çapında projeler. Hayalimiz Türkiye’den sosyal sorumluluk markası yaratmak ve 
bu amaçla Ocak ayında Los Angeles’ta, Şubat ayında Londra’da İZEV açıyoruz.  İnan-
dığınız ve bu uğurda çalıştığınız zaman başaramayacağınız hiçbir şey yok. Youtube’da 
Farkadaş diye bir kanalımız var ve bu kanal dünyada tek örnek. Şimdi de bir pop grubu 
kuruyoruz. Farkband adı altında kurulacak olan grupta dostlarımız solist olacak mü-
zik konusunda da çeşitli ünlü isimler destek verecek. 
Hayata geçirdiğimiz projelerle bir yıl içerisinde toplamda 14 ödül aldık. Amerika’da 
düzenlenen çok ünlü bir yarışmada 3 ödül aldık ve bunların birisi tek başımıza onur 
ödülü idi. Çok gurur verici çünkü karşımızda dev şirketler vardı. Geçtiğimiz aylarda Av-
rupa Birliği’nden sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldık. İstanbul Sabiha Gökçen’de 
İZEV Shop açıldı ve vakfa destek olmak için ürünler satılıyor. 
Hayatta hepimizin zihninde duvar oluşuyor. Gençlerin onların istediği gibi hayatın içinde 
var olmalarını sağlamalıyız. Yıkın duvarlarınızı ve hayata geçirmeyi planladığımız tüm 
projelerde bir kıvılcım da siz koyun ateşimize. Ateşimizi hiç söndürmeden devam edelim bu  
farkındalık yolunda.

Farkındalık ve
Bütünleşme
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Volkan Akı
1968 yılında dünyaya gelen Volkan Akı, Capital dergisinde yayın yönetmenliği yapmış ve bir-
çok projeye imza atmıştır. Radyo Kozmos 92.3’te ‘’Volkan Akı ile Ekonomi Sohbetleri’’ adıyla 
Türkiye’de radyoda yayınlanan ilk ekonomi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yap-
mıştır. Birçok gazete ve kanallarda ekonomi ve bilişim üzerine söyleşiler gerçekleştirmiş, 
2011 yılında VodacoSocial Real Time Marketing ajansının kurucularından olmuş ve genel 

müdürlüğünü üstlenmiş, bir süre sonra da bu görevini bırakmıştır. Şu an dünya Gazetesi’n-
de ‘’Volkan Akı ile İş’ten Sohbetler’’ köşesinde yazmaktadır.
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Dijital Gelecek
ve İnsan

Tüm konuşmalardan ilham aldım ve hepsinin tek bir ortak noktası var, insan. Topik 
ne gelişim, gelişim için değişmek gerekiyor. Değişim çok bir büyük bir dinamizm. 
Var olan her şey yaratıcı olan insandan çıkıyor. Uzun zamandır gazetecilik ve ya-
zarlık yapıyorum. Teknolojik trendleri takip ediyorum ve ‘’dijital dünyada insanın 
yeri nerede?’’ diye düşünmeye başladım. 
Teknolojideki yenilikler insanların bilgi birikimi ile mümkün oluyor. Geldiğimiz 
noktada paradigmalar çok hızlı değişiyor. Şu an yaşadığımız en büyük devrim veri 
devrimi. İnsanoğlu tarihte ilk defa yarattığı kaynağın bilgisini ölçmeye başladı. Bu 
devinimden kaynaklanan hızlı bir gelişme ve değişme var. Yapay zeka dediğimiz 
şey de böyle oluşuyor; topladığımız ve oluşturduğumuz zeka aslında biziz, aynada 
kendimize bakıyoruz. Bu kavrama Dijital Twin deniyor ve bunun açıklaması da: 
insanın verisel olarak kendinin kopyalanmasıdır. Dijital twin yapacağınız ve düşün-
düğünüz her şeyi bilir. Tatile nereye gitmek istediğiniz, ne giymek istediğinizi veya 
ne dinlemek istediğinizi…
Biz bu çağa algoritma çağı diyoruz. Yeni teknoloji beraberinde çok farklı üretim bi-
çimlerini de beraberinde getiriyor. Yaklaşık üç beş yıl sonra bu dönemdeki şeylere 
bile ihtiyacımız kalmayacak belki de. 3D Printing gelişimi ile yerinde üretim diye 
yeni bir üretim şeklinin olacağı konuşuluyor. Örneğin arabaların tek bir fabrikada 
üretilmesi gerekmeyecek ki zaten çok az materyale ihtiyaç olacak ve baskılı hale 
gelecek. Pek çok iş biçimi değişecek, iş kolları ortadan kalkacak. Temelde yapılan 
işlerin yüzde 70’i makineler tarafından yapılıyor olacak. 
Peki, insan burada tekrar nereye oturacak? İlk defa insan kendi ile birlikte olmak, 
kendine vakit ayırmak ile ilgili fonksiyonu değişecek. İnsanın daha innovatif olaca-
ğı bir dönem gelecek. İnsan tekrar yaratmak için özgür kalmış olacak. Bu çağ bu 
kadar olumsuzlukların içinde insan olduğu yaratıcılığını doğru kullanır ise mucize 
çağı olacak.

Dijital Gelecek
ve insan

X
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Oytun Erbaş
1978 yılında Ödemiş’te dünyaya gelen Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezu-

nudur. Okulu tamamladıktan sonra TUS’ta 7 kez derece yapmış ve ilk 10’a girmiştir. Birçok 
üniversitede öğretim üyeliği yapan Erbaş, ABD’nin İllinois eyaletindeki ‘’Experimental Medi-
cine’’ ve Gebze-Kocaeli Tübitak Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ‘’Deneysel Tıp’’ ilaç AR-GE 
laboratuvarlarının kurucusudur. Birçok uluslararası dergide 100’den fazla bilimsel makale-
si yayınlanmıştır. Şu an İstanbul Bilim Üniversitesi’nde görev alan Erbaş, İstanbul Florance 

Nightingale hastanelerinde AR-GE koordinatörlüğü yapmaktadır. 
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Kahve Falı Nasıl
Bakılır?

Ben işim gereği sürekli deneylerle uğraşıyorum. Deneylerimizi ya hayvanlar ya 
da hücreler üzerinde yapıyoruz. Hal böyle olunca bizim köyde benim mesleğimin 
anlaşılması biraz zor oluyor. Bununla ilgili bir anım var. Köyde ne iş yaptığımı an-
latırken bir teyze bana dedi ki,  ‘’Ne deyip bakım bu? Uleyn. Anlaşılcek gibi bi şeler 
değil bu. Garışık, garışık şeler bunla. Amma, faydalı olduğu belli’’ 
Bu yorumu yapan teyze çok yaşlı ve hiç okula gitmemiş birisi. Okuma yazması 
olmadığı halde yaptığım işin pragmatik olduğunu görebiliyor. Bunun sebebi de ha-
yatın ona katmış olduğu deneyim. Benim de işimde yararlandığım en büyük nokta 
deneyim. Gelelim fal konusuna, 2003 yılında hastanede nöbet tuttuğum zamanlar-
da, sağlık personeli olan bir kız arkadaşım yanıma geldi dedi ki, ‘’Oytun fal bakar 
mısın?’’ Ben de öylesine bakarım demiş bulundum. Gördüğüm şekillerden aklıma 
ne gelirse söylüyorum, aralarında tutanlar da var. Arkadaş da, ‘’Benim bir soru-
num var, sağ tarafım ağrıyor. otururken, kalkarken içimde bir şey sallanıyormuş 
gibi oluyor’’ dedi. Ben de kahve falına baktım dedim ki; ‘’Senin sağ yumurtalığında 
teratom var.’’ Ultrason ile baktığımızda gerçekten de sağ yumurtalığında teratom 
vardı. Arkadaş da ‘Oytun kahve falında her şeyi görüyor’ diye yaymış herkese. Kah-
veyi kapan odama koşuyordu. 
Peki nasıl bildim? Teratom, çok tipik ve yağlı bir tümördür. Yirmili yaşlarında bir 
kızın böyle bir şikayeti varsa tanı yüksek ihtimal teratom olur. Biraz önce bahset-
tim deneyim kısmı işte burada devreye giriyor. Ben insanların hangi ruh halince 
olacağını ya da hangi hastalıklara ev sahipliği yapabileceklerini yüzlerine bakınca 
anlayabiliyorum. Çünkü, şu ana kadar çok hasta ile ilgilendim artık bir yerden son-
ra tıp gözü dediğimiz şey oluşuyor. 
Sizlere birkaç örnek vereyim. Saç kıran şikayeti ile gelmiş bir hastaya bakıyorum 
ve diyorum ki, ‘’Son birkaç ay içinde çok üzülmüşsün. İşini mi yoksa yakın birini mi 
kaybettin? Hasta da diyor ki, ‘’Geçen ay işimi kaybettim. Nereden bildin?’’ Üzüntü 
durumunda bizim sistemimiz çöker, kıl köklerimizde iltihaplanmalar olabilir ve 
saç ya da sakallarda dökülmeler görülebilir. 
İnsanların yüzlerinde dikkat ettiğim bir nokta da kaşlar. Eğer kaşların yan tara-
fında dökülmeler var ise hastaya diyorum ki, ‘’Son aylarda bir kabızlık, kilo alma, 
kendini iyi hissetmeme, uykulu haller var.’’ Hasta yine şaşırıyor ve diyor ki, ‘’Ho-
cam nerden bildin?’’ Çünkü kaşlarının yanları dökük olan insanlarda tiroit bezi 
çalışmıyordur. Buna hipotriroit denir. Kadınlarda haşimatoyu gösterir. 
Bizim mesleğimizde telkin çok önemli. Ayağına diken batması nasıl ağrı yapıyorsa, 
bir insanı kaybetmek de aynı ağrıyı yapıyor. Fiziksel ağrı ile psikojenik ağrı aynı şey. 
O ağrı da telkin ile kesilir. Bu yüzden hastalarıma hep kahve falı bakıyorum, hep 
telkin edip iyi olacak şeyler söylüyorum.  Telkin, beyindeki ağrı kesici madde olan 
endorfini artırır. Mucize diye bir şey yok. Mucize bilmek ve çalışmaktır.

Kahve Falı Nasıl
Bakılır?

X
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Basiad Etkinlikler
Serkan Mutcalı 

Röportaj
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Serkan MUTÇALI
YAPTIĞIM HİÇBİR İŞTE 

ÖNCELİĞİM PARA OLMADI. 
YOLUN BAŞINDAN BERİ 

TEK HEDEFİMİZ BU 
SEKTÖRDEKİ KALİTESİZ 
HİZMET ALGISINI KIRIP 
ALANIMIZA SAYGINLIK 
KAZANDIRMAK. İNSAN 

İLİŞKİLERİNİN PARADAN 
DAHA DEĞERLİ VE 

ÖNEMLİ OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM. UZUN 

BİR SÜRE AKINTIYA 
KÜREK ÇEKTİM VE HİÇ 

PARA KAZANMADIM. TEK 
İSTEDİĞİM MÜŞTERİMİN 

MEMNUN OLMASI 
İDİ. DÜŞÜNCEM HEP 

ŞUYDU:  ‘’EVVELA İNSAN 
KAZANAYIM SONRASINDA 

PARA BİR ŞEKİLDE 
HALLEDİLİR.’’ 

Babadağ’da büyük saygı duyu-
lan Necip Ağa’nın torunu, in-
san kazanmanın para kazan-

maktan çok daha önemli olduğunu 
düşünen, yaşıtlarından biraz daha 
farklı bir iş insanı Serkan Mutçalı.  
Çocukluk yıllarını babasına yardım 
ederek geçirmiş ve ticaret hayatı-
nın tozunu yutmaya, güzel insan 
biriktirmeye küçük yaşlarda baş-
lamış. 

Platin Çevre Sağlığı-Peyzaj ve 
Bahçe Ürünleri firmasının sahibi 
Serkan Mutçalı çocukluk yıllarını 
ve firmasının kuruluş hikayesini 
BASİAD’a anlattı.

Serkan Bey kendinizi kısaca tanı-
tabilir misiniz?

Denizli’de doğdum büyüdüm. Ba-
badağlı Necip Ağa’nın torunuyum. 
İlk, orta ve lise öğrenimimi Deniz-
li’de tamamladıktan sonra 2005 yı-
lında Erzurum Atatürk Üniversite-
si Ziraat Mühendisliği Bölümü’ne 
gittim.  2009 yılında mezun oldum 
ve askerlik görevimi yaptım. As-
kerliğin ardından bir firmada staja 
başladım ve 2010 yılının Temmuz 
ayında da Platin Çevre Sağlığı-Pey-
zaj ve Bahçe Ürünleri’ni kurdum. 

Denizli’de ilaçlama ve peyzaj ala-

nının eksik olduğunu gözlemle-
dim. Bu işi yapan firmalar vardı 
ancak kaliteli hizmet vermiyorlar-
dı. İşimi iyi yapabilmek için bu işi 
en iyi yapan firmaları ziyaret ettim. 
Ancak, rakiplerimiz adil dövüş-
mediği için firma olarak alanımızı 
ilaçlamadan kaydırdık. Toptan ilaç 

satışı yapmaya başladık ve işle-
rimizin büyük kısmını bahçecilik 
kısmına yönlendirdik. Şu an işle-
rimizin yüzde seksenini bahçe dü-
zenlemesi ve bakımı oluşturuyor. 
Ayrıca belirli bir çiftçi kitlemiz var 
ve onlara zirai ilaç, tohum, gübre 
satışı yapıyoruz.  Ortağımızın ba-
şında durduğu 30-40 kişilik ekibi-
miz sahada hizmet veriyor.

Neden ziraat mühendisliğini 
seçtiniz?

Asıl istediğim bölüm gıda mühen-
disliği idi ancak üniversite sınavına 
girdikten sonra gıda ve ziraat mü-
hendisliği arasında kaldım. Ziraat 
mühendisliğini hekimlik olarak 
gördüğüm için ziraat bölümünü 
seçtim. 

Neden baba mesleğiniz olan 
tekstil alanında ilerlemediniz?

Babamlar yıllarca tekstil ile uğraş-
tıkları için tekstile merakım olma-
dı. Üniversite dönemine geldiğim 
zamanlarda da tekstil gerilemeye 
başlamıştı. Çocukluk döneminde 
biraz merakım vardı ama zaman 
ilerleyince, ülkeler gelişince tekstil 
gelişmemiş ülkelere kaydı. Tekstil 
ile uğraşan firmalar zarar etme-
ye başlamıştı. Gelişmiş ülkelerin 
tekstili bırakıp markalaşmaya yö-
nelmeye başladığı zamanda böyle 
bir girişimin sağlıklı olmayacağına 
karar verdim. 

Tekstile yönelmememin diğer bir 
sebebi de; Babadağlıların hemen 
hemen hepsinin tekstilci olması-
dır. Babadağlı ziraat mühendisi 
sayılıdır. Kardeşim de ziraat mü-
hendisi olduğu için iştiraklerde 
bulunabiliriz diye düşünmüştük. 
Bir süre de beraber çalıştık. Daha 
sonra O, alanı zootekni olduğu için 
hayvancılık üzerine yoğunlaşmak 
istedi ve İzmir’de bir firmada üre-
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EN BÜYÜK TAVSİYEM, 
BEKLENTİ PARA PUL 

OLMAMALI. MÜŞTERİSİNİ 
TATMİN EDEBİLEN, MUTLU 

HİZMET SUNABİLEN BİR 
FİRMA OLABİLMEK İÇİN 

YOLA ÇIKILMALI. İNAN Kİ 
GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK GÜZEL 
OLUYOR HEM VİCDANEN 

İÇİNİZ RAHAT OLUYOR HEM 
DE İNSANLARA YARDIMCI 

OLMUŞ OLUYORSUNUZ.

tim sorumlusu olarak işe başladı. 

Sektör beklentilerinizi  
karşıladı mı?

Yaptığım hiçbir işte önceliğim para 
olmadı. Yolun başından beri tek 
hedefimiz bu sektördeki kalite-
siz hizmet algısını kırıp alanımıza 
saygınlık kazandırmak. İnsan iliş-
kilerinin paradan daha değerli ve 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Uzun bir süre akıntıya kürek çek-
tim ve hiç para kazanmadım. Tek 
istediğim müşterimin memnun 
olması idi. Düşüncem hep şuydu:  
‘’Evvela insan kazanayım sonra-
sında para bir şekilde halledilir.’’

Dükkanımı ilk açtığım zamanlar-
da bir müşterim geldi ve bende 
olmayan bir tohum sordu. Açtığım 
günden beri öyle titiz ve düzenli 
çalışıyorum ki, raflar son derece 
düzenli, her tohum ayrı ayrı tertip 
içinde. Bu yüzden müşterime ‘’o 
tohum bende yok’’ diyemem. Bek-
lerseniz 2 dakikaya depodan alıp 
geleyim dedim. Koşturarak başka 
bayiye gidip tohum aldım ve müş-
teriye verdim. 

Başlarda bu kadar heyecanlı baş-
layan sektöre atılma evresinde bir 
dönem umutsuzluğa kapıldım. Bu-
nun sebebi de sektördeki rakiple-
rin ucuza ve kötü iş yapmalarıydı. 
İnsanlar kötü hizmet alınca sonra 
iyisini tercih ediyor tabi ama bu 
durum insanın moralini biraz bo-
zuyordu. İlaçlama kısmında ku-
rumsal firmalar inanılmaz titizdir. 
Belgelerin hepsinin tam olmasını 
isterler. Ama Denizli gibi küçük 
şehirlerde bu kısım göz ardı edili-
yor. Umduğumu bulamadığım tek 
kısım burasıydı. 

Bizim işimizde her şey belgeli ol-
mak zorunda ama rakip firmalara 
bakıyorsunuz ilaçlama belgesi yok 
ama ilaçlama yapıyor. Biz her bel-
ge için emek, zaman ve para har-
carken diğerleri belgesiz hizmet 
veriyor. Aynı kulvarda aynı şartlar-
da yarışmıyorsunuz. Ancak yine de 

işimizi kurallarına uygun ve kalite-
li şekilde yürütmeye gayret ediyo-
ruz. Firmamız, gerek İl Sağlık Mü-
dürlüğü gerekse Tarım Müdürlüğü 
tarafından her ay düzenli olarak 
kontrol edilir ve sistemimiz takdir 
edilir. Bu durum beni çok mutlu 
ediyor çünkü ben müşterilerime 
hep en iyisini sunmak için çabalı-
yorum.  

Sadece Denizli için mi  
çalışıyorsunuz?

Şu an sadece Denizli. Zaman za-
man Antalya, Isparta taraflarına 
da hizmet verdik ama bunun bir 
sürekliliği olmuyor. 

Platin ismi nereden geliyor?

Kimya ile ilintili bir isim olduğu 
için bunu seçtim. Askerdeyken de 
bu ismi düşünmüştüm. Logoyu da 
kendim tasarladım. Hem peyzaja 
uygun oluşu hem de adımızın harf-
lerinin içinde gizli oluşu ile bizi iyi 
yansıttığını düşünüyorum. 

Çocukluk yıllarınız nasıl geçti?

Babam tekstil ile uğraştığı için 
ortaokul dönemlerinde, yaz ay-
larında Babadağlılar İş Hanı’na 
yardıma giderdim çalışmaya. Tüm 
gün öyle çalışıp yorulurdum ki, 

eve ağlayarak gelirdim. Babam 
kızardı, kulağımdan çekerdi, yine 
gönderirdi. Sonradan gördüm ki 
o yılların bana çok katkısı olmuş. 
İnsan ilişkilerim, ticaret alanında-
ki atılımlarım o yılların sayesinde 
güzel. Ben şimdi diyorum ki ben de 
çocuğumu gönderirdim. Bu konu 
ile alakalı Babadağlılar özdeyişle-
ri vardır; ‘’Çarşı çeşmesinden su 
içmiş’’, ‘’Pazarda adam ağzı gör-
müş’’ 

Bizim Babadağlılarda yazılı olma-
yan ama artık kemikleşmiş bir ti-
caret ahlakı var. Ben o tarihlerde 
kartvizitlerin arkasını çizerdim. 
Neden çizilir bilmezdim ve sonra-
dan öğrendim ki onların üzerine 
tarih atılırmış ve ödeme alınırmış. 
Bu iş yerini açtığımız ilk zamanlar-
da da ben küçüklüğümden kalma 
o alışkanlığı farkında olmadan de-
vam ettirip kartvizitlerin arkasını 
çiziyordum. 

Babam tekstil pazarının nabzını 
tutmak için her hafta İstanbul’a gi-
derdi. Ticaret hayatını öğrenmem 
için yaz dönemlerinde beni de gö-
türürdü. İstanbul’un en sevdiğim 
yerleri Eminönü ve Tahtakale idi. 
Beni o çevrede etkileyen ve ticaret 
hayatına hayran kaldığım hatırı sa-
yılır insanlar vardı. Her gittiğimde 
onlarla vakit geçirir, kültüründen 
kapmaya çalışırdım. Kaptım da. 
Ticaretteki nokta atışları, hazır 
cevaplar, gelen müşterinin nasıl 
mutlu gönderileceği… Her şeyi 
orada öğrendim. Küçüklüğümden 
beri emek vererek bir yerlere gel-
miş insanların hikayeleri beni çok 
etkiler ve iş hayatımda da feyz alı-
rım.

Dedeniz Necip Ağa çok baba bir 
insanmış. Doğru mu?

Dedem Necip Ağa Babadağ’ın 
ağasıymış. Babadağ’da Salı gün-
leri kurulan mal pazarı O gelme-
den faaliyetine başlamazmış. O 
dönemde kimsede araba yokken 
Necip Ağa’da varmış ve yollar kötü 
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olduğu için insanlar ulaşımını sağ-
layabilsin diye onlara yardım eder-
miş. Durumu kötü olanlara yardım 
elini uzatırmış. Hatta anlatılan bir 
hikayeye göre; 

Adamın biri Babadağ’a ipliklerini 
getirirken evrakları olmadığı için 
zabıtaya kaptırmış. Koşarak Necip 
Ağa’ya gitmiş, ‘’Ağam çoluk çocuk 
geçindiriyorum bir yardım et de 
iplikleri kurtaralım’’ demiş. Necip 
Ağa da nüfuzunu kullanarak döne-
min valisinin kapısını bile çalma-
dan makamına gitmiş ve ipliklerin 
geri verilmesini istemiş. Vali de 
aman ağam biz nasıl böyle bir hata 
yapmışız hemen düzeltiriz deyip 
adamın ipliklerini teslim etmişler. 

Yine keza, yıkılan Özel İdare binası 
ve eski kız meslek lisesi binasının 
olduğu yeri devletin oraya bir şey-
ler yapabilmesi için bağışlamış. 

Yani anlayacağınız her başı sıkışan 
Necip Ağa’ya koşarmış. O da her-
kese yardım edermiş. Biz de bu 
geleneği devam ettirmeye çalışı-
yoruz.  

Firmanızın temel ilkeleri  
nelerdir?

Yaptığım işte ahlaklı olabilmek. 
Para pul ön planda değil. Düzgün, 
kaliteli ve ahlaklı bir iş anlayışı. 

Müşterimi memnun edebilmek 
her şeyden daha önemli. 

Geçtiğimiz ay çok ses getiren 
11.11 ‘’Geleceğe Nefes Ol’’ kam-
panyasına siz de destek oldunuz. 
Duygu ve düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

BASİAD Başkanı Şeref Arpacı ile 
istişarelerimiz sonucu projeye 
destek vermek amacıyla Babadağ 
Çarşı Meydanı’nın peyzaj çalışma-
sını yaptık. Hangi bitki ve ağacın 
nerede değerlendirileceği ve bu-
nun nasıl görüneceği, gelecek-
te bu bölgeye hem görsel açıdan 
katacağı değer hem de doğaya 
sağlayacağı faydayı göz önünde 

bulunduran detaylı bir peyzaj pro-
jesi hazırladık. Seçtiğimiz bitkile-
rin aynı zamanda bölgede botanik 
park havası sağlamasını ve izle-
yene görsel bir şölen yaratmasını 
sağlamaya çalıştık. Projemizi ha-
yata geçirmemiz için gerekli olan 
fidanları Orman Bölge Müdürlü-
ğü’nden temin ettik. 11.11.2019 
günü Türkiye’nin birçok yerinde 
gerçekleştirilen ilimizde de yüksek 
bir ilgiyle katılım sağlanan “Gele-
ceğe Nefes” seferberliğinde BASİ-
AD ailesi olarak biz de varız dedik. 
Daha yeşil bir Babadağ için, birçok 
ağacı geleceğe miras bırakarak, el 
ele gönül gönüle bu projeye destek 
olduk. 

İş hayatına atılacaklara tavsiye-
leriniz nelerdir?

Ben de iş kuralı 10 yıl oluyor. En 
büyük tavsiyem, beklenti para pul 
olmamalı. Müşterisini tatmin ede-
bilen, mutlu hizmet sunabilen bir 
firma olabilmek için yola çıkılma-
lı. İnan ki geri dönüşü çok güzel 
oluyor hem vicdanen içiniz rahat 
oluyor hem de insanlara yardımcı 
olmuş oluyorsunuz. Şu an başarılı 
iş adamlarına baktığınızda zengin 
olmak için değil de ihtiyaçlardan 
dolayı atılmış adımların sahipleri 
olduklarını görürsünüz.



Ayşenur Aydoğdu GÜNALP
19.04.1992

İstanbul Ünv

Avukat Ayşenur Aydoğdu

Günalp Hukuk Bürosu

Naile DABAN
01.05.1979

Muğla Ünv

Bankacı

Mustafa Nevzat BAŞTERZİ 
09.12.1982

İzmir Özel Fatih Koleji

Sandalyeci A.Ş.

Elif DEREKÖYLÜ
12.05.1996

Ege Ünv

Özer Eczanesi

Hamdi ÖZKUL
12.11.1996

Pamukkale Ünv 

Çağ Tekstil

Vardiya Amiri

Eren KAVAK
25.04.1996

Denizli Mavi Bilgi Koleji

Tuck Coffee İşletmeci

Levent SALMAN
14.01.1966
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi

Uzman Tanıtım Sorumlusu 

Ebru ÖZER ÖZKUL
27.12.1975

İstanbul Gelişim Ünv

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Proğramı

Yüksel TÜLÜOĞLU
10.06.1967

Rutay Home Consept

(Tülüoğlu Tekstil)

Mesut MEMİŞOĞLU
31.08.1978

Pamukkale Ünv

Memişoğlu Tekstil San ve Tic Ltd Şti

Sandea Gıda San ve Tic Ltd Şti

40idea Mühendislik Lab.Danışmanlık Ltd Şti.

YENİ ÜYELERİMİZ

Semih ÇOŞKUN  
07.07.1975 
Yıdız Teknik Ünv
Pamukkale Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü - 
Öğretim Üyesi



Ebru ÖZER ÖZKUL
27.12.1975

İstanbul Gelişim Ünv

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Proğramı

bizimyaki.com



Geçmişten
Günümüze
Kareler...



Vesile ZEYBEK

Mehmet KÜÇÜKER

Hacı Osman ZEYBEK ve eşi vesile ZEYBEK

1948
1973

1952

Soldan sağa; Haydar ÇAKMAK, Kemal BAŞOĞLU, 
Omuzdaki Yüksel MENDERES
Sagdaki Erdoğan İŞYAR 
Soldaki Mesut AKBAŞ

Emirayşe KÜÇÜKER ve oğlu Mehmet 
KÜÇÜKER gelini Nazife KÜÇÜKER

Dudu KUNDAK

1950

1960
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Geçmişten Günümüze

Soldan sağa; Salih TULUM, Ali Rıza KUŞOĞLU,
Mehmet TULUM

1959

Soldan sağa (Arka Sıra); Tuncay ERTÜK, Hayati DEMİRBAŞ, 
Ayhan KIRAN, Mehmet SOTUOĞLU, Şenol AKGÜNDÜZ, 
Neşet TANER, Mesut PORTAKAL,
Orta Sıra; Muammer DERELİ, Necmettin ŞENSÖZ
Ön Sıra; Latif GÖKKAYA, Mesut ŞİMŞEK, Kemal UZAR, Kazım 
TÜRKMEN, Nazim DEVECİ

Mart 1967

Soldan sağa; Arif, Ziya ERTUNA, Ali DİRİK, Veysel 
KIRKAR, Cahit ÖZNUR, Burhan PEKŞEN

Darbukada Ercan AKGÜNDÜZ, Türk Halk Müziği Sanatçısı 
Engin TUNAL ve değerli saz üstadımız Ali AYHAN

1958

31/3/1958 Sahne önce prova

Soldan sağa (Arka Sıra); Mehmet GÜNŞAR, Mehmet Cengiz 
YILMAZ
Soldan sağa (Ön Sıra); Tahir TANER, Baytürk ERTUNA, Mehmet 
Emin GÖREN
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Geçmişten Günümüze

1 Mayıs 1953 Çamlık Hatırası

Tuncay TARAKÇI (Kaleci), İsmet Can BULAT (Forvet)

Soldan sağa; Ali Burhan ÇETİNKOL, Şali TARAKÇI,
İbrahim ARILAN

Soldan sağa; Cemal PANAYIR, Atilla ÖZDEMİR, Selman 
ÖZDEMİR, İlyas KOCATEPE, Cengiz GÜNŞAR, Gürsel 
ÖZDEMİR, Kenan ÖZDEMİR, Kamil PANAYIR,

Soldan Sağa; Salih ESKİCİOĞLU, Hakkı BALCI,
Hüdaverdi SEZEN

1955

1958 Babadağ Akın Spor Oyuncuları

1941

Hafız Arif (Ziya Ertuna Babasının Babası)
Hoca (Ziya’nın Amcası)
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Soldan sağa; Sait SARI, Fehmi NAL

Hacı Osman ZEYBEK ve ailesi

1952

1972 - 1973

1949

Soldan sağa; Haydar ÇAKMAK,
Kemal BAŞOĞLU

Ayaktakiler; Necip ATAR, Necip SARIYUVA, İsmail 
ÖZDEL Oturanlar; Şefik ÇETİNKAYA, Avni KÖSEOĞLU

İzzet ERDEMİR ve Mehmet KÜÇÜKER

1956

1 Nisan 1947

Erdoğan İŞYAR





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

Basiad

BAŞSAĞLIĞI
1- Hidayet SEVİNÇ’in eşi,Osman,Feridun,Şükrü ve Müfit SEVİNÇ’in anneleri Latife 
SEVİNÇ  01 Temmuz 2019 tarihinde vefat etmiştir.

2- Hemşehrimiz Osman Zeki DEREKÖYLÜ 28 Temmuz 2019 tarihinde vefat etmiştir.

3- Üyemiz Mehmet GÜNALP’in eşi Fatma GÜNALP 02 Ağustos 2019 tarihinde  
vefat etmiştir.

4- Hemşehrimiz (Dumanlı)İzzet KARASU’nun eşi Melek KARASU 22 Ağustos 2019 
tarihinde vefat etmiştir.

5- Babadağ Belediyesi eski Başkanlarından merhum Abdullah AKBAŞ’ın eşi Pakize 
AKBAŞ 01 Eylül 2019 tarihinde vefat etmiştir.

6- Hemşehrimiz Ali AKPINAR (Asosmanlar)25 Eylül 2019 tarihinde vefat etmiştir.

7- Hemşehrimiz Erdal,Muharrem,Sacit TEZEL’in babaları Mehmet Tevfik TEZEL 18 
Ekim 2019 tarihinde vefat etmiştir.

8- Hemşehrimiz  ve BASİAD önceki dönem Başkanlarından Hasan Tekin ADA 24 
Kasım 2019 tarihinde vefat etmiştir.

9- Üyemiz Zafer KATRANCI’nın  yeğeni Nuri KATRANCI’nın oğlu Salih ve Hüseyin 
KATRANCI’nın kardeşleri  Yusuf KATRANCI 12 Aralık 2019 tarihinde vefat etmiştir.

10- Üyemiz Seçim BİNGÜL’ün kayınvalidesi Nevrezin ATLAMAZSOY 12 Aralık 2019 
tarihinde vefat etmiştir.

11- Üyemiz Tuncay ARPACI’nın kayınpederi,hemşehrimiz İbrahim GÜNALP 31 Aralık 
2019 tarihinde vefat etmiştir.

12- Hemşehrimiz (Terzi Nuri) Osman Nuri YALINKILIÇ 09 Ocak 2020 tarihinde  
vefat etmiştir.

13- Hemşehrimiz Numan BAYINDIRLIK 11 Ocak 2020 tarihinde vefat etmiştir.

14- Hemşehrimiz Babadağ Yeniköy’lü Hacı Yaşar AYAZ’ın ablası  Zahide USUL 
11 Ocak 2020 tarihinde vefat etmiştir.

15- Hemşehrimiz M. Naci HOŞAFOĞLU’nun babası Hacı Arif HOŞAFOĞLU 23 Ocak 
2020 Perşembe günü vefat etmiştir.

16- Üyemiz Gürbüz BOZTEPE’nin amcası Hacı Hamza BOZTEPE 29 Ocak 2020 
Çarşamba günü vefat etmiştir.
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