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Değerli Babadağ dostları,

2019’un son aylarından bu yana dünya, Covid-19 salgını ile alışık olmadığı 
bir düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Çalışma ve sosyal hayatlarımızda 
alışkanlıklarımızı ve süregelen düzenimizi değiştirdik, hızlı uyum 
sağlamayı ve her an her şeye karşı esnek olmamız gerektiğini öğrendik. 
Bizler de BASIAD dergimizin 38. sayısını alışık olduğumuz sıklığın dışında 
sizlere ulaştırıyoruz. 

Sizlerin karşısına bu göreve tekrar seçilen Şeref Arpacı başkanlığındaki 
yeni Yönetim Kurulu’muzla çıkıyoruz. Yeni üyelerimizin heyecan ve 
azimlerinin eski üyelerimizin tecrübeleri ile birleşmesi sonucu çok 
dinamik bir Yönetim Kurulu göreve geldi. Bu sayımızda, kurul üyelerimizin 
her birinin emeği ve fikri ile hayata geçirilen projeler, tanıtımlar, gezi ve 
etkinliklerimizden haberleri görebilirsiniz.          

Bu sayımızda bahsettiğimiz etkinliklerimizin bir kısmını değişen dünya 
düzenine uyarak webinar şeklinde online olarak gerçekleştirdik. Salgın 
döneminde getirilen önlemlere uyarak gerçekleştirmeyi planladığımız 
muhteşem iki etkinliğimizin hazırlıkları ise heyecanla devam ediyor; TedX 
Denizli ve GAP gezimiz. Bu etkinliklerle ilgili detaylara sayfalarımızdan 
ulaşabilirsiniz. 

Muhabbeti ve anıları ile sosyal medyada ve ortamlarda yüzümüzü güldüren 
sevgili Börülce Yaşar bu sayımızdan itibaren dergimiz aracılığı ile sizlere 
ulaşıyor. Deneyimleri ile bizlere örnek olan öncü sanayici isimlerle 
yapılan röportajlarımız yeni nesle örnek alınacak hikayeleri aktarırken 
tarihsel ve kültürel önem taşıyan yerleri tanıtan yazılarımız hepimizin 
anılarını canlandıracak ve bizlere kültür birliğimizi hatırlatacak şekilde 
sayfalarımızda yer alıyor.  

Hemşehrilerimizin nostalji köşesinde yayınlanan eski günlere ait siyah 
beyaz fotoğraflarını incelerken ve bizleri gururlandıran haberlerini 
hazırlarken çok keyif aldık. Sizlerin de okurken aynı duyguları 
paylaşacağınızı umuyoruz.  

Babadağ’ımıza ait enfes yemeklerin tanıtıldığı dergimizin bu sayısında, 
okurken ağzımızı sulandıracak ve nerdeyse kokusunu hissedeceğimiz 
Arabaşı Çorbası’nın tarifini öğreneceğiz. 

Bize ait olan ve bizim ait olduğumuz kültürün elimizden geldiğince 
yaşatılması ve geliştirilmesine emek veren BASIAD’ın yayını olan bu 
derginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Dergimizi keyifle okumanızı diler, sevgilerimizi sunarız.
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...
12. Dönem BASİAD Yönetim Kurulu olarak göreve 

başlamanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca ikinci defa Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş olmamın şahsım adına daha 

büyük sorumluluk olduğunu ve bu durumdan onur duyduğumu 
belirtmek istiyor, bu görevi bana layık gören Yönetim Kurulu 

Üyeleri’mize sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. 



ŞEREF ARPACI
BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

Pandemi dolayısıyla dernek 
faaliyetlerimize ara vermemiz 
sebebiyle ayrı kaldığımız yaklaşık 
iki senenin ardından 38. sayımızı 
çıkarmamızın mutluluğu ve 
heyecanıyla karşınızdayız.  

7 Nisan 2021 tarihinde 
bir sene gecikmeli olarak 
yaptığımız genel kurulumuzun 
ardından üyelerimizin oyları ile 
seçilerek, 12. Dönem BASIAD 
Yönetim Kurulu olarak göreve 
başlamanın gururunu yaşıyoruz. 
Ayrıca ikinci defa Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini üstlenmiş 
olmamın şahsım adına daha 
büyük sorumluluk olduğunu ve 
bu durumdan onur duyduğumu 
belirtmek istiyor, bu görevi bana 
layık gören Yönetim Kurulu 
Üyeleri’mize sizlerin huzurunda 
tekrar teşekkür ediyorum. 
Yeni yönetim olarak amacımız 
geçmiş dönemlerde olduğu 
gibi yine derneğimizin adını 

daha geniş kitlelere duyurmak 
ve bir sivil toplum kuruluşuna 
yakışır faaliyetler ile ilçemiz ve 
şehrimize katkıda bulunmak 
olacaktır.

Önümüzdeki günlerde bizleri en çok 
heyecanlandıran etkinliklerimizden 
biri olan TEDxDENIZLI’yi Ekim 
ayı içinde yapmayı planlıyoruz. 
Ilkini TEDxCamlikBlv. adı ile 
2019 yılında yaptığımız etkinlik 
ülke çapında çok ses getirmiş 
ve Youtube kanalında 1 milyon 
kişiden daha fazla izlenerek 
bizleri gururlandırmıştır. 
Akabinde yine Ekim ayı içerisinde 
artık bir klasik haline gelen ve 
ilçemizin turizm gelirlerine katkı 
sağlayan festivalimiz BABAFEST’i 
Babadağ Belediyemiz ile 
birlikte gerçekleştireceğiz. 
Ekim ayı sonunda ise üyelerimiz 
arasındaki bağı kuvvetlendirmek 
için her sene yaptığımız BASIAD 
gezimizi yapacağız. Bu sene 
rotamız Güney Doğu Anadolu 
Bölgesi olacak. Detaylarını iç 
sayfalarda göreceğiniz etkinliğimiz 

Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin 
şehirlerindeki tarihi bölgeleri 
kapsayacak. Kısıtlı sayıda kişi 
ile gerçekleştireceğimiz tura 
katılımınızı bir an önce bizlere 
bildirmenizi bekliyoruz. Siz 
üyelerimizin etkinliklerimize 
katılımı ve destekleri bizlere güç 
vermekte yeni etkinlikler için 
bizleri teşvik etmektedir.

2020 yılı Şubat ayından itibaren 
tüm dünyanın gidişatını 
değiştiren Covid-19 salgını, artan 
aşılama oranı ile inşallah giderek 
etkisini azaltacaktır. Aşı oranının 
artması toplum sağlığı açısından 
çok önemli olmakla birlikte 
ekonomik ve sosyal anlamda 
eski güzel günlere dönmemizi 
sağlayacaktır. 

Dergi komisyonumuzdaki 
arkadaşlarımla çok büyük emek 
ve fedakârlıklarla hazırladığımız 
dergimizin 38. sayısını keyifle 
okuyacağınızı umuyor, yönetim 
kurulum adına hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum.
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BASİAD 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ŞEREF ARPACI BASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Şeref Arpacı, 1980 yılında Denizli’de doğdu. Ilk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de 
tamamladıktan sonra, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler 
Fakültesi Işletme Bölümünden mezun oldu. 2002-2003 yıllarında Amerika Birleşik 
Devletlerinde University of California Berkeley’de aldığı Ingilizce dil eğitiminin 
ardından pazarlama alanında sertifika programını bitirdi. Aile şirketi olan Motif 
Global Tekstil A.Ş.’de yöneticilik görevini sürdüren ve Nisan 2018’den beri Babadağlı 
Sanayici ve Iş Adamları Derneği (BASIAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte 
olan Arpacı, evli ve bir çocuk babasıdır.

DOĞAN DEĞİRMENCİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Doğan Değirmenci, 1981 yılında, Denizli’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Elit Kolejinde 
tamamladı ve ardından Istanbul Bilgi Üniversitesi Işletme-Ekonomi Bölümünden 
mezun olup, ayrıca University of Portsmouth Business and Economic’ten de diploma 
aldı. Değirmenci Group Istanbul Ofisinde dış ticaretten sorumlu kumaş pazarlama 
bölümünde daha sonra sırasıyla mali işlerde risk yönetimi, bütçeleme ve finansal 
raporlamada çalıştı. Sonrasında Değirmenci Group’ta Icra Kurulu Üyeliğini üstlenen 
Değirmenci, halen Değirmenci Group Stratejik Planlama ve Yatırım bölümünün 
başındadır. 2015 - 2018 yılları arasında, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Üyeliğinde bulundu. Şu anda, BASIAD’daki Başkan Yardımcılığı görevinin yanı 
sıra TETSIAD ve DEGIAD üyesi olan Değirmenci, evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHMET UĞUR ÇOBAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - SAYMAN

Mehmet Uğur Çoban, 1976 yılında Antakya’da doğdu. Lise eğitimini Denizli 
Lisesinde, önlisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler 
Fakültesinde, ardından lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Işletme Fakültesinde 
tamamladı. Uzun yıllar finans alanında yöneticilik yapan Çoban, şu anda Aslıteks 
Giyim San. ve Tic. A.Ş.’de Finans Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. BASIAD’da 
Sayman Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Denizli SMMM (Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler) Odası ve FODER (Finansal Okur Yazarlık Derneği) üyesi olan Çoban, 
evli ve 1 çocuk babasıdır.

Esra Kasapoğlu Ünlü, 1979 yılında, Denizli de doğdu. Ilk, orta ve lise eğitimini 
Denizli’de tamamladıktan sonra Izmir Ege Üniversitesi Tekstil Bölümünden 
mezun oldu ve ardından Amerika Boston College’da Pazarlama programını bitirdi. 
Tima Yıkama Boyama Tekstil şirketinin iki ortağından biri ve yöneticisi olan Ünlü, 
BASIAD’daki görevinin yanı sıra TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Icra Komitesi 
üyeliği, DESIAD Yönetim Kurulu üyeliği vardır. Geçmiş dönem DETGIS ve DEGIAD 
yönetimlerinde de aktif görev almış olan Ünlü, evli ve iki çocuk annesidir.

ESRA KASAPOĞLU ÜNLÜ (ÜTÜLÜLER) YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
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NECİP ATAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Necip Atar, 1982 yılında, Denizli’de doğdu. Dumlupınar Üniversitesi Kimya Bölümünden 2003 
yılında lisans derecesini, 2006 yılında da yüksek lisans derecesini aldı. Doktora çalışmalarını 
2006-2012 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Kimya ABD ve Perth, Avustralya’da 
Curtin University of Technology, Kimya Mühendisliği Bölümünde (YÖK Doktora Bursu ile) 
tamamladı. 2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Kimya Bölümünde Yardımcı Doçent olarak 
göreve başlayarak, 2013 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan Doçent unvanı aldı. 2014 yılında 
Pamukkale Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde, Doçent olarak göreve başlayan Atar, 
2018 yılında Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümüne 
Profesör unvanıyla atandı. Sensör ve biyosensör uygulamalarında kullanılması amacıyla nano 
malzemelerin sentez ve karakterizasyon işlemleri üzerine araştırmalar yapmakta olan Atar’ın 
diğer önemli çalışmaları arasında nano malzemelerin, teknik tekstiller, atık su arıtımı, yakıt 
hücreleri ve Li iyon piller alanında kullanımı yer almaktadır. Atar, üniversite - sanayi işbirliği 
kapsamında, birçok Ar-Ge merkezine proje danışmanlığı yapmakta, araştırmaları TÜBITAK 
ARDEB ve TEYDEB programları ile desteklenmektedir. Bilim Kahramanları Derneği tarafından 
2018 yılında “Yılın Genç Bilim Insanı” ödülüne layık görülen Atar, 2020 yılında Pamukkale 
Üniversitesi’ne Rektör Yardımcısı olarak atandı. 2021 yılında, Türkiye Bilimler Akademisi 
tarafından “Üstün Başarılı Bilim Insanı” seçildi ve Cumhurbaşkanlığının himayelerinde 
bulunan TÜBA-Üstün Başarılı Bilim Insanı Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

ENGİN BİLGİÇ (BEŞLİLER) YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Engin Bilgiç, 1983 yılında Denizli’de doğdu. Ilk, orta ve lise hayatını Denizli’de ta-
mamlayıp, bir süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra, 2006 yılında DERFO Studio 
& Etiket firmasını kurdu. Halen endüstriyel fotoğraf, etiket ve kurdela sektöründe 
profesyonel hayatına devam etmekte olan Bilgiç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Engin Çoban, 1979 yılında Frankenthal/Almanya’da doğdu. Ilk, orta ve liseyi 
Ludwigshafen’de bitirip, Işletme Meslek Yüksek Okulunu tamamladı. Aile şirketi 
olan oto galeriyi 2002 yılından 2007 yılına kadar işleten Çoban, Türkiye’ye dönüp, 
2009 yılında Beyaz Inci Düğün Salonunun ilk temellerini attı. Halen Beyaz Inci Düğün 
Salonunda profesyonel hayatına devam eden Çoban, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ENGİN ÇOBAN  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Seyhan Gümüştaş, 1972 yılında, Denizli’de doğdu. Ilk ve orta öğrenimini Denizli’de 
tamamladı. Gürtaş Kimya A.Ş. ve Sodel Silikat Kimya A.Ş.’de Genel Müdürlük yapan 
Gümüştaş, evli ve iki kız babasıdır. 

SEYHAN GÜMÜŞTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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SİBEL TAHTALI (KEŞKEKLER)  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Sibel Tahtalı, 1977 yılında Denizli’de doğdu. Lise eğitimini Denizli Lisesinde 
tamamladıktan sonra, 2000 yılında Istanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ingilizce dil eğitimini 2000-2001 yılında 
Ingiltere’de University of Chichester’da aldı ve 2014 yılında yüksek lisansına 
Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde başladı. 1997-1999 
yıllarında Istanbul’da iç çamaşırı üretimi ve ihracatı yapan Erteks Tekstil’de üretim 
mühendisi olarak çalışan Tahtalı, mezuniyetten sonra aile şirketi olan Azim Grup’ta 
sırasıyla Azim Tekstil’de kalite kontrol, planlama, Azim Seracılık Bossera’da süreç 
takibi ve Azim Tekstil’de üretim yöneticiliği görevlerini üstlendi. Halen Azim Grup 
şirketlerinden The Turkish Towel Company ve Azim Tekstil’de üretimden sorumlu 
şirket yöneticisi olarak çalışmakta olan Tahtalı, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığının 
yanısıra kuantum düşünce tekniği uzmanlık eğitimleri almaktadır.  

ŞÜKRAN KÜÇÜKER (KEŞKEKLER)  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Şükran Küçüker, 1976 yılında Denizli’de doğdu. Ilk, orta ve lise öğretimini Denizli’de 
tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliğiyle başladığı lisans 
eğitimini sırasıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nin seçkin eğitim kurumlarından olan 
ULCA ve devamında FIDM’de tekstil tasarım, üretim ve Ar-Ge bölümünde tamamladı. 
Eğitimi süresince, iki sene Las Vegas Magic Fuarlarında satış temsilciliğinde 
bulundu. Aile şirketlerinde başladığı iş hayatına kendi şirketi olan Elmezon Tekstil’de 
yöneticilik göreviyle devam etti ve yine kendisine ait olan Fineliving markasının halen 
Direktörlüğünü yapmaktadır. Uzun yıllardır Denizli Yetim ve Acizleri Koruma Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Denizli Iş Kadınları Birliği üyesi olan Küçüker, 
iki çocuk annesidir.

RAZİYE AFYON ÇETİNDAĞ (MUSTANLAR) YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Raziye Afyon Çetindağ, 1981 yılında Denizli’de doğdu. Ilk, orta ve lise eğitimini 
Denizli’de tamamlayan Çetindağ, Niğde Üniversitesi Işletme Bölümünden 
mezun oldu ve Güney Afrika’da dil eğitimi aldı. Denizli’de Idealsas Yurtdışı Eğitim 
Danışmanlığında Şube Müdürü olarak çalışan Çetindağ, evli ve bir çocuk annesidir.

TOLGA AMİROĞLU (AMİROĞLU) YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Tolga Amiroğlu, 1982 yılında, Babadağ’da doğdu. Ilk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de 
tamamladıktan sonra, 2006 yılında Pamukkale Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler 
Fakültesi Işletme Bölümünden mezun oldu ve bu yıldan itibaren Amiroğlu Şirketler 
Grubu bünyesinde yöneticilik yaptı. Halen Amiroğlu Şirketler Grubu bünyesinde 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Amiroğlu, evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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HİLAL MEMİŞOĞLU AYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hilal Memişoğlu Aydın, 1992 yılında Denizli’de doğdu. Ilköğretim ve liseyi Denizli’de 
okuduktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
Avukatlık stajını Av. Mehmet Harktı’nın yanında tamamladıktan sonra birlikte iki yıl 
daha çalışmış olan Memişoğlu Aydın, 2018 yılında Makroteks Tekstil’de avukatlık 
yapmaya başladı. Halen Makroteks Tekstil’de marka kurma ve tekstil faaliyetlerinde 
aktif görev almaktadır. 

AYŞEGÜL ÇİVİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ayşegül Çivi, 1984 yılı, Izmir doğumludur. Izmir Özel Avni Akyol Koleji ve ardından 
Bornova Anadolu Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra, 2007 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Işletme Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında taşındığı Denizli’de, 
Sanayi Odası’nın AB Türkiye Delegasyonu mali desteğiyle faaliyetini sürdüren AB 
Bilgi Merkezinde uzun yıllar koordinatörlük görevini ve Sanayi Odası’nın Yönetim 
Sistemleri ve Akreditasyon Yönetmenliğini üstlendi. Cinsiyet eşitliği, girişimcilik, 
istihdam ve mesleki eğitim konularında AB hibe projeleri yazım ve yönetiminde aktif 
rol alan Çivi, hibe projeleri uzmanlığına ek olarak; kalite yönetimi, stratejik planlama 
ve kurumsal iletişim alanlarında tecrübeye sahiptir. Şu anda, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 
Denizli Ticaret Odası’nın uygulamakta olduğu Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm 
AB Projesinin ‘Teknik Yöneticiliği’ni yapmaktadır ve bir çocuk annesidir. 

MEHMET AKBIYIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mehmet Akbıyık, 1985 yılında Denizli’de doğdu. 2003 yılında Denizli Anadolu 
Lisesinden mezun olup, 2003-2008 yılları arasında Istanbul Teknik Üniversitesi 
Tekstil Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında Dokuma 
Bölüm Sorumlusu olarak girdiği Aran Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’de Ihracat ve Üretim 
Müdürü olarak iş hayatına devam eden Akbıyık, evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖMER FATİH FİLİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ömer Fatih Filiz, 1986 yılında Denizli’de doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Denizli 
Anadolu Imam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi 
Işletme Bilgi Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Filiz, iki sene 
PriceWaterhouseCoopers firmasında Sistem ve Süreç Denetimi Bölümünde 
çalıştıktan sonra aile şirketleri Fatih Profil A.Ş.’de göreve başladı. Geçmiş 
dönemlerde MÜSIAD Denizli, Genç MÜSIAD Denizli, TÜGVA Denizli gibi derneklerin 
yönetimlerinde yer almış olan Filiz, evli ve 3 çocuk babasıdır. 
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MERYEM TAHRACI GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Meryem Tahracı, 1981 yılında Denizli’de doğdu. Ilk, orta ve lise eğitimini Denizli’de 
tamamladıktan sonra, 1997 ve 2003 yılları arasında tekstil sektörünün farklı 
alanlarında görev aldı. Ardından kendi açmış olduğu spor salonunun işletmeciliğini 
yaptı. Ilerleyen zamanlarda, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın e-ticaret 
departmanı sorumlusu olarak çalıştı. 2019 yılında BASIAD ailesine dahil olan Tahracı, 
evli ve bir çocuk annesidir.

.
.

MEHMET NACİ HOŞAFOĞLU GENEL SEKRETER

MURAT ÇOBAN BASİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mehmet Naci Hoşafoğlu, 1947 yılında, Babadağ’da doğdu. Istanbul Çapa Ortaokulunda 
ve Pertevniyal Lisesinde ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Istanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun olarak, Orman Yüksek Mühendisi oldu. 
1985-1999 yılları arasında çeşitli şehirlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 2000 
yılı başında BASIAD’ın 287 dönümlük BASIAD Ormanı ağaçlandırma çalışmalarında 
aktif rol üstlendi. BASIAD Genel Sekreterliğini yapan Hoşafoğlu, evli, üç çocuk babası 
ve üç torun dedesidir.

Murat Çoban, 1985 yılında, Denizli Babadağ’da doğdu. Ilk ve ortaokulu Arif Yalınkaya 
Okulunda, liseyi Denizli Ticaret Lisesinde okuduktan sonra, Pamukklale Üniversitesi 
Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Paydos Turizm ve Izgi Fuarcılık firmalarının 
Yönetim Kurulu Üyesi olan Çoban, evli ve bir çocuk babasıdır.  

SERDAR SEZEN BASİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Serdar Sezen, 1978 yılında, Denizli Babadağ’da doğdu. Ilköğretim, ortaöğretim ve 
lise eğitimini Denizli’de tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümünde başladığı Yüksek Lisans Eğitimini yarıda 
bırakıp, aile şirketinde Üst Düzey Yönetici olarak çalışmaya başladı. Avrasya Yönetici 
ve Sanayici Iş Adamları Derneğinde (AYSIAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulunan Sezen, 2007 yılında kardeşiyle beraber, tarım, 
gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren Sezenler Üretim ve Pazarlama Ltd. 
Şti.’ni kurdu. Halen bu firmada Genel Müdür olarak profesyonel hayatına devam 
eden Sezen, evli ve iki çocuk babasıdır.
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BASİAD’dan
Ziyaretler



BASİAD DERGİ    -   13  -    EYLÜL - 2021

BASIAD Yönetim Kurulu, Denizli 
Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen 
ziyarete, Dernek Başkanı Şeref 
Arpacı, Başkan Yardımcısı Doğan 
Değirmenci, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ahmet Zeybek ve Engin 
Çoban katıldı. Derneğin etkinlik 
ve programlarının ele alındığı 
ziyarette Dernek Başkanı Şeref 
Arpacı, Babadağ turizmi ile Denizli 
turizmini birleştirmek istediklerini 
dile getirdi. Konu ile ilgili Vali Ali 
Fuat Atik’ten destek beklediklerini 
ileten Yönetim Kurulu, derneğin 
etkinliklerinde kendisini görmekten 
onur duyacaklarını iletti.

VALİ ALİ FUAT ATİK’ E  ZIYARET

BASIAD 12. Dönem Yeni Yönetim 

Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye  

Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. 

Yönetim Kurulu, Sn. Zolan’a 

Babadağ’da yapılacak olan yeni 

sanayi sitesi için vermiş olduğu 

desteklerden dolayı teşekkürlerini 

iletti. 

BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI
OSMAN ZOLAN’A ZİYARET
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BASIAD Yönetim Kurulu, 
Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve  
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip 
Atar’ı ziyaret etti. 

Ziyarete, BASIAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeref Arpacı, Başkan 
Yardımcısı Doğan Değirmenci 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan 
Gümüştaş katıldı.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNE
ZİYARET

BASIAD Yönetim Kurulu, Denizli 

Emniyet Müdürü Kenan Yıldız’ı 

makamında ziyaret etti.

Ziyarete, BASIAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Şeref Arpacı, Başkan 

Yardımcısı Doğan Değirmenci, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel 

Tahtalı, Ahmet Zeybek ve 

Engin Çoban katıldı. BASIAD 

Yönetim Kurulu, Sn Yıldız’a yeni 

görevinde başarılar dilerken 

kendisine Babadağ’dan ve dernek 

faaliyetlerinden bahsetti.

DENIZLI EMNIYET MÜDÜRÜ 
KENAN YILDIZ’A ZIYARET
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Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ibrahim 
Kısaç ve Genel Sekreter Doç. Dr. 
Mehmet Çiçek Babadağlı Sanayici 
ve Iş Adamları Derneği’ni ziyaret 
etti. Dernek ve üniversite işbirliğine 
dair projelerin konuşulduğu ziyaret 
hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

BASIAD Pamukkale Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nin yapmış 
olduğu nazik davette bir araya 
geldi.

BASIAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Arpacı, Başkan Yrd. Doğan 
Değirmenci ve Esra Kasapoğlu 
Ünlü, Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel 
Tahtalı, Şükran Küçüker, Ömer 
Fatih Filiz, Genel Sekreter M. Naci 
Hoşafoğlu ve Meryem Tahracı’nın 
katılımıyla; Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kadir Kavaklıoğlu 
ve Kimya Mühendisliği Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Havva 
Boyacıoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen bu ziyaret PAÜ 
Sosyal Tesislerde yenilen yemeğin 
ardından Mühendislik Fakültesi 
Konferans Salonunda değerli 
hocaların Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Araştırma Görevlisi Behlül 
Sarıkaya, Çevre Mühendislik 
Bölümü Prof. Dr. Hidayet Argun, 
Elektrik - Eloktronik Mühendislik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah 
Tahsin Tola, Elektrik - Eloktronik 
Mühendislik Bölümü Doç. Dr. Selim 
Köroğlu, Endüstri Mühendislik 
Bölümü Prof. Dr. Aşkıner Güngör, 
Gıda Mühendislik Bölüm Başkanı 

PAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE 
İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ZIYARET

PAÜ’DEN BASİAD’A ZIYARET

Prof. Dr. Yahya Tülek ve Başkan 
Yard. Doç. Dr. Fatma Işık, Inşaat 
Mühendislik Bölüm Başkan Yard. 
Dr Öğr. Üyesi Engin Nacaroğlu, 
Teknoloji Mühendislik Bölümü 
Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yahya Özpınar, 
Makine Mühendislik Bölümü 
Prof. Dr. Mehmet Fevzi Köseoğlu 
ve Prof. Dr. Gülay Yakar, Tekstil 
Mühendislik Bölüm Başkan 
Yard. Prof. Dr. Güngör Durur’un  
katılımıyla devam etti. Toplantıda 
PAÜ  Sanayi kuruluşlarıyla yakın 
ilişkilerin önemini, firmalara 

sistem iyileştirme, proje ve 
performans yönetimi, danışmanlık 
ve eğitim faaliyetleriyle sanayinin 
eğitim ihtiyacının giderilmesi 
konularında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Ardından PAÜ ILTAM (Ileri Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi) 
Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan 
Merkez bünyesindeki test ve analiz 
imkanlarını ve mevcut teknolojileri 
yerinde gösterdi.
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BASIAD Yönetim Kurulu, Sevinç 

Tekstil’e üretim tesislerinde 

meydana gelen yangın dolayısıyla 

geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak

acılarını paylaştı.

BASIAD Yönetim Kurulu, Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu (TKDK) Il Koordinatörü 

Şakir Çınar’ı ziyaret etti.

Sayın Çınar’dan kurum destekleri 

hakkında bilgiler alan Yönetim 

Kurulu, kendisiyle BASIAD’ın 

gelecek çalışmaları için işbirliği 

olanaklarını değerlendirdi. 

SEVİNÇ TEKSTİL’E ZIYARET

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI 
DESTEKLEME KURUMUNA ZIYARET

BASIAD Yönetim Kurulu, Tosunoğlu 

Tekstil’i ziyaret etti. Firmanın Organize 

Sanayi Bölgesindeki yeni üretim 

tesisleri için yapılan ziyarette Yönetim 

Kurulu, dernek üyesi olan firma 

sahiplerine hayırlı olsun dileklerini 

iletti.

TOSUNOĞLU TEKSTİL’E ZIYARET
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BASIAD Yönetim Kurulu, 
Turizmi Yeniden Canlandırma 
ve Sürdürülebilir Turizm 
Destinasyonları Oluşturma 
Projesi kapsamında, Babadağ’da 
düzenlenen toplantıya katıldı. 
Denizli Il Kültür ve Turizm Müdürü 
Turhan Veli Akyol, Müdür Yardımcısı 
Hayrullah Akgün, Müze Müdürü 
Nail Uyar, Il Halk Kütüphane 
Müdürü Hasan Ersoy, PAÜ Turizm 
Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. Murat Bayram ve Dr. Öğr. Üyesi 
Semih Arıcı ve proje yetkililerinin 
de katılımıyla Babadağ ilçesinin 
dijital görünürlüğü ve tanıtımının 
geliştirilmesi adına yapılacak 
çalışmalar hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

BASIAD Yönetimi ilgileri, 
misafirperverlikleri ve işbirliği 
içi Babadağ Kaymakamı Adem 
Karataş’a ve Babadağ Belediye 
Başkanı Ali Atlı’ya teşekkürlerini 
iletti.

TURIZMI YENİDEN CANLANDIRMA VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTİNASYONLARI 
OLUŞTURMA PROJESI TOPLANTISI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir 

Kavaklıoğlu ve Kimya Mühendisliği 

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. 

Üyesi Havva Boyacıoğlu Babadağlı 

Sanayici ve Iş Adamları Derneği’ni 

ziyaret etti. Ziyarette, üniversite ve 

sanayici ile yapılabilecek iş birlikleri 

konusunda fikir alışverişi yapıldı.

PAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NİN  
BASİAD ZIYARETI
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Genel Kurul
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BASİAD’DA  
YENİ DÖNEM
Babadağlı Sanayici ve Iş Adamları Derneği yeni yönetimi belirlemek 

üzere 12. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Denizli Ticaret 
Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul’da Başkan Şeref 

Arpacı ve yönetimi faaliyetlerini yürütmek üzere yeniden yönetime seçildi.

12. Olağan Genel Kurul’a Babadağ Kaymakamı Adem Karataş, Babadağ 
Belediye Başkanı Ali Atlı, Denizli Ihracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin 
Memişoğlu, CHP Babadağ Ilçe Başkanı Mehmet Altınöz, AK Parti Ilçe 
Başkanı Suat Kaçamaz, üyeler ve davetliler katıldı.

Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte Yönetim 
Kurulu’nda Şeref Arpacı, Doğan Değirmenci, Esra Ünlü Kasapoğlu, Necip 
Atar, Mehmet Uğur Çoban, Engin Bilgiç, Engin Çoban, Seyhan Gümüştaş, 
Tolga Amiroğlu yer aldı. 

Denetim Kurulu’na Ahmet Zeybek, Salih Işyar, Özüm Temiz seçilirken, 
Disiplin Kurulu’na Şerif Yunus Helvacı, Seçil Kaynak Doğuş ve Adnan Kabak 
seçildi.

Seçim öncesinde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı 
“Babadağ’daki atıl durumdaki futbol sahasının sanayi alanı için Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tarafından ilk adım atıldığını ifade ederek, “Babadağ’daki 
futbol sahasının sanayi alanı olarak revizyonu gerçekleşti. Dün, Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından imzalanarak ilk adım atıldı. Karmaşık yapısı olan 
bu süreç el birliği ile çözüldü. Pandemi izin verirse yeni projelerimiz ile 
karşınızda olmak istiyoruz” dedi.

“Babadağ için hep birlikte çalışmaya devam edelim”

Konuşmanın ardından söz alan Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ise 
“2 yıllık görev süremiz boyunca BASIAD ile uyumlu ve verimli bir dönem 
geçirdik. Inşallah yeni yönetici arkadaşlar ile de bu verimli çalışmaya devam 



BASİAD DERGİ    -   20  -     EYLÜL - 2021

edeceğiz. Birlik ve beraberlik 

olunca her şeyin üstesinden 

geleceğimize inanıyorum. Hiçbir 

siyasi ayrım olmadan hep birlikte 

verdiğimiz emeğin sonucunda 

dün çok önemli bir imza aldık. Bu 

çalışmaya katkı koyan herkese 

şükranlarımı sunuyorum. Bundan 

sonra da Babadağ için hep birlikte 

çalışmaya devam edelim” diye 

konuştu.

Kaymakam Adem Karataş ise 

“7 aydır ilçede görev yapıyorum. 

Istişare kültürü olduğunda ne kadar 

verimli sonuçlar alındığını gördük. 

Ortak bir girişim ile aldığımız güzel 

haber, ilçemizin üretimine katkı 

koyacaktır. Inşallah hep beraber 

daha ileri taşıyacağız ve genel 

kurulun hayırlı olmasını temenni 

ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Denizli’de
Teknik Çalışmalar
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DENİZLİ’DE TEKNİK TEKSTİL İLE 
GELECEĞİ DOKUYOR, 
GELECEĞE DOKUNUYORUZ!

Denizli Ticaret Odası olarak 
uygulayıcısı olduğumuz, 
Avrupa Birliği (AB) ve 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının yürüttüğü “Rekabetçi 
Sektörler Programı” kapsamında 
desteklenen “Denizli’de Teknik 
Tekstile Dönüşüm” projemizin ilk 
yılını geride bırakmış bulunuyoruz. 

Portekiz’den gelen teknik tekstil 
uzmanımız Fernando Merino 
liderliğindeki teknik destek 
ekibi ve Odamız bünyesindeki 
Operasyon Koordinasyon Birimi, 
bu geçtiğimiz bir yıl içinde yoğun 
çalışmalar gerçekleştirdi. 

17 Haziran 2020 tarihinde, AB 
Türkiye Delegasyonu ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının katılımıyla 
gerçekleştirilen Proje Başlangıç 
Toplantısının hemen akabinde, 
öncelikle paydaşlarımıza ve 
üyelerimize ‘merhaba’ demek 

üzere ‘Rekabet için Dönüşüm’ 
konulu web seminerimizi organize 
ettik. 160 kişinin üzerinde katılıma 
ulaştığımız bu etkinliğimizde, 
özetle teknik tekstili anlattık ve 
projenin gelecek dönem aktiviteleri 
hakkında bilgilendirme yaptık. 
Hemen ardından, zorlu pandemi 
koşullarına rağmen, sahada yüz 
yüze yapılan görüşmeler ile tekstil 
imalat sanayinden 166 firmaya 
ulaştık ve teknik tekstile dönüşüm 
için ihtiyaçlarını derinlemesine 
tespit etmeyi başardık. Elde edilen 
sonuçları pekiştirmek, daha geniş 
bir kitlenin de görüş ve önerilerini 
bu çalışmaya dahil etmek 
amacıyla, “Çevrimiçi Paydaş 
Çalıştayı” düzenleyerek, analiz 
çalışmamızı tamamlamış olduk.  

Paydaş analizimiz süresince, 
yereldeki paydaşlarımız kurum/
kuruluşlara, aynı zamanda sektör 
temsilcilerimize ziyaretlerimiz 
devam etti. Paydaş analizi için 

yaptığımız 166 firma görüşmesi 
dışında, 60’ın üzerinde birebir 
ziyaret gerçekleştirdiğimiz bu 
dönemde, projenin ilerleyişini 
paylaşmak, görüş ve önerileri 
alarak daha etkin adımlar atmak 
için oluşturulan “Yönlendirme 
Komitesi” toplantılarını, ayrıca 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin 
tekstil mühendisliği bölümlerinden 
akademisyenlerin de dahil 
edildiği “Teknik Danışma Kurulu” 
toplantılarını hem Bakanlık 
hem AB Türkiye Delegasyonu 
temsilcilerinin katılımıyla organize 
ettik. 

Ilimiz tekstil sektöründe, katma 
değeri yüksek teknik tekstil 
ürünlerinin üretilmesi için 
farkındalığın ve bilgi düzeyinin 
arttırılması hedefiyle bir dizi 
seminer planladık. Teknik tekstil 
üreterek uluslararası pazarlarda 
yerini almış başarılı girişimciler 
ve teknik tekstil konusunda uzman 
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akademisyenlerle paydaşlarımızı 
buluşturduğumuz ‘Teknik Tekstil 
Pazarlarına Giriş’ Uluslararası 
I. Web Seminerimizi, geçtiğimiz 
Aralık ayında gerçekleştirdik. 
Teknik tekstile dönüşümde, Ar-
Ge ve inovasyonun gerekliliğine 
dikkatleri çektiğimiz ve bu yöndeki 
çalışmaları destekleyen finansal 
mekanizmaları tanıttığımız ‘Teknik 
Tekstilde Ar-Ge ve Inovasyon 
Destekleri’ başlıklı ulusal web 
seminerimizi ise Mart ayında 
düzenledik. Iki seminerimiz de 
toplamda 400 kişiye yakın katılım 
ile büyük ilgi gördü. 

Projemizin ilk yılında, “Teknik 
Tekstil Merkezi”nin kurulumu 
için çalışmalarımızın neredeyse 
sonuna geldik. Organize Sanayi 
Bölgemiz tarafından tahsis 
edilen 1.000 metrekarelik 
alanda, firmalarımızın teknik 
tekstile dönüşüm yolculuğunda, 
danışmanlık, eğitim ve teknoloji 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
başvurabilecekleri ilk adres 
olmasını hedeflediğimiz bu 
merkezimizi, son teknoloji ürünü 
makinaları ile, prototip ve numune 
üretme imkanları sunabilecek 
altyapıya getiriyoruz. Çok yakında, 
bu merkez çatımız altında da sınıf 
eğitimleri ve uygulamalı eğitimler 
ile etkinliklerimiz hız kazanacaktır. 
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Ilimizde teknik tekstile dönüşümün 
‘küme’ yaklaşımıyla sağlanması 
ve KOBI’lerin global değer 
zincirlerine dahil edilmelerini 
amaçlayarak kurduğumuz Teknik 
Tekstil Kümesi ile büyük bir başarı 
yakaladık. Yoğun çalışmalar 
ve paydaşlarımızın destekleri 
sonucunda, geçtiğimiz Ocak 
ayında, “AB Küme Mükemmeliyet 
Programı” kapsamında hibeye hak 
kazandık. Bu sayede, 4 farklı AB 
ülkesinden deneyimli kümelerle 
işbirliği ve bilgi paylaşımı yapma 
imkanına sahip olacağız. Elde 
edeceğimiz ilişkiler ağı, Denizli’nin 
dünya teknik tekstil pazarında 
ana oyunculardan biri olması 
için üstleneceğimiz girişimlerde 
destekleyici rol oynayacaktır.  

Önümüzde uzun bir yol 
var. Geçtiğimiz bir yılda 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalara, 
kazanımlarımıza dayanarak, bu 
uzun yolda hedef kitlemiz olan 
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sektör temsilcileri ve paydaş 
kurum/kuruluşlarla birlikte çok 
daha büyük adımlar atacağımıza, 
Denizli’mizin teknik tekstil 
sektöründe bir marka şehir hale 
getireceğimize olan inancımız tam. 

TEKNİK TEKSTİL NEDİR?

Teknik işlevsellik ve performans 
ortaya koymak üzere üretilen 
tekstillere ‘teknik tekstil’ 
denmektedir. Teknik tekstiller, 
geleneksel tekstillerle 
kıyaslandığında katma değeri 
daha yüksek, görünüşün, estetik 
ve konforun belirleyici bir özellik 
olarak dikkate alınmadığı, 
ancak yüksek teknik ve kalite 
gereksinimlerini karşılayan 
ürünlerdir. Bu ürünler, çoğu zaman 
doğrudan tüketici tarafından 
kullanılmaz. Herhangi bir üründe 
veya proses dahilinde veya yalnız 
başına belirli bir özelliği yerine 
getirmek amacıyla üretilmektedir. 
Teknik tekstiller, diğer endüstriyel 
sektörlerle kesişmekte, çeşitli 
uygulamalar ve pazarlar tarafından 
yoğun talep görmektedir.

Günlük hayattan bazı örnekler 

DENİZLİ TEKNİK TEKSTİL MERKEZİ, DENİZLİ ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN YAKLAŞIK 
1.000 M2’LİK ALANDA, DENİZLİ TİCARET ODASI İŞTİRAKİ 
OLAN DENİZLİ AB İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (ABİGEM) 
BÜNYESİNDE KURULMUŞTUR.
MERKEZ, KOBİ’LERİN VE GİRİŞİMCİLERİN TEKNİK 
TEKSTİLE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN YAPILACAK HER TÜRLÜ 
GİRİŞİMİ DESTEKLER NİTELİKTEDİR.

vermek gerekirse; emniyet 
kemerleri, tavan döşemesi, kapı 
panelleri, hava filtreleri gibi taşıt 
tekstilleri; yapay organ ve implant 
gibi tıbbi tekstiller; yer yüzeyinde 
dolguların güçlendirilmesinde 
kullanılan jeolojik tekstiller; tarım 
mahsullerinin korunması için 
kullanılan zirai tekstiller; itfaiyeci 
giysileri, kurşun geçirmez yelekler, 
uzay giysilerini içeren koruyucu 
tekstiller gibi birçok alanda, teknik 
tekstiller karşımıza çıkmaktadır.

DENİZLİ’DE TEKNİK TEKSTİLE 
DÖNÜŞÜM 

“Denizli’de Teknik Tekstile 
Dönüşüm Projesi”, ülkemizde 
uygulanan en önemli sektörel 
rekabetçiliği artırma projelerinden 
biridir.

Projeyle Denizli imalat sanayinde 
teknik tekstil alanında kapasite 
oluşturulması, firmaların 
dönüşümüne destek olunarak, 
Denizli tekstil imalat sanayinin 
teknik tekstile dönüşümünün 
küme yaklaşımıyla sağlanması 
ve KOBI’lerin rekabet güçlerini 
artırarak küresel değer zincirlerine 
dahil edilmeleri amaçlanmaktadır.

Projenin hedefleri şunlardır;

Denizli Teknik Tekstil Merkezinin 
kurulması ve hizmete başlaması

KOBI’lerin teknik tekstile 
dönüşümlerine yönelik hizmetlerin 
sunulması

Denizli Teknik Tekstil Kümesinin 
oluşturulması

KOBI ve girişimcilerin teknik 
tekstil alanındaki kapasitelerinin 
artırılması

KOBI’lerin bilinçlendirilerek, 
teknik tekstil konusunda 
farkındalığının artırılması

DENİZLİ TEKNİK TEKSTİL 
MERKEZİ

YANINIZDA!

Proje, üretimini büyük ölçüde ev 
tekstili ve konfeksiyon üzerine 
şekillendirmiş Denizlili tekstil 
KOBI’lerinin, katma değeri yüksek 
teknik tekstillerin üretimine de 
eğilmeleri, yeni pazarlara giriş 
sağlamaları ve daha rekabetçi 
olmaları için çıkacakları dönüşüm 
yolculuklarında ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefliyor. Bu özel 
hedefle oluşturulan projede, 
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teknik tekstil alanında kapasite 
inşa ederken, KOBI’lerin 
muhtemel ihtiyaçlarının 
etraflıca değerlendirilip, onlara 
güncel çözümler sunarak 
rekabetçiliklerini kümelenmeyle 
arttırılması planlanıyor..

KOBI’lerin teknik tekstile dönüşüm 
yolculuğunda, danışmanlık, 
eğitim ve teknoloji ihtiyaçlarını 
karşılamak için başvurabilecekleri 
ilk adres olması hedeflenen 
Denizli Teknik Tekstil Merkezi, 
son teknoloji ürünü makinaları 
ile, prototip ve numune üretme 
imkanları sunabilecek altyapıdadır.

Ayrıca, KOBI’ler ortak kullanım 
alanı olan merkezin sunacağı 
avantajlardan yararlanarak, 
‘uluslararası pazarlara 
erişim’, ‘satış ve pazarlama’, 
‘kurumsallaşma’, ‘finans 
kaynaklarına erişim’, vb. konularda 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
ile küresel rekabette yerlerini 
güçlendirip geliştireceklerdir.

Denizli Teknik Tekstil Merkezi, 
Denizli Organize Sanayi Bölgesi 
tarafından tahsis edilen yaklaşık 
1.000 m2’lik alanda, Denizli 

Ticaret Odası iştiraki olan Denizli 
AB Iş Geliştirme Merkezi (ABIGEM) 
bünyesinde kurulmuştur.

Merkez, KOBI’lerin ve 
girişimcilerin teknik tekstile 
dönüşümü için yapılacak her türlü 
girişimi destekler niteliktedir.

AKILLI DAYANIŞMA VE 
İŞBİRLİĞİNİN YENİ ADRESİ

DENİZLİ TEKNİK TEKSTİL 
KÜMESİ

Denizli, geleneksel tekstil üretimi 
konusunda, Türkiye’nin en güçlü 
kentlerinden biridir. Bu imajının 
da desteğiyle, proje kapsamında 
Denizli Teknik Tekstil Kümesini 
kurarak, Denizli’nin dünya teknik 
tekstil pazarında ana oyunculardan 
biri olması vizyonuyla hareket 
edilmektedir.

Proje, Denizli Teknik Tekstil 
Kümesi ile

• KOBI’lerin teknik tekstil 
alanında değer yaratmasına katkı 
sağlayarak, rekabet güçlerini 
artırmayı,

• Küme üyesi KOBI’lerin 
tanıtımını yaparak, uluslararası 

teknik tekstil pazarlarına 

açılmalarını sağlamayı,

• KOBI’ler arasında 

işbirliğini teşvik etmeyi ve 

gelişimlerini destekleyecek 

hizmetleri sunmayı,

• KOBI’ler ile kamu, 

üniversite ve sivil toplum 

arasındaki işbirliği sürecini 

hızlandırmayı,

• KOBI’lerin inovasyonda 

dinamizm kazanması için 

kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı rol 

oynamayı,

• Uluslararası işbirliklerini 

geliştirerek, deneyim paylaşımı 

yoluyla bilginin yaygınlaşmasını 

sağlamayı planlamaktadır. 
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KONUŞMACILAR
7 Ekim 2021

MURAT CAN CANBAY
MODERATÖR

AVİ ALKAŞ BUSE NAZ ÇAKIROĞLU

CELAL ŞİMŞEK DENİZ ŞİMŞEK ELİF ÇETİN

KUBİLAY TUNÇER MURAT GERMEN SELDA TOKAT
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Güney Doğu Anadolu’yu  
Keşfimize Davetlisiniz!
Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak, tarihin 
derinliklerine bir yolculuk gerçekleştirmek için Güney Doğu 
Anadolu’ya gidiyoruz. 

28-31 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan gezimize siz değerli 
üyelerimizi davet ediyoruz.
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Bu yıl ikincisi gerçekleşen Babadağ Off-Road şenlikleri 
nefesleri kesti. Babadağ Belediyesi ev sahipliğinde 
ve Padoff tarafından düzenlenen etkinlik yoğun ilgi 

gördü. Toplamda 25 off-road aracının yarıştığı etkinliğe, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 
IYI Parti Denizli Il Başkanı Raziye Akışık, CHP Denizli Il 
Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye 
Başkanı Şeniz Doğan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel 
Kepenek, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, BASIAD 
Başkanı Şeref Arpacı, ilçe başkanları ve binlerce vatandaş 
katıldı. 

Toplamda Iki gün süren ve 6 farklı etapta gerçekleşen 
yarışlarda dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi. 
Ödül töreninin ardından etkinlik alanında 30 ağustos 
Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleşti. Havai fişek 
gösterisi ile başlayan etkinlik müzik performansları ve 

OFF-ROAD
ŞENLİKLERİ NEFES 
KESTİ
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eğlenceli aktiviteler ile devam 
etti. Babadağ Belediye Başkanı 
Ali Atlı “Bizi yalnız bırakmayan 
misafirlerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum. Pandemi nedeni ile 
ara verdiğimiz etkinliklerimize 
kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. Babadağ’ın bir 
turizm destinasyonu haline 
gelmesi için var gücümüz ile 
çalışıyoruz. Padoff ile beraber 
gerçekleştirdiğimiz nefes 
kesen yarışlara katılan tüm 
yarışmacıları tebrik ediyorum. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. Babadağ’a yakışır bir 
etkinlik gerçekleştirdik “ dedi.
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Bir Sevda Beşiği:
İncilipınar

Köyü
İÇERİK: Gülsu YAŞAR 



Köyünün aşığı bir kadının, memleket ve yaren sevdalısı 
bir Eşkıya’nın doğduğu toprakların adıdır Incilipınar. 
Elbette ‘’Hayır köyün asıl adı Incirpınar!’’ dediğinizi 

duyar gibiyiz ama yanılıyorsunuz. Başka bir köye gelin 
giden ve vasiyetinde incilerinin satılarak köye pınarlardan 
su getirilmesini isteyen, doğduğu toprakların aşığı bir 
kadının hikayesinden alıyor adını Incilipınar. 

Köyde incirlerin bol yetişmesi ve Denizli’de benzer isimde 
bir mahalle olduğundan dolayı köyün adı Incirpınar olarak 
kayıtlara geçiyor. Ancak, uğruna sevda beslenen, incilerin 
satılıp köy halkına pınarlardan su getirilen bir hikaye nasıl 
göz ardı edilebilir ki?

Eskiden binlerce kişinin yaşadığı bu köyde şimdi yalnızca 
160 kişi var. Geçim kaynağı her Babadağ köyünde 
olduğu gibi, dokumacılık. Ancak, eski zamanlardaki gibi 
yoğunlukla yapılan bir meslek değil. Çünkü herkes emekli. 
Köyde nüfusun fazla olduğu 1987 yılına kadar yoğunlukla 
yapılan dokumacılık, 2000’li yıllardan sonra, köye hazır 
dokumanın girmesiyle yavaş yavaş tükenmeye başlamış. 
Şimdi ise yirmi hanede, eski tezgahlarla, sipariş üzerine 
dokuma işi yapılıyor. 

Genç nüfusun olmadığı köyde eğitim hayatı yine her 
Babadağ köyünde olduğu gibi taşımalı sistemle ilerliyor. 
Köyde dört tane ilkokul, iki tane ise lise öğrencisi 
bulunuyor. 

Incilipınar Köyü’nün şaşırtıcı bir tarafı ise diğer köylerin 
aksine iki tane köy kahvesi ve iki tane bakkala sahip olması. 
Kahvelerden biri şahıs birisi ise köy halkının kahvesi imiş. 

Köy Muhtarı Türkay Uysal, dergi için gerçekleştirdiğimiz 
söyleşide, köyün özelliklerinin yanı sıra köyün kanayan 
yarası olan ulaşım sorununa da dikkat çekti. 
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Türkay Bey köyün ismi nereden 
geliyor?

Şu an tabelada Incirpınar 
yazıyor ancak köyün asıl adı 
Incilipınar’dır. Yıllar evvel 
köyümüzden başka bir köye gelin 
giden bir kadın ölüm döşeğine 
düşüyor. Kocası da kendisinden 
helallik isterken köyüne sevdalı 
kadın, ‘’Hakkımı ancak bir 
şartla helal ederim. Incilerimi 
satıp köyüme pınarlardan su 
getireceksin. Beni de köyüme 
gömeceksin. Bana söz ver.’’ diyor. 
Kadını çok seven kocası, karısına 
söz veriyor ve vefatından sonra 
kadını köyüne gömüyor; incileri 
satıp köye pınarlardan su getiriyor. 
Kadının yaptığı iyiliğin karşılığında 
da köye Incilipınar ismi veriliyor. 

Ancak, Denizli’de Incilipınar 
Mahallesi olması ve bu durumun 
zorluk yaşatacağı düşünülerek 
köyümüzün adı kayıtlarda Incirpınar 
olarak değiştirildi. Benden önceki 
muhtarlar buna çok ses çıkarmamış 
ancak ben Ankara’ya birçok kez 
dilekçe gönderdim. Sonunda kabul 
ettiler ve köyün adının tekrar 
Incilipınar olarak değiştirilmesini 
istediler.

Köydeki çevre düzenlemelerini siz 
mi yaptırdınız?

Köylüler olarak Incilipınar 
Köyü’nün tüm ihtiyaçlarını kendimiz 
karşıladık. Yalnızca yerdeki taşları 
belediye döşedi. Geriye kalan tüm 
düzenlemelerimiz köy halkına ait. 
Suyumuzu bile kendimiz getirdik. 

Incilipınar olarak bizim en büyük 
sorunumuz ulaşım. Yollarımız 
çok kötü ve kış aylarında yolu 
kullanmaya cesaret edemiyoruz. 
Hem yolun kötü olması hem de 
çetin hava şartları nedeniyle 
aracı kaçırırsanız 150 metre 
uçurumdan uçarsınız. Aslında 
bizim kullanabileceğimiz alternatif 
bir yolumuz mevcut. Hem de direk 
Acıdere Köyü’ne bağlanıyor. Ancak, 
toprak yol. Belediye yıllardır 
asfaltlama çalışması için söz 
veriyor ama bir türlü yapılmıyor. 
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Memleket sevdalısı, sürgüne 
mahkum edilen bir kahraman:

Zeybekbaşı ya da diğer bir ismi ile 
Eşkıya Alo

Sevdiği kadın uğruna yıllarca 
köy köy dolaşan deli yürek bir 
adamın oğlu Alo. Zamanın Denizli 
Voyvodası ve onun vekilinin 
zulmüne karşı mücadele verdi, 
bitmek bilmeyen sürgünlere 
mahkum edildi, ailesi zor durumda 
kalmasın diye karısını boşamak 
zorunda kaldı…

Zeybekbaşı ya da Eşkıya 
Alo’nun babası Ali, 18. yüzyılın 
sonlarında Incilipınar Köyü’nde 
yaşamış, geçimini dokumacılık ve 
odunculukla sağlayan bir adamdı. 
Haksızlıklara boyun eğmediği için 
adı deli yürek oldu, hareketleri 
aykırı görüldü. Gönlünü imamın 
kızına kaptırdı ancak sırf 
delikanlılığı yüzünden imam, 
evlenmelerine müsaade etmedi. 
Kızını köyün dışına kaçırdı. Deliye 
dönen Ali, imamı ölümle tehdit 
etti ancak bir sonuç alamayınca 
imamı öldürdü. Sonrasında da 
sevdiği kadını bulmak için düştü 
yollara. Tam yedi yıl boyunca at 
sırtında köy köy dolaştı. Kadınların 
ilgi duyduğu çerçicilik (incik 
boncuk işi) işini yaptı, sırf sevdiği 
kadının boncuklarına bakmaya 
geleceği ihtimali ile. Soğuk sıcak 
dinlemeden dolaşan ve pes 
etmeyen deli yürek Ali, yedi yıl 
sonra kavuştu sevdiğine. Nesi 
varsa, bu kadar zamandır kıza 
bakan aileye bağışladı ve köyüne 
dönerek sevdiği kadın ile evlendi. 

Bir süre sonra kendisi gibi 
cesur bir delikanlı olacak olan 
oğlu Alo dünyaya geldi. Alo’nun 
büyüyüp yetişkin bir delikanlı 
olduğu zamanlarda, dönemin 
Denizli Voyvodası* Şeyh Mustafa 
ve vekili Ali Ağa görevini zalimce 
yürütüyordu. Halk, devlete şikayet 
mektupları yolladı ve devlet 
durumu incelemek için Divan-ı 
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Hümayun üyelerinden birisini 
Denizli’ye gönderdi. 

Babası gibi haksızlığa boyun 
eğmeyen Alo, on yedi arkadaşını 
da toplayıp Denizli Voyvodası’na 
karşı ayaklanma başlatmıştı. 
Ancak voyvoda ve vekili bu 
durumu lehlerine çevirmek için 
bu ayaklanmanın devlete karşı 
olduğunu söyledi. Isyanın daha 
da büyümesi üzerine Osmanlı 
Yönetimi Denizli’ye yeni bir 
adamını göndermiş ve durumu 
analiz etmesini istemişti. 
Halkın şikayetleri ve durumun 
karmaşıklığı nedeniyle Osmanlı 
yönetimi, Denizli Voyvodası ve 
vekilini görevden alıp yerine Tavaslı 
Osman Ağa’yı atadı ve Alo’yu 
da Denizli Asakir-i muvazzafa 
Sergerdesi olarak görevlendirdi. 
Artık, Alo ve arkadaşları Denizli’nin 
asayişini sağlamakla yükümlü 
olmuşlardı.  Alo bu görevi yürütürken 
hem şehrin imarı için çalışmış hem 
bilim adamları ile sohbetler etmiş 
hem de mektepler inşa ettirmişti.

Tanzimat Dönemi’ne kadar 
böyle giden düzen, dönemin 
getirdiği değişiklikler ile alt üst 
olmuştu. Kütahya’ya bağlı olan 
Denizli’nin merkezi Izmir’de olan 
Aydın Vilayeti’ne bağlanması 
ile Aydın valisi ve Denizli 
kaymakamı, Alo’nun etkinliklerini 
çekemeyip kendilerince mücadeleye 
girmişler ancak, Alo’nun dürüst 
hizmetlerinden dolayı bir türlü açık 
yakalayamamışlardı. 

O sıralarda patlak veren Kırım 
Savaşı, Alo’yu memleketinden 
uzaklaştırmak için çok iyi bir 
fırsata dönüşmüş,  Aydın Valisi 
ve Denizli Kaymakamı Alo’yu 
savaşa gönderebilmek için 
‘Alo’nun üstün hizmetlerinden 
ve padişaha bağlılığından dolayı 
ödüllendirilmesi ve savaşa 
gönderilmesini’’ talep etmişlerdi. 
Bu talep üzerine Alo, hizmet nişanı 
olan Mecidiye nişanını ve Sultan 
Abdülmecid’in övgülerini almıştı. 

Kendisine ordusunu toplayıp 
cepheye gitmesi gerektiği 
söylenen Alo, kısa zamanda 2 bin 
kişilik ordu toplamış ve herkesi 
şaşırtmıştı. Bu durumu kıskanan 
vali ve kaymakam asker giderlerini 
karşılamamış ve askerlerin birkaçı 
yolda firar etmişti. Planları işleyen 
vali ve kaymakam Alo’nun da 
kaçabileceğini söyleyerek Alo’nun 
ve oğlu Mustafa’nın Yergöğü’de 
tutulmalarına neden olmuşlardır. 
Asılsız şikayetler arttıkça ailesinin 
de tutuklanmasına karar verilmiş 
tüm eşyaları da satışa çıkarılmıştır.

Alo bir süre sonra Rumeli’nin 
hava koşullarına alışamadığını 
ve Anadolu’da kalmak istediğini 
belirtmiş ve bunun üzerine 
Midilli’ye sürülmesi emri 
verilmiştir. Ailesinin de kendisi 
ile birlikte sürgün edileceğini 
öğrenen Alo ailesi perişan olmasın 
diye karısından boşanmıştır.

1859 yılında ailesinin hasretine 

dayanamayan Alo Denizli’ye 

kaçmış, kendisine karşı gösterilen 

iyi niyeti suiistimal ederek 

düşmanlarından intikam alacağı 

şikayetleri başlayınca Osmanlı 

idari ve askeri mekanizmalarını 

meşgul etmiştir. Yakalama emri 

çıkartılan Alo, uzun uğraşlara 

rağmen bir süre yakalanamamıştır. 

Ancak 1860 yılında Istanbul’dan 

sevk edilen askeri birlikler Alo’yu 

yakalamış ve Alo, devlete harcattığı 

paralar yüzünden tutuklanırken, 

1863 yılında da ailesi askerler 

ile girdiği bir çatışma sonucu 

tutuklanmıştır.

*VOYVODALIK OSMANLI İDARİ SİSTEMİNDE REİS, SUBAŞI, AĞA 
GİBİ ANLAMLARA GELEN İDARİ BİR GÖREVDİR. 17. YY’DAN 
İTİBAREN EYALET VALİLERİ VE SANCAK MUTASARRIFLARI, 
KENDİLERİNE VERİLMİŞ OLAN EYALET VE BUNLARA BAĞLI 
KAZALARDA BULUNAN GÖREVLİLERDEN VEYA HALKIN 
İSTEĞİ İLE YERLİLERİN ÖNDE GELENLERİNDEN BİRİNİ 
VOYVODA OLARAK TAYİN EDERDİ. BULUNDUKLARI YERİN 
VERGİLERİNİN TOPLANMASINDAN, ASKERLİK İŞLERİ VE 
BELEDİYE HİZMETLERİ GİBİ GÖREVLERİ OLAN VOYVODALIK 
TAZMİNAT DÖNEMİ’NE KADAR DEVAM ETMİŞTİR.
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BASİAD’dan 
Etkinlikler
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DENİZLİ VE DEPREM

Babadağlı Sanayici ve Iş 
Adamları Derneği deprem 
konusunda farkındalık 

yaratmak amacı ile Denizli’de 
Deprem konulu bir toplantı 
organize etti.

Toplantıya, BASIAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, 
Jeolog, Sedimantoloji Uzmanı ve 
Bilim Akademisi üyesi olan ve 
Istanbul Teknik Üniversitesi Maden 
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
görev alan Prof. Dr. Naci Görür ve 
AKUT ekibinden Serdar Dinç ile 
Hazal Yorulmaz katıldı.

Toplantıda konuşan, Denizli ve 
çevresi ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Prof. Dr. Naci Görür,  
‘’Denizli ve civarı depremsellik 
açısından Türkiye’nin en aktif 
bölgelerinden birisidir. Bölgenin 
çok fazla miktarda aktif fay ve yoğun 
fay parçaları (zon) ile çevrili olması 

nedeniyle Denizli ili ve çevresi 
gerek tarihsel dönemde, gerekse 
aletsel dönemde meydana gelmiş 
depremlerden etkilenmiştir. 
Bölge I. derece deprem bölgesi 
olduğundan bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın her zaman 
depreme karşı hazırlıklı olmaları 
ve depreme dayanıklı konutlarda 
ikamet etmeleri gerekmektedir’’ 
diyerek Denizlili vatandaşları 
uyardı. 

Prof. Dr. Naci Görür Denizli’de 
art arda yaşanan depremlere 
ilişkin uyarılarda da bulunarak, 
‘’Arkadaşlar sabah Denizli/
Irlıganlı’da 4.1’lik deprem oldu. 
Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes 
graben sistemlerinin kesiştiği 
yerde. Dolayısıyla ciddi aktif 
fayların üzerinde. Bu kentimiz 
de öncelikle deprem odaklı 
kentsel dönüşüme tabi tutulmalı. 
Sevgiyle’’ ifadelerini kullanarak 
kentsel dönüşüm çağrısı yapmıştı. 
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Webinarlar
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COVİD - 19 SÜRECİNDE  
ŞİRKETLERİN GÜNDEMİ
BABADAĞLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ, 
PANDEMİ KOŞULLARINI FIRSATA ÇEVİRDİ. ÜYELERİ İLE 
BİR ARAYA GELMEK VE SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
YAPABİLMEK ADINA WEBİNAR ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ.

Içinde bulunduğumuz sürecin değerlendirildiği Covid-19 
ve etkilerinin ele alındığı ilk webinara Denizli Ihracatçılar 
Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayi Odası 

Başkan Vekili Selim Kasapoğlu ve Denizli Özel Sağlık 
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Erdemir konuk 
oldu. 

Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler süreç yönetimi, 
piyasaların durumu, ekonomik gelişmeler ve salgın 
sorasında şirketlerin gündemine gelecek konular hakkında 
değerlendirmelerin yapıldığı etkinlik yoğun katılımla 
gerçekleşti.
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KORONA SALGINI SONRASI FİNANS

COVID-19 İLE MÜCADELEDE ALINAN 
TEDBİRLER VE SÜREÇ YÖNETİMİ

BASIAD, ikinci webinar 
etkinliğinin konusunu ise herkesin 
gündeminde olan “Korona Salgını 
Sonrası Finans” olarak ele 
aldı. Yönetim Kurulu ve dernek 
üyelerinin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen etkinliğe, Türkiye’nin 
önde gelen banka, grup ve sivil 
toplum kuruluşlarında yöneticilik 
yapan ve bu dönemde birçok büyük 
şirkette bağımsız Yönetim Kurulu 
üyeliği veya danışmanlık görevleri 
bulunan duayen Bankacı Tayfun 
Bayazıt konuk oldu. 

Tayfun Bayazıt’ın Covid-19’un 
ekonomi üzerine ve gelişmekte 
olan piyasalara etkileri, finans, 
istihdam, ekonomide küresel 
trendler ve pek çok konuda bilgi ve 
deneyimlerini paylaştığı webinar 
büyük ilgi gördü.

Babadağlı Sanayici ve Iş Adamları 

Derneği, son webinarında Denizli 

Il Sağlık Müdürü Uzm. Dr. 

Berna Öztürk ve Denizli Sanayi 

Odası Meclis Başkanı Mehmet 

Tosunoğlu’nu ağırladı. Geniş 

katılımla gerçekleşen webinar’da 

Covid-19 ile mücadelede 

alınan tedbirler, hastalığın  

süreç yönetimini , ekonomik 

gelişmeler ve salgın sorasında 

gelişebilecek konular hakkında 

değerlendirmeler paylaşıldı.
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BÖRÜLCE HİKAYELER

Yıl 1978 Babadağ’da 
Altınbaşak Tekstil’de 
çalışmaya başladım. Kurban 

Bayramı’na iki gün kala merhum 
Hacı Salih Atıcı amca dedi ki; 
‘’Yaşar yarın sabah erken gel 
Denizli’ye gidelim. Sana bayramlık 
kıyafet, ayakkabı falan alalım.’’ 
Çok sevindim. 

Akşam eve geldim. ‘‘Anne Hacı 
Salih amcayla yarın Denizli’ye 
gideceğiz. Bana bayramlık elbise 
alıverecek’’ dedim. 

‘‘Iyi’’ dedi. 

Nenem; ‘‘ben de gidem mi?’’ dedi. 
‘‘Sen ne yapacaksın?’’ dedim.

‘‘Sizinle gezer gelirim’’ dedi. 
‘‘Nene arabaya mal yükledik, 
arabada yer yok’’ dedim. 

‘‘Iyi. O zaman Salih amcan bana 
3 metre basmayla, lastik pabuç 
alıversin’’ dedi.  ‘‘Ne olacak 
basma’’ dedim.

EVET ARKADAŞLAR, FACEBOOK’TA BABADAĞLILAR GRUBUNDA KOYDUĞUM 17 ADET HİKAYEDEN SONRA 
BİRKAÇ TANE DE BASİAD DERGİSİ İÇİN HAZIRLADIM. GENELLİKLE VİDEO ŞEKLİNDE HAZIRLADIĞIM 
HİKAYELERİ METİN OLARAK OKUMAK AYNI HEYECANI VE TADI VERMEYECEĞİNDEN GÜLÜNECEK HER 
YERE DE SİZLER İÇİN GÜLEN SURATLAR EKLEDİM. 😊
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‘’Fistan dikinicem’’ dedi. ‘’Tamam’’ 
dedim. 

Neyse, sabah erkenden kalktım. 
Dükkana gittim. Salih amcayla 
yola çıktık. Dedim ki, ‘‘Nenem 
3 metre basmayla lastik pabuç 
alıverin diyor. Salih amca da 
‘‘Başka sıkıntısı yok mu, düğün 
alışverişine mi gidiyoruz biz’’ dedi. 
😂

Neyse, Denizli’ye geldik. Arabadaki 
malları indirdik. Kaleiçi’ne geldik. 
Ben vitrinlere bakıyorum. ‘‘Oğlum, 
yürü biraz, sonra alıcaz’’ diyor. 
Dükkanlar şahane. Bi ayakkabıcın 
önünden geçerken ayakkabı 
gördüm. Çok hoşuma gitti. Altı 
kösele. Elime aldım bakıyordum. 
Salih amca elimden ayakkabıyı aldı 
yerine koydu. ‘‘Sen onu giyemezsin 
ayağın burkulur’’ dedi. 😂

‘‘Gel, Şeref Arpacı’ya uğrayalım’’ 
dedi. Şeref abinin kuyumcu 
dükkanına (Arpacı sarrafiye) 
geldik.  Şimdiki BASIAD başkanı 
Şeref Bey’in dedesi. Neyse, 
dükkana girdik. Salih amca selam 
verdi. ‘‘Hayırlı işler’’ dedi. Şeref 
abi de, ‘‘Hoş geldiniz Salih Bey’’ 
dedi. Ben oturdum. Salih amca 
bana dedi ki, ‘‘Oğlum Şeref abine 
bi hayırlı işler desene. Burası 
esnaf dükkanı, çok ayıp.’’ Küçücük 
çocuğum, ilk defa Denizli’ye 
gelmişim. Esnafa ne deneceğini, 
neyin ayıp olduğunu bilmiyorum 
daha. Şeref abiyle Salih amca 
sohbet ediyorlar. Ben oturduğum 
yerden kalktım. Camekanın içinde 
altınlar, bilezikler, saatler var onlar 
bakıyorum. Salih amca elimden 
asılıyor, ‘’otur yerine’’ diyor. 

Neyse, Şeref abi, ‘‘Salih Bey ne 
içersiniz?’’ dedi. Salih amca, ‘’Orta 
kahve’’ dedi. Bana da ‘‘Delikanlı, 
sen ne içersin?’’ dedi. ‘’Benimki 
şekerli olsun dedim’’ 😂 Kahve 
içmek nerden aklıma geldiyse! 
(Babadağ’da dükkana misafirler 
geldiğinde, ne içersiniz diye 
sorardık. Kimisi orta kahve, kimisi 
sade kahve derdi. Oradan aklımda 

kaldı herhalde) Bir an sessizlik 
oldu. Ikisi de bana baktılar. Şeref 
abi kahveleri söylemek için dışarı 
çıktı. Salih amca kulağımdan çekti, 
‘‘Sen ne utanmaz adamsın, beni 
mahcup ettin’’ dedi. 

Kahveler geldi. Kahveyi getiren 
kişi ‘‘Orta kimin? Dedi. Salih amca, 
‘‘Benim’’ dedi. Bana hiç sormadan 
şekerli kahveyi Şeref abinin önüne 
koydu. Kendi kendime, acaba 
çocuklar kahve içmiyor mu, diye 
düşündüm. Şeref abi dedi ki, 
‘’Kahve çocuğun.’’ Kahveci fincanı 
benim önüme koyarken bana öyle 
bir baktı ki, yüzündeki ifade, sen ne 
b*ksun kahve içecek der gibiydi. 😂

Kahveleri içtik. Salih amca 
teşekkür etti, ‘‘Biz kalkalım artık’’ 
dedi. Dışarı çıktık, ‘’Oğlum, sen 
ne biçim çocuksun. Adam sana ne 
içersin diye sorduğunda, teşekkür 
ederim içmiyem dersin. Çok 

ısrar ederse, oralet içersin’’ dedi. 
‘‘Tamam Salih amca. Bir daha 
geldiğimizde öyle derim’’ dedim. 
‘‘Ha, bir daha zor gelirsin’’ dedi. 😂

Neyse, bana kıyafetler alındı. 
Akşamüzeri Babadağ’a geldik. 
Nenemin basmasını da aldıktan 
sonra eve geldim. Nenem sordu, 
Nasıldı Denizli?’’ Kahve içtiğimi, 
Salih amcanın bana kızdığını 
söyledim. Nenem, ’’Nee, kahve mi 
içtin’’ dedi.  O da kızacak sandım. 
Dedi ki, ‘‘Sabah sabah zehir gibi 
kahve mi içilir. Buz gibi gazoz 
içseydin ya’’ 😂 😂

Şeref abi, Salih amca ve neneme 
Allah rahmet eylesin. Mekanları 
cennet olsun inşallah...

Yeni hikayelerde görüşmek üzere, 
selamlar...
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Zafer Katrancı
Röportaj

İÇERİK: Gülsu YAŞAR 
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ZAFER KATRANCI
Denizli Tekstili’nin tarihine 

tanıklık eden, gelecek 
nesillere yaşanabilir bir 

dünya bırakmak adına tükettiği 
enerjiyi kendi üretmek için enerji 
sektörüne de giriş yapan yarım 
asırlık bir dev… 

Ozanteks firmasının sahibi, 
Denizli’nin duayenlerinden Zafer 
Katrancı’nın tavsiyesine kulan 
verelim: En azından tükettiğimizi 
üretebilmek ve gelecek nesillere 
iyi bir yaşam sunabilmek adına 
fırsatlarımızı zorlayalım. 

Kendinizden bahseder misiniz?

Babadağlıyım. Ben de her 
Babadağlı gibi aileden gelen 
bir mesleği icra ediyorum: 
Dokumacılık. 1965-70 yılları 
arasında da el tezgahı ve 
karakatır denilen tezgahlarda 
dokumacılık yaptım. 1970 yılında 
Denizli’ye göçtükten sonra, uu an 
kebapçıların olduğu Dört Çeşme 
mevkiinde 10 yıl kadar dokumacılık 
yaptım. 

1980 yılında da Karakurt Köyü’nün 
yolunda bir fabrika kurduk. 
Yaklaşık 700 kişinin çalıştığı 
fabrika 10 yıl aktif olarak devam 
etti. Önceleri yalnızca iç piyasa için 
üretim yaparken 1984’te ihracata 
doğru adım attık. Altı yıl sonra da 
şu an bulunan fabrikamızın olduğu 
yere taşındık. 

Bir dönem Ihracatçılar Birliği ve 
Denizlispor Başkanlığı yaptım. 
O dönemlerde Denizlispor’un 
en iyi dönemleri yaşattığımızı 
düşünüyorum. 

Iki dönem BASIAD Başkanlığı 
yaptım. Ilk zamanlarda birlikte 
olduğumuz Atilla Özdemir, Hasan 
Tekin Ada, Yılmaz Kasapoğlu’nu 
rahmetle anarak, dernekte çok 
değerli isimlerin başkanlık yaptığı 
ve yönetimde olduğu bir yapıya 

sahip olduğunu belirtmek isterim. 
BASIAD’ımız içinden Ahmet Nazif 
Zorlu gibi duayen isimler çıkmış 
çok büyük ve güçlü bir dernek. 
Biliyorum ki, daha da iyiye gidecek. 
Naci Hoşafoğlu benim dönemimde 
bile çalışıyordu dernekte kendisini 
sevgiyle anarım. 

Neden Tekstile yöneldiniz? 

Babadan öğrendiğimiz ve kendi 
mesleğim olarak gördüğüm bir 
alanda büyümeyi hedefledim. Bu 
sebeple tekstili seçtim ve üretime 
değer katan projeler hayata 
geçiriyoruz. Kendi tükettiğimiz 
enerjinin fazlasını temiz enerji ile 
üretmek için Konya’da 16 MW’lık, 
bu binaların üst katına da 4 MW’lık 
enerji santrali kurduk. Dünyada 
temiz enerji ile havlu, bornoz ve ev 

tekstili üreten ender fabrikalardan 
birisiyiz. Bu durumu Avrupa’daki 
müşterimiz öğrenince çok mutlu 
oluyor. 

Enerjiden ziyade başka alanda 
da tükettiğimizi üretmemiz 
gerektiğini düşündüğümüz için 
Sarayköy’ün Adaköy mevkiinde 
kendi pamuğumuzu kendimiz 
üretiyoruz.

Faaliyet alanlarımız nelerdir?

Ana kalem havlu, bornoz, ev 
tekstili. Biraz önce de anlattığım 
gibi enerji alanında da bir takım 
çalışmalarımız oldu. Hatta 
torunum Zafer Katrancı bu alanda 
okudu ve enerji mühendisi oldu. 
Şu an baskı fabrikası kuruyoruz. 
Avrupa’ya ihracatta daha rahat 
ve özgüvenli pazarlayabilmek 
için fabrikanın kendi bünyemizde 
olması bizim için önemliydi. 

Nerelere ihracat 
gerçekleştiriyorsunuz?

Şu an pazarlama ağımızın %80’i 
ihracat %20’si iç piyasa. Almanya, 
Hollanda, Fransa ülkelerinde 
büyük firmaları ile çalışıyoruz. 
Amerika’da da büyümeyi 
hedeflediğimiz için New Jersey 
şehrinde iki yıl önce faaliyete 
geçirdiğimiz bir depomuz var. 

Covid-19 sizi nasıl etkiledi?

Geçen sene ilk vakaların görüldüğü 
zamanlar genel olarak %50-60 
kapasite ile çalıştık. Tam bir sene 
önce de Avrupalı anladı ki, değişik 
ülkelerden yaptığı ithalatlarda 
hijyen sorunu oluşuyor. Bu sebeple 
araştırmalarına göre en hijyenik 
ülke Türkiye, ülkemizde de bu 
alanda Denizli hijyen koşullarına 
çok dikkat eden il olmayı başardı. 
Bu durum, Haziran’dan sonra 
bizim sektörümüzde ilerlemeyi 
sağladı. Şu anda da aynı şekilde 

HAYALİ OLMAYAN KİŞİLER 
BAŞARILI OLMAZ. 

NE OLURSA OLSUN 
HAYAL KURMALISINIZ. 

ÇOCUKLUĞUMDA 
KURDUĞUM 

HAYALLERİN ÇOĞUNU 
GERÇEKLEŞTİRDİM. 

MESELA KÜÇÜKKEN BİZİM 
ARAZİMİZ YOKTU. HEP 

‘’TARLALARIMIZ OLSUN’’ 
DİYE HAYAL KURARDIM.  

ŞU AN PAMUK 
TARLALARIMIZ VAR.

O DÖNEMLERDE ENERJİ 
HAYALİ KURAMAZDIM 

TABİ, GAZ LAMBASI OLAN 
BİR DÖNEMDE O HAYALİ 

NASIL KURAYIM. 
İLK HEDEFİM; BİRKAÇ 
YIL İÇERİSİNDE BASKI 

FABRİKASINI FAALİYETE 
GEÇİRMEK. SONRASINDA 
İPLİK SEKTÖRÜNE GİRİŞ 

YAPMAK İSTİYORUM.  
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devam ediyor.

Pandemi döneminde nasıl 
önlemler aldınız?

Diğer tüm firmalar gibi biz de 
temel önlemlerimizi aldık. Bunun 
yanında yemekhanelerimizde 
herkesin oturduğu alanlara tek 
kişilik camekanlı bölmeler yaptık. 
O tarihlerde bile 3-5 vakamız 
oldu. O vakalarda da ağır vaka hiç 
görülmedi.  

Yarım asırlık yolcuğunuzda 
unutamadığınız bir anınız var mı?

Yarım asrı geçen bir hayata şahitlik 
ettim. Her şey toz pembe değildi. 
Mutlu ve hüzünlü birçok anımız 
oldu.

1990 yılında Ingiltere’nin tekstil 
kenti olan Manchester şehrine 
gittim. O dönemlerde yabancı 
dil bilen bir arkadaştan rica 
ettim benimle geldi. Ancak 
öncesinde randevu almadığımız 
için görüşmeye giremedik. Bir 
firmada, santralin girişinde tam 
4 saat bekledik. Ne çay ne kahve, 
hiçbir şey içmeden. Sonra bizi 
içeri aldılar. Numune bornozları 
gösterdim. Bir tane bornozu 
beğendiler ve bu beni çok mutlu 
etti. Türkiye’ye döndükten altı 
ay sonra cevap geldi. Istedikleri 
renklerden numune gönderdik, 
500 tane sipariş verdiler ve 
sonrasında da çalışmaya başladık. 

Manchester’dan Türkiye’ye 
döneceğimiz gün taksiyle gara 
giderken yolda bir tekstil firması 
gördüm. Dedim ki, ‘’dur.’’ Yanımdaki 
arkadaşım da, ‘’bak randevusuz 
almıyorlar, sadece yarım saatimiz 
var treni kaçıracağız’’ dedi. Ben 
de, ‘’Şu güvenliğe bir girelim 
bakalım ne diyecekler’’ dedim. 
Kendimizi tanıttık ve alım müdürü 
bizi kabul etti. Apart topar içeriye 
girdik, zamanla yarıştığımızı 
söyledik ve numuneleri gösterdik. 
Beğendikleri ürünün fiyatını 
sordu ve 7500 adet sipariş verdi. 

O müdürün adı Steve idi ve yarım 
asır olmasına rağmen ismini hala 
unutmam. Dışarısı buz gibi ve biz o 
firmadan çıktığımızda bize dışarısı 
sıcacık gelmişti. Mutluluğun 
sıcaklığı… Gara gittiğimizde de 
elimizdeki numuneleri bir hayır 
kurumuna bağışladık. Ben o valizi 
yayladaki evimde hala saklarım…

Önümüzdeki dönemlerde 
hayata geçirmeyi planladığınız 
projeleriniz nelerdir?

Hayali olmayan kişiler başarılı 
olmaz. Ne olursa olsun hayal 
kurmalısınız. Çocukluğumda 
kurduğum hayallerin çoğunu 
gerçekleştirdim. Mesela 

küçükken bizim arazimiz yoktu. 
Hep ‘’tarlalarımız olsun’’ diye 
hayal kurardım. Şu an pamuk 
tarlalarımız var. O dönemlerde 
enerji hayali kuramazdım tabi, gaz 
lambası olan bir dönemde o hayali 
nasıl kurayım. 

Ilk hedefim; birkaç yıl içerisinde 
baskı fabrikasını faaliyete 
geçirmek. Sonrasında iplik 
sektörüne giriş yapmak istiyorum. 
Imkanlar dahilinde de enerji 
alanında yatırım yapmaya 
devam etmek istiyorum. Uygun 
alanlarımız var ancak bu projeler 
devletin izin verdiği ölçüde ilerlediği 
için öngörüde bulunamıyorum. 
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Şimdiki gençlere tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Yılmayın, usanmayın, sıkılmayın 
ve çok çalışın. Sabah erken işe 
gelmeyi çalışanınızdan sonra işten 
çıkmayı adet hale getirin. Müşteri 
kabul etmedi diye yılmayın, 
müşteri icabında kapıdan kovarsa 
pencereden girin, pencereden 
giremiyorsanız bacadan girin.

Ben hafta sonları bile çalışırım. 
Torunlarım Zafer ve Alper’e şunu 
söylerim; ‘’Siz babamın, dedemin 
maddi durumu iyi demeyeceksiniz. 
Kendiniz para kazanacaksınız. 
Hazıra dağlar dayanmaz. Bu 
konuda kendiniz çırpınacaksınız.’’ 
Onların baskı alanında deneyim 
kazanmaları için bir aylığına 
Çorlu’ya baskı yapan firmalara 
gönderdim, enerji santrallerinin 
kontrolünden Zafer sorumlu. 

Şimdiki gençler daha çalışkan 
önceden staj dönemlerinde 
yalnızca staj defteri imzalanırdı. 
Şimdi canla başla çalışıyorlar. 
Elbette hayat şartlarının çok 
daha zorlaştığı dönemlerle karşı 
karşıyayız. Staj döneminde verim 
aldığımız öğrencilerimizi mezun 
olduktan sonra hemen bünyemize 
dahil ediyoruz. Yani diyeceğim o ki, 
asla pes etmeden çok çalışın…
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Güneş Enerjisi
İÇERİK: COO Ömer KOÇ
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AB KARBON VERGİSİNE 
ÇÖZÜM: GÜNEŞ ENERJİSİ! 

Avrupa Birliği (AB) tek bir 
blok olarak düşünüldüğünde 
dünya mal ihracatından 

%15,2, dünya ithalatından ise 
%14,7 oranında pay alarak, dünya 
mal ihracatında ve ithalatında ikinci 
sırada yer almaktadır. Bununla 
birlikte AB, 2020 yılında 69 milyar 
dolar ile Türkiye ihracatından 
%41,3 oranında pay almakta olup 
toplam ihracatımızda ilk sırada yer 
almaktadır. Yani basit bir tabirle 
ülkemizin en büyük müşterisidir.

AB, 11 Aralık 2019 tarihinde “Avrupa 
Yeşil Mutabakatı”nı tüm dünyaya 
duyurdu. Bu mutabakat iklim ve 
çevreyle ilgili zorluklarla mücadele 
konusunda önceki taahhütlerini 
daha geniş ve daha etkili bir şekilde 
yeniden düzenlemeyi amaçlayan 
bir yol haritasıdır. Doğal kaynak 
tüketimi azaltılırken ekonomik 
büyümenin sağlanması (decouple) 
ve 2050’de sera gazlarının net 
emisyon değerinin sıfırlanması 
(karbon nötr) hedeflerine ulaşmak 
için yeni stratejiler belirlenecektir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir 
parçası olan Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması (CBAM) 
ile karbon salımı yüksek, çevreyi 
kirleten ve sürdürülebilir olmayan 
ürünlere ek vergi getirilmektedir. 
Bu demek oluyor ki üretimde 
yenilenebilir enerji kullanmayan, 
su tasarrufuna yönelmemiş, enerji 
verimliliği operasyonu olmayan 
ya da sürdürülebilir üretimi 
benimsememiş firmalar büyük 
zorluklarla ve ek maliyetlerle karşı 
karşıya kalacaktır.

Avrupa Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Frans Timmermans’ın, 
konuşmasındaki bir sözü konuyu 

EVET “SINIRDA KARBON GÜMRÜK VERGİSİ” YENİ ADIYLA “SINIRDA KARBON DÜZENLEME 
MEKANİZMASI” NEDİR?

hem biz hem de Avrupa Birliği 
açısından net olarak özetledi: 
“Sınırda Karbon Gümrük Vergisi AB 
için ölüm - kalım meselesidir.” 

Yapılan araştırmalar da 
Timmermans’ı doğrular nitelikte! 
Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması uygulamasının 
ülkemiz ihracatçısına yılda 2 
milyar USD dolaylarında ek yük 
getirebileceğini gösteriyor!

Tekstil endüstrisi özelinde 
bakacak olursak, tekstil 
endüstrisinin sürdürülebilirlik 
sicili nasıldır?
Tekstil endüstrisi karbon salımı, 
su kaynaklarının tüketilmesi, çevre 
kirliliği ve temiz enerji kullanımı 
gibi konularda maalesef parlak bir 
sicile sahip değil.

Örneğin sadece pamuk üretimi 
bile tek başına çevre üzerinde 
büyük bir etki bırakmaktadır. Bir kg 
pamuk üretmek için 20.000 litreden 
fazla su tüketilebilmektedir. 
Dünyadaki ekilebilir arazilerin 
yalnızca %2,4’ünde pamuk 
ekilmesine rağmen, bu tarlalarda 
kullanılan ilaçlar küresel tarım 
ilacı satışlarının %24’ünü 
oluşturmaktadır.

Dünya genelindeki tekstil 
operasyonlarının geride bıraktığı 
karbon ayak izi de oldukça 
büyüktür. Tekstil sektörünün 
baştan sona tedarik zinciri boyunca 
oluşturduğu karbon salımı, yılda 
1,3 milyar ton CO2 eşdeğeri (CO2e) 
mertebelerindedir.

Yukarıdaki değerler maalesef 
ülkemiz için de çok farklı değil. AB, 
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tekstil ihracatçılarını da yakından 
izliyor ve tekstil sektörünün (çelik, 
çimento, cam ve tarım endüstrileri 
ile birlikte) Avrupa Yeşil Mutabakatı 
yaptırımlarından ilk etkilenecek 
sektörlerden biri olacağına kesin 
gözüyle bakılıyor.

Sınırda karbon gümrük vergisi 
ödememek için ne yapılması 
gerekiyor?
Ihracatçılarımızın atabileceği 
en hızlı ve etkili çözüm “güneş 
enerjisine yatırım yapmaktır.”

Fabrika çatısı üzeri güneş 
enerji santralleri (Çatı GES) 
sanayicilerimiz için öncü bir 
kalkan niteliğinde olacaktır. Çatı 
GES’lerin yatırımcısına sağladığı 
enerjide bağımsızlık, elektrik fiyat 
artışlarından etkilenmemek ve 
kısa amortisman gibi faydalarının 
yanında, “karbonsuzlaşmaya ilk 
adım” faydası da tartışılmaz hale 
geldi.

Cazip kredi-finansman seçenekleri 
ve kolaylaştırılmış yasal mevzuatlar 
sayesinde, kendini 4-5 yılda amorti 
edebilen Çatı GES’lere elektrik 
faturası öder gibi sahip olmak 
çok kolaylaştı. Fabrika çatısına 
GES kurulduğunda, güneşten 
elde edilen temiz enerji ve 
engellenen CO2, doğru yöntemlerle 
belgelenebilir ve ilgili kurumlar 
karşısında bir anahtar olarak 
kullanılabilir. Elbette bu yatırım bir 
ilk adım, koruma kalkanı olarak 
değerlendirilmelidir. Atık yönetimi, 
su tasarrufu, üretimde ve enerji 
tüketiminde verimlilik ile dijital 
dönüşüm gibi alanlarda da adımlar 
atılarak tam uyum sağlanacaktır.

Fabrika çatısına güneş enerji 
santrali kurmak için nasıl bir 
prosedür izlenmektedir?
Fabrika çatısına kurulacak Çatı GES 
için herhangi bir lisans zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Yalnızca bağlı 
bulunduğunuz dağıtım şirketi ya 
da OSB’ye başvurarak gerekli 
izinleri alabilirsiniz.Izin ve kurulum 
süreçlerinin tamamı yaklaşık 
100-120 günlük süre içerisinde 
tamamlanmakta ve bu sürenin 

sonunda elektrik üretimine 
başlanabilmektedir.

Denizli’de bizleri tercih eden 
Aslıteks, Gamateks ve Gama 
Traverten firmaları için 
kurduğumuz çatı üzeri güneş enerji 
santralleri, bahsedilenden çok daha 
kısa süreler içerisinde tamamlandı 

ve elektrik üretimine başladı. 
Yatırımcılarımız temiz enerji 
üretiminin yanında, ürettikleri fazla 
elektriği de devlete satarak gelir 
elde etmekteler.

Son olarak firmanızdan 
bahsedebilir misiniz?
Merkezi Izmir ‘de bulunan 
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firmamızın yöneticileri, Türkiye 
güneş enerji sektörünün 
oluşumundan itibaren, sektörün 
gelişimine öncülük etmiş 
profesyonellerdir. OzEnergy, 
Türkiye’deki projelerin yanında 
Avrupa ve Orta Doğu’daki güneş 
enerji santrali projelerde de aktif 
olarak yer almaktadır.

OzEnergy ‘nin hızlı, esnek ve 
konusunda uzman fotovoltaik 
profesyonelleri ve sektörde 
tanınmış kurulum, analiz ve 
güvenlik partner ağıyla; güneş 
enerji santrallerinin kurulumu ve 
kârlı işletilmesi için tüm hizmetleri 
sunmaktadır.

OzEnergy uzmanları, 2021 yılı itibari 
ile toplamda 250 MWp ‘ten fazla 
güneş enerji santrali projesinin 
mühendislik, tedarik, kurulum ve 
işletme-bakım süreçlerinde fiilen 
yer almıştır. OzEnergy, Avrupa’nın 
en büyük EPC ve yatırımcısı 
konumunda olan Alman Enerparc 
AG ‘nin yetkili bölge partneridir.
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Yüzyıllardır 

Değişmeyen Kültür

Arabaşı
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Arabaşı’nın ortaya çıkış 
hikayesi yüzyıllar önce 
hava koşulları, savaşlar v.b 

sebeplerden dolayı göç etmek 
zorunda kalan Türklerin iç burkan 
yolculuklarına kadar uzanıyor.  
Türk kadını yolculuk esnasında 
elde avuçta kalan av hayvanı 
(keklik, hindi, kaz, tavuk, geyik)  
ve undan Arabaşı yemeğini ortaya 
koyuyor ve bu lezzet asırlardır 
aynı şekilde yapılıp tüketiliyor. 
Hamurun şekli değişebilir, etin 
türü değişebilir ama Arabaşı’nın 
kültürü asla değişmez. 

İsmi nereden geliyor?

Arabaşı, öğün arasında yenilen 
bir çorba çeşididir ve asıl adı 
Ara Aşı’dır. Yemeğin asıl ismi 
yüzyıllar boyunca dilden dile 
aktarılırken değişime uğramış 
ve Arabaşı olarak literatüre 
geçmiştir. Bazı rivayetlere göre 
Arabaşı’nın Türkmenlere has 
bir yemek oluğunu ve tarihte ilk 
kez Türkmen Murtaza tarafından 
yapıldığı anlatılmaktadır. Çağırın 
sevdiğiniz tüm dostlarınızı 
akşama birlik ve beraberliğin 
türküsünü yakalım hep bir. Işte o 
türkülere eşlik edecek, sofranızı 
bereketlendirecek Arabaşı tarifi:

MALZEMELER
3 Bardak Un

4 Kaşık Tereyağı

7 Bardak Tavuk Suyu

1 Kaşık Salça ya da Domates

1 Piliç 

Yeterince Toz Kırmızıbiber

Yeterince Tuz

TAVUĞUN HAŞLANMASI VE HAMURUN YAPILIŞI
Temizlediğiniz bütün tavuğu parçalayıp bir tencereye koyun ve iyice 
yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir kapta 1,5 bardak suyun içerisine 
2 bardak elenmiş unu ekleyerek çırpın. Karışımın içerisine 3 
bardak tavuk suyu ve kararınca tuz atın, ateşin üzerinde bulamaç 
oluncaya dek karıştırın. Karışımı büyükçe bir tepsiye bir dökün. 
Tepsiye yaydığınız hamuru soğuması ve dinlenmesi için dolapta bir 
saat bekletin.

ÇORBANIN YAPILIŞI
3 kaşık tereyağını bir tencerede eritin. Yağın üzerine iki fincan unu 
koyun ve kavurun. Ardından 4 bardak tavuk suyu, kararınca tuz 
ve kırmızıbiberi ekleyin. Kıvam alıncaya kadar kaynatın. (Baktınız 
ki topaklanma oluyor, kimsecikler görmeden çorbayı blenderden 
geçirebilirsiniz.) Önceden pişirdiğiniz tavuğu küçük küçük 
didikleyin ve kaynayan çorbanın içine atın. Biraz daha kaynadıktan 
sonra ocağın altını kapatın.

SON DOKUNUŞLAR
Dolapta dinlendirdiğiniz hamuru çıkarın ve kare kare kesin ve 
sofraya koyun. Altını henüz kapattığınız, dumanı üstünde sıcak 
çorbanızı servis edin. Vazgeçemeyeceğiniz lezzete hoş geldiniz, 
afiyet olsun...

PÜF NOKTA
Arabaşı’nın en önemli özelliği hamurun soğuk, çorbanın ise sıcak 
olarak tüketilmesidir.

DAYANIŞMAYI, KAYNAŞMAYI, ZORLUKLARLA MÜCADELE ETMEYİ, 
KISACA TÜM TÜRK KÜLTÜRÜNÜ İÇİNDE BARINDIRAN BİR YEMEK 
TARİFİ VERECEĞİZ BU SAYIMIZDA. ÜSTELİK KÖKÜ TA ORTA ASYA’YA 
KADAR UZANAN, BİLENLERİN MÜPTELASI OLDUĞU, BİLMEYENLERİN 
İSE ÇEKİMSER YAKLAŞTIĞI BİR LEZZET: ARABAŞI.

BABADAĞ’DA DA YILLARDIR YAPILAN VE YAPILMAYA DEVAM 
EDEN GELENEKSEL BİR YEMEKTİR ARABAŞI, BAŞLI BAŞINA BİR 
KÜLTÜRDÜR. MESELA HİÇBİR AİLE KENDİ KENDİNE ARABAŞI YAPIP 
YEMEZ. BU YEMEĞİN KONULDUĞU SOFRA ALABİLDİĞİNE KALABALIK 
OLUR VE SOFRA NE KADAR KALABALIK İSE YEMEĞİN DE O KADAR 
BEREKETLİ OLDUĞUNA İNANILIR.
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Ağalar 
CamiFotoğraf: Çağlar Akhisar
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Babadağ’ın Cumhuriyet 
Mahallesi’nde bulunan 
Ağalar Cami ilk olarak 

1900’lü yılların başında inşa 
edilmiş. Bulunduğu mevki dolayısı 
ile Tokatönü Cami olarak da 
adlandırılan caminin tamamı 
ahşap yapıdan yapılmış. Ancak, 
1973 yılında caminin üst tarafında 
meydana gelen boyahane 
yangınları sonrasında caminin 
yenilenmesi gerektiği için cami 
yıkılıp tekrardan yapıldığı için 
ahşap yapıdan geriye hiçbir yer 
kalmamış. Cami, 1900’lü yıllarda 
henüz soyadı kanunu çıkmamışken 
bölgenin ağalarının Tahir Kasaplar, 
Durmuş Kasapoğlu, Hadi Sakallı, 
Vehbi Başer) destekleri ile 
yapıldığı için adı Ağalar Cami 
olarak anılmış. Sokağın tam 
köşe kısmında yer alan ve yol 
başından dikkatleri çeken caminin 
bir özelliği de Diyanet Işleri 
Başkanlığı kuruluncaya kadar 
camide sürekli fahri imamların 
görev yapıyor, ezanları nöbetleşe 
okuyor olmasıymış. 

Genel Özellikler 
Caminin hemen girişinde, 
sol tarafta camiye gelenlerin 
ayakkabılarını çıkartabilecekleri 
bir bölüm bulunuyor. Girişin 



OSMAN EKER -  AR IF  HOŞAFOĞLU

hemen yine sol tarafında kadınlar 

mahfiline çıkan bir merdiven yer 

alıyor. Içeri girişte üzerinde ay 

yıldız bulunan ahşap bir kapı yer 

alıyor. Kapıdan girdiğimizde sol 

tarafta ayakta namaz kılamayanlar 

için tabureler bulunuyor. Cemaatin 

namaz kılmak için yöneldiği niş 

şeklinde olan mihrap seramikleri 

ile adeta göz dolduruyor. Cami 

imamından aldığımız bilgiye göre 

seramikler 1973 yılında Çanakkale 

Seramik tarafından gönderilmiş. 

Mihrabın hemen sağında duvara 

bitişik bir şekilde tüm Babadağ 

camilerinde olduğu gibi ahşap 

minber bulunuyor. Cami kış 

aylarında soba ile ısınıyor ancak 

Babadağlı bir yardımsever destek 

olursa yerden ısıtma sistemi 

döşetilmesi söz konusu.
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Niyazi Kelleci
Röportaj

İÇERİK: Gülsu YAŞAR 
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NİYAZİ KELLECİ

BİZİM EN BÜYÜK 
SERMAYEMİZ 

DÜRÜSTLÜK. BİZ ONU 
ÖĞRENDİK. BEN ŞUNU 
BİLİYORUM; 57 İLE 65 

YAŞ ARASI VEYA 53 İLE 
65 YAŞ ARASINDAKİ 

ESNAFLARIN % 90’I HEM 
ÇOK İYİ ESNAFTIR HEM 
DE SÖZÜNE SADIK BİR 

ESNAFTIR. 
 

BİZ O TERBİYEYİ GÖRDÜK. 
ÇÜNKÜ BİZİM 

ZAMANIMIZDA SÖZ  
ÖNEMLİ İDİ.

Her Babadağlı çocuk gibi 
küçük yaşta ticarete atılan 
biri Niyazi Kelleci. Babasının 

tekstil hayatında yaver gitmeyen 
şansını döndüren, yeniliğin ve 
teknolojinin peşinden ayrılmayan 
vizyonu ile firmasının adını 
dünyaya tanıtmayı başaran azimli 
bir çocuk…

Biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz?

1 Aralık 1957 tarihinde Babadağ’da 
doğdum. Annemin ismi Zehra, 
Babamın ismi Tahir. Ilk ve 
ortaokulu Denizli’de okudum. 
Ancak ortaokulda bir öğretmenle 
anlaşmazlığımız sonrasında 
babamın ‘’esnaf mı olacaksın, 
memur mu?’’ sorusu üzerine, 
‘’esnaf olacağım’’ diyerek okulu 
yarıda bıraktım. 

Sonrasında amcamın yanında işe 
başladım. Amcam, çizgili çarşaf 
dokuma işi ile ilgileniyordu. Ben de 
çizgili çarşafların fason dokutma 
işinin ve konfeksiyonların takibini 
yaptım. Tekstil hayatına girişim 
böyle oldu. Bu çalışma hayatı 
1982-84’e, şirket dağılma sürecine 
girene kadar devam etti. 

1984 yılında, Amcamın oğlu 
Mehmet Kelle, ben ve bir 
Babadağlı arkadaşım birleşerek 
şirket kurduk. O şirketin faaliyeti 
1990-1991’in sona kadar devam 
etti. 

Bez Tekstil üretim hayatına 
başlıyor…

1992’de de Bez Tekstili kurduk. 
Bez tekstil önceleri Niyazi Kelleci 
adı ile şahıs şirketi olarak devam 
ediyordu. Şahıs şirketlerinde 
verginin oranının daha çok 
olduğunu öğrenince, Limited 
Şirket kurulması gerektiğine 
karar verdik ve 1992 yılında 
ham bez ile başladık. 1994-2000 

yılları arasında Rusya’ya karne 
ile mal satarak çok iyi bir pazar 
elde ettim. Gömlekte dev ve katı 
bir firma olarak bilinen Söktaş’a 
fason gömlek kumaşı işi yapmaya 
başlayınca tezgahlarda yeniliğe 
giderek tahar, konik, çözgü 
makineleri aldık. 

Yaklaşık 4,5 yıl süren çalışmaların 

ardından yaşanan tatsız durumlar 
karşısında Söktaş ile çalışmayı 
bıraktık. Kendimiz için çalışmaya 
başlayınca koleksiyonlar 
oluşturduk. Bizim için hazır gelir 
kapısı olan fason işi bırakınca 
biraz ürperdi oldu başlarda ancak 
sonradan güzel toparladık. 2007 
yılında da Kiraz Tekstil’de bobin 
boya tesisi kurduk. Başlarda Ismail 
Bey ile ortaklaşa yürüttüğümüz 
tesisi devraldıktan sonra Avrupa’ya 
açılmaya karar verdik. 

Kendimizi geliştirerek yılda şu an 
yaklaşık 10-12 fuara katılabilir 
düzeye geldik. Iyi koleksiyonlarımız 
sayesinde gömleklik kumaş 
piyasasında ismimizi duyurmaya 
başladık. Yaklaşık 12 milyon 

Euro’ya kadar ulaşan ihracat 
rakamlarımız vardı ancak iki yıldır 
Covid-19 sebebi ile %50’nin altında 
devam ediyoruz. Bizi güçlü tutan 
taraf şu an dokuma alanımız. 

Bir de Acıpayam Yassıhöyük’te 
de iki fabrikamız var. 101.000 
m2 içerisinde dijital baskı 
bölümü, bobin boya ve terbiye 
faaliyeti yürütüyoruz. Acıpayam’daki 
fabrikamızda toplamda 235 kişi 
çalışıyor, 235 kişinin de 10–15 
kişisi çalışmak için Denizli’deki 
fabrikamıza geliyor.

Tekstil aile mesleği miydi?

Babam dokumacılık ve ağaç tezgâh 
işi yapmış zamanında ama şansı 
yaver gitmemiş. 2-3 tane yangın 
atlatmış. Denizli’ye taşındıktan 
sonra babam, abim, ablam, 
yengem mendil konfeksiyonu 
yaptılar. Yani; evde mendil dikip 
paketliyorlardı. Babam tekstilde 
çok şanslı bir insan değildi 
belki ama çok dürüsttü. Maddi 
durumu kötüydü ama bir gün 
olsun boğazımızdan haram lokma 
geçmedi. Bu konuda unutmadığım 
bir anım var; Denizli’nin duayen 
isimlerinden Kazım Kaynak 
Ramazan ayında babama zekat 
vermek istemiş. Babam da ‘’Hacı 
bana verme, benim ihtiyacım 
yok’’ diyerek geri çevirmiş. 
Kazım Kaynak da, ‘’Senden daha 
üst insanlar benden bir şeyler 
bekliyor’’ diyerek şaşkınlığını ifade 
etmiş. 

Piyasada kısa zamanda 
tanınmanızın sebebi neydi sizce?

Sürekli yatırımlar yaptık. 
Teknolojiyi, piyasayı yakından takip 
ettik. Hala yatırımlarımız devam 
ediyor. Çünkü tekstilde yenileme 
yapmazsan yerinde sayarsan her 
arkadan gelen sizi geçer. Yeni 
nesilde tekstili seven, ticareti 
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seven, istekli olan arkadaşlar 
var. Mesela benim kızım seviyor.  
Pazarlamaya bakıyor. Eve 
girmiyor. Gece gündüz dışarıda. 
Bu arkadaşlar maddi gücün 
varlığı ile de durmadan 
gelişmeyi, yeniliği takip 
ediyorlar. Çevreleri ve dilleri var.  
Çünkü yeni nesil pazarlama eğitimi 
alıyor daha ziyade. Yurt dışına 
giderek dillerini geliştiriyorlar.  
Yeni arkadaş ediniyorlar.  
Ben ise bilgisayarı, interneti 
bilmem. Onlarla vakit geçirmem. 
Ama bu sayfaya (önünde olan 
bir alacak/verecek listesi) bir 
kere bakarım bir daha bakmam. 
Hemen hemen hepsi aklımdadır.  
Şurayı aradınız mı, burayı aradınız 
mı diye sorarım. 

Çünkü ben onu yakından takip 
ederim. Benim hayatta en çok 
sevdiğim şey, işimdir. 

Bizim en büyük sermayemiz 
dürüstlük. Biz onu öğrendik. 
Ben şunu biliyorum; 57 ile 
65 yaş arası veya 53 ile 65 
yaş arasındaki esnafların % 
90’ı hem çok iyi esnaftır, hem 
de sözüne sadık bir esnaftır.  
Biz o terbiyeyi gördük. Çünkü bizim 
zamanımızda söz önemli idi. 

Genel olarak nerelere ihracat 
gerçekleştiriyorsunuz?

Japonya, Singapur, Amerika, 
Fransa, Italya, Almanya,  
Avusturya bizim en 
çok çalıştığımız yerler.  
Bu bölgelere pazarlama ile 
ilgilendiği için kızım bakıyor. Ancak 
fuarlara hep birlikte katılıyoruz. 

Koleksiyon için şu an nasıl bir 
hazırlık içerisindesiniz?

Önceden kendi bünyemizde 
tasarımcılarımız vardı ancak 
teknolojiye ayak uyduramamaları 
sebebiyle anlaşmamızı feshettik . Bu 
yıl Italyan bir tasarımcı ile anlaştık. 
O, koleksiyonu hazırlayarak 
bize sunum yapacak. Italyan bir 
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tasarımcı ile çalışmanın artılarının 
olacağını düşünüyorum. Çünkü 
onlar gömleklikte ve pantolonlukta 
biraz daha üstünler. Biz, havluda 
çarşafta ev tekstilinde çok iyiyiz. 

Önümüzdeki dönemler için 
fuarda kendinizi göstermek 
istediğiniz kumaş ya da desenler 
ile ilgili bir Ar-Ge çalışmalarınız 
var mı?

Tabi, biz şu an yarın açılacakmış 
gibi fuar hazırlığı yapıyoruz. Zaten 
her yıl değişiklik getiriyoruz. 
Iplik numarasını yükseltiyoruz, 
karışımlı ipliklerden pantolon 
yapıyoruz, bunları koleksiyon 
olarak sunuma hazırlıyoruz. Bu 
sunumu da fuarlarda müşterinin 
albenisine sunuyoruz. 

Önümüzdeki yıllar için 
planladığınız projeleriniz var mı?

Bizim tekstile yatırımımız 
bitti. 2019’da 4 tane dijital 
baskı makinesi aldık. Şu anda 
bu makineler faaliyette. Son 
model makineler ile çalışıyoruz. 
Dokumadan tutun, terbiyeye, 
terbiyeden bobin boyamaya ve en 
son dijitale kadar geldik. Bundan 
sonra teknoloji nereye gider 
bilmiyoruz. 

Korona virüs sebebiyle bütün 
sanayiciler borçlu. Meslektaşlarımız 
içerisinde 5-6 tane var değerli güçlü 
firmalar var. Ama tabi 5-6 firma 
değiliz biz. Organize sanayi ve 
burada tekstil ile uğraşan hayli 
büyük firmalar da var. Ama borçsuz 
bir firma yok. Bunun için önce bu 
borçlara çözüm bulunması gerekli. 
Bu sebeple uzun vadeli planlar 
için şu an detaylı düşünmüyoruz. 
Önceliğimiz içinde bulunduğumuz 
durumdan sağ salim çıkabilmek. 

Peki, çıraklık döneminizden 
buraya gelene kadar 
unutamadığınız bir anınız var mı? 
Ya da hayatımın dönüm noktası 
dediğiniz bir an? 

Ben her şeye inanırım. Duaya 
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da inanırım. Öğrendiğim önemli 
şeylerden bir tanesi; ‘’alışverişin 
devamında hayrını gör’’ kelimesi. 
Bu söz Babadağlıların çoğunda da 
vardır: Hayrını gör, Allah bereket 
versin. 

Bir gün ticaret odasının önünde 
yaklaşık 70-80 yaşlarında, altın 
rengi ipeğimsi saçları ve elinde 
bir sepet yumurtası olan bir kadın 
gördüm. Teyze orada 1,5 saat 
bekledi. Bankaya girdim, ticaret 
odasına gittim, diğer bankaları 
dolaştım, teyze hala bekliyor aynı 
yerde. Dayanamadım, ‘’Teyze sen 
nereye gideceksin?’’ diye sordum. 
Elindeki kâğıdı göstererek, ”ben 
buraya gideceğim” dedi. Kâğıtta 
Tiyatro Durağı’nda in, kahvenin 
arkasına gel yazıyor. ‘’Teyze gel’’ 
dedim. ‘’Hay oğlum bin yaşa’’ 
dedi bana. Aldım teyzenin elindeki 
sepeti. Dolmuşa bindirip, şoföre 
”Teyze’yi tiyatro durağının önünde 
indir kardeşim “dedim. ‘’Tamam, 
ağabey indiririz’’ dedi. Çıkardım, 
teyzenin parasını ben verdim. 

‘‘Teyze sen bin, bak bu abiye seni 
teslim ettim seni’’ dedim. ‘‘Hay 
oğlum tuttuğun altın olsun’’ dedi. 

Ondan sonra her tuttuğum işte çok 
başarılı oldum. Bezmenler, Zorlu 
gibi Türkiye’nin büyük firmaları 
ile çalıştım. Ben şansımı o nineye 
bağlıyorum. Bir de kız çocuklarıma 
bağlıyorum şansımı. 

İş kurmak isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz var mı? 

Bu soru üniversite sorusundan 
daha ağır. Üniversiteye girecek 
olan birisine hangi bölüme 
gireceksin diye soruyorsun? Ben 
buraya gireceğim diyor. Sevdiği 
o bölüme girmiş ise, arkasından 
ben de oraya gideceğim diyor. Ama 
ailesinin durumuna bakmıyor. 

Bir de, yeni nesil gösterişe 
merak sardı. Telefonum, arabam, 
bilgisayarım olsun, kısa yoldan 
para kazanayım. Sanayici olmayı 
tercih etmiyorlar, zor diyorlar. 

Yeni neslin sermayesi, kahve 

dünyası, kahve fincanları. Derse 
girmiyorlar. Eve gitmemek için 
yaz dönemine kalıyorlar. Çünkü 
evde iş var. Hele Urfa, Diyarbakırlı 
isen, toprak var, buğday var, 
ekin var. Eskiden Ankara’ya 
gidenlere buradan yemek giderdi. 
Denizli’den yemek yapardı anneler, 
çocuğuna götürürlerdi. Çal’dan 
Denizli’ye 70-80li yıllarda yufka 
gelirdi. Yufkanın yanında sadece 
üzüm kurusu vardı, başka bir şey 
yoktu. Benim öyle arkadaşlarım 
vardı okuyan. Sadece yufka kurusu 
geliyordu. Gelirse peynir geliyordu, 
başka bir şey yok. Yoktu çünkü. 

Tavsiyem şudur; her ne olursa 
olsun alanlarında kendilerini 
geliştirmeliler. Kısa yoldan para 
kazanmak değil işinde iyi olmayı 
hedeflemeliler. Gösterişten uzak 
olmalılar. Ailelerinin onları ne 
şartlarda okuttuklarına ya da ne 
beklediklerine önem vermeliler. 
Bir de ne olursa olsun dürüstlükten 
ayrılmamalılar. Hayat zaten onlara 
şansını verecektir. 
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YENİ ÜYELERİMİZ

Ayşegül ÇİVİ
29.08.1984

Dokuz Eylül Üniversitesi, Işletme

Proje Yöneticisi 

Ömer Fatih FİLİZ
04.02.1986

Bilkent Üniversitesi

Fatih Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi

Ali Hikmet ERCAN
24.01.1952

Denizli Lisesi

Mali Müşavir

Mehmet AKBIYIK
27.05.1985

Istanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

Aran Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

Ihracat Müdürü

Kumsal CİNKARA
21.08.1985

Anadolu Ünv.

Bankacı

Hilal MEMİŞOĞLU AYDIN
27.12.1992

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Avukat

Salih ÖZCAN
30.05.1965

Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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Prof. Dr. Necip ATAR
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Prof. Dr. Necip ATAR, 1 Temmuz 1982’de Denizli’de doğ-
du. Lisans derecesini Dumlupınar Üniversitesi Kimya 
Bölümü’nden 2003 yılında, yüksek lisans derecesini 
ise Dumlupınar Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 2006 
yılında aldı. Doktora çalışmalarını 2006-2012 yılları 
arasında Dumlupınar Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı 
ve Curtin University of Technology, Kimya Mühendisliği 
Bölümü, Perth, Avustralya’ da (YÖK Doktora Bursu) ta-
mamladı. 2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Kimya 
Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan 
Necip ATAR,  2013 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan 
Doçent unvanı aldı. 2014 yılında Pamukkale Üniversi-
tesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde Doçent olarak 
göreve başladı. 2018 yılında Pamukkale Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümüne 
Profesör unvanıyla atandı. 

Prof. Dr. Necip ATAR, sensör ve biyosensör uygulama-
larında kullanılması amacıyla nanomalzemelerin sen-
tez ve karakterizasyon işlemleri üzerine araştırmalar 
yapmaktadır. Prof. Dr. Necip ATAR’ ın, tasarlamış oldu-
ğu modern sensörler sayesinde insan sağlığını olum-
suz etkileyen analitlerin duyarlı, hızlı ve seçici analiz-

lerini gerçekleştirerek özellikle sağlık alanında önemli 
rahatsızlıkların erken teşhisinin mümkün olabileceğini 
sağlamıştır. Prof. Dr. Necip ATAR’ ın diğer önemli ça-
lışmaları nanomalzemelerin, teknik tekstiller, atık su 
arıtımı, yakıt hücreleri ve Li iyon piller alanında kulla-
nımı üzerine önemli çalışmalara imza atmıştır. Prof. 
Dr. Necip Atar, bu konularda, Üniversite-Sanayi işbir-
liği kapsamında bir çok Ar-Ge merkezine proje danış-
manlığı yapmaktadır. Araştırmaları TÜBITAK ARDEB 
ve TEYDEB programları ile desteklenmektedir.  Prof. 
Dr. Necip ATAR, Bilim Kahramanları Derneği Tarafın-
dan 2018 yılında “Yılın Genç Bilim Insanı” ödülüne la-
yık görülmüştür. Prof. Dr. Atar, 2020 yılında Pamukkale 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır. Prof. 
Dr. Necip Atar, 2021 yılında Türkiye Bilimler Akademi-
si tarafından “Üstün Başarılı Bilim Insanı” seçilmiştir 
ve Cumhurbaşkanlığının himayelerinde bulunan TÜ-
BA-Üstün Başarılı Bilim Insanı Ödülünü Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştır.
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (PAÜ) REKTÖR YARDIMCISI VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
PROF. DR. NECİP ATAR, 2021 YILI TÜBA-GEBİP ÖDÜLÜ KAZANAN BİLİM İNSANLARI ARASINDA YER 
ALDI. PROF. DR. ATAR, ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ELİNDEN ALDI.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde bulunan; TÜBA 
Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBIP (Üstün 
Başarılı Genç Bilim Insanı) ve TÜBA-TESEP’ten 
(Bilimsel Telif Eser) oluşan “TÜBA Ödülleri” sahiplerini 
buldu. TÜBA tarafından her yıl verilen TÜBA-GEBIP 
Ödülü’nü 2020 yılında; 21 farklı üniversite ve iki 
kurumdan toplam 31 üstün başarılı genç bilim insanı 
kazandı. Doğa, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimleri 
ile Kutup Çalışmaları alanlarında TÜBA-GEBIP ödülleri 
verildi. Mühendislik Bilimleri alanındaki çalışmaları ile 
PAÜ Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Mühendislik 
Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Necip Atar, nanoteknoloji alanında yaptığı 
çalışmalar ile bu ödüle layık görülen genç bilim insanları 
arasında yer aldı.

TÜBA -  GEBIP ve TÜBA - TESEP Ödülleri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. 
Prof. Dr. Necip Atar ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Necip ATAR, sensör ve biyosensör 
uygulamalarında kullanılması amacıyla 
nanomalzemelerin sentez ve karakterizasyon işlemleri 

üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar genel 
anlamda, ilaç, kan, idrar, gıda, su (içme suyu, çeşme 
suyu ve atık sular) gibi gerçek numune ortamlarında 
önemli analitlerin veya hedef moleküllerin mikro yada 
nano seviyelerinde hassas tayinine yönelik sensör ve 
biyosensörlerin tasarımı ve validasyon çalışmalarını 
içermektedir. Incelenen nanomalzemeler arasında 
grafen/grafenoksit/grafen kuantum noktacıkları, karbon 
nanotüpler, karbon nitrit ve bor nitrit temelli malzameler, 
çekirdek-kabuk tipi nanoparçaçıklar, polioksometalat 
esaslı nanokompozitlerden oluşmaktadır. Prof. Dr. Necip 
ATAR’ ın, tasarlamış olduğu modern sensörler sayesinde 
insan sağlığını olumsuz etkileyen analitlerin duyarlı, 
hızlı ve seçici analizlerini gerçekleştirerek özellikle 
sağlık alanında önemli rahatsızlıkların erken teşhisinin 
mümkün olabileceğini sağlamıştır. Prof. Dr. Necip ATAR’ 
ın diğer önemli çalışmaları nanomalzemelerin, atık su 
arıtımı, teknik tekstiller, yakıt hücreleri ve Li iyon piller 
alanında kullanımı üzerine önemli çalışmalara imza 
atmıştır. Prof. Dr. Necip Atar, bu konularda, Üniversite-
Sanayi işbirliği kapsamında bir çok Ar-Ge merkezine 
proje danışmanlığı yapmaktadır.
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Geçmişten Günümüze

Soldan sağa, Arif Hoşafoğlu, Şefket Topalkara, Rıza Inan, 
Mehmet Çalışkan, Nail Mutcalı

Şevket Topalkara Albümü 1950 / 52

Necdet Özbilen Albümü -Yıl 1960 / 1964

Soldan Sağa, Baha Pekşen, H Muhsin Özenir, 
Ahmet Öztepe

Önde Oturan, Rıza Selek

İsmail Özenir Albümü - 1945

Soldan Sağa, Yurdanur Özbilen, 
Mümtaz Özbilen,
Fatma Özbilen
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Geçmişten Günümüze

Zeki Koçan

Sacit Atıcı - Said Atıcı- Ahmet Nazif Zorlu

Sacit Atıcı Albümü - 30.03.2009

Osman Eken Albümü - 1962

Soldan sağa, Feride Inan, Yurdagül Boyar, Mustafa Boyar, 
Fevziye Terzioğlu, Halil Ibrahim Boyar, Hacer Boyar,

Ayşe Terzioğlu Ertuğrul (Çocuk)

Şemsettin Terzioğlu Albümü - 1960 / 61
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Abdullah Dayıoğlu - Muharrem Özyörük - Metin Tarakçı - Mesut Keser - Yaser Tarakçı - Mehmet Mutcalı - 
Mustafa Dermenci - Muammer Ünal - Hasan Aydoğdu - Cahit Mutcalı - Irfan Gönül - Tuncay Dut - Ergün Tunal 
- Mustan Salihin Eniştesi

20.05.1975

(Soldan sağa) Osman Taylan  (Komiser)
Arif Şahin (Onbaşı Arif)

Şevket Topalkara Albümü 1950 / 52
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Yıl 1938

Arkası (Soldan Sağa) Akkız (Ünver Çelikkolun anneannesi
Fatma Çiloğlu - Mehmet Akın (Zabıta Komseri)

Nazife Akın - Kadriye Akın - Hatice Tan - Ayşe Karakurt
Orta Sıra

Fatma Karakurt - Ülviye Güneren - Zeliha Koçoğlu
Ön Sıra 

Fevzi Yapucu - Hacer Özçakır - Makbule Kasaplar - Öndeki Çocuklar
Nuri Yapucu - Kemal Başoğlu

Öğretmen Ahmet Bey, Ismail Tosunoğlu, Naci Yolaç

Cengiz Uyan Albümü
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BAŞSAĞLIĞI
Bize intikal eden vefat haberleri

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

Basiad

1- Üyemiz Sezai Günalp’in kayınpederi 
Turhan ve Mehmet ÖZŞENEL’in babaları 
BADETLI lakaplı ALI NAZMI ÖZŞENEL 18 
ŞUBAT 2020 tarihinde vefat etmiştir.

2- Merhum Mustafa Mutçalı’nın annesi 
Metin Oral’ın kayınvalidesi ÖZCAN 
MUTÇALI 20 MART 2020 tarihinde vefat 
etmiştir.
 
3- Üyemiz Osman Başterzi’nin babası 
HACI ŞERIF AHMET BAŞTERZI 12 
NISAN 2020 tarihinde vefat etmiştir.

4- Merhum Tekin Işık’ın eşi SEVIM IŞIK 
13 NISAN 2020 tarihinde vefat etmiştir.

5- Mustafa,Nejat Küçüker ve Firdevs 
Kardaşlar’ın babası Üyemiz BESALET 
KÜÇÜKER 14 NISAN 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.

6- Üyemiz Kamuran Uysal’ın kardeşi 
Emre ve Tuğçe Uysal’ın babası HAFIZ 
KENAN FEHMI UYSAL 14 NISAN 2020 
tarihinde vefat etmiştir.

7- Rahmetli Besalet Küçüker’in eşi 
NEZAHAT KÜÇÜKER 18 NISAN 2020 
tarihinde vefat etmiştir

8- Babadağ’da ikamet eden Mustafa 
Dermenci’nin  kardeşi SEMA DERMENCI 
(Koşaf Hacer’in kızı) 27 MAYIS 2020 
tarihinde vefat etmiştir.

9- Hemşehrimiz Nimet Mutçalı’nın eşi 
Filiz ve Fida’nın babası Cüneyt ve Necip 
Mutçalı’nın amcası GÜRBÜZ MUTÇALI 
21 HAZIRAN 2020 tarihinde vefat 
etmiştir.

10- Istanbul’da oturan Hemşehrimiz 
Ismail Hakkı Sepet’in oğlu MEHMET 
SEPET 22 HAZIRAN 2020 tarihinde vefat 
etmiştir.

11- Istanbul’da oturan Hemşehrimiz 
Mesut Portakal’ın abisi TAHSIN 
PORTAKAL 29 HAZIRAN 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.

12- Vali Yrd. Sait Topoğlu,Salih,Ali 
Topoğlu ve Gülseren Karayol’un 
babaları,önceki dönem Yönetim Kurulu 
üyemiz Zafer Esin Topoğlu dedesi 
H.KAZIM TOPOĞLU 10 TEMMUZ 2020 
tarihinde vefat etmiştir.

13- Üyemiz Ali Ihsan Kasapoğlu’nun 
oğlu,Yönetim Kurulu Üyemiz Esra 
Kasapoğlu ünlü,Ali ve Serhat 
Kasapğolu’nun babası,Denteks Yönetim 
Kurulu üyesi Babadağlı Sanayici işadamı 
M.KEMAL KASAPOĞLU 29 TEMMUZ 
2020 tarihinde vefat etmiştir.

14- Sülayman ve Kamil Çalışkan’ın 
ağabeyleri ‘Koca Usta’ diye bilinen ZEKI 
KAYNAK 30 TEMMUZ 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.

15- Ak Parti Il Başkanı Sayın Necip Filiz’in 
babası,Ilimiz iş aleminin duayenlerinden 
Üyemiz ALI FILIZ 10 AĞUSTOS 2020 
tarihinde vefat etmiştir.

16- Hemşehrimiz iş insanı merhum 
Sever Efecan’ın oğlu Cahit Efecan’ın 
kardeşi SACIT EFECEN 15 AĞUSTOS 
2020 tarihinde vefat etmiştir.

17- Op. Dr. Naim Memmi, Latife, Gülnar, 
Asuman, Hatice ve Sabiha’nın babası ALI 
HAZIM MEMMI 16 AĞUSTOS 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.  

18- Hemşehrimiz Merhum Saygı Kelleci’nin 
eşi HAFIFE BEYHAN KELLECI 9 EYLÜL 2020 
tarihinde vefat etmiştir.

19- Merhum Kazım Gürcan’ın eşi ŞERIFE 
GÜRCAN 15 EYLÜL 2020 tarihinde vefat 
etmiştir.

20- Hacı Hakkı Memişoğlu’nun oğlu ALI 
MEMIŞOĞLU 20 EKIM 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.

21- Hemşehrimiz Abdurrahim Tosun’nun 
hanımı Ahmet Kayış’ın ablası HATICE 
TOSUN 26 EKIM 2020 tarihinde vefat 
etmiştir.

22- Hemşehrimiz Behçet Cindemir’in 
eşi NAZIRE CINDEMIR 16 KASIM 2020 
tarihinde vefat etmiştir.

23- Hemşehrimiz Turgay ve Oktay 
Karabacak’ın babaları HACI KADIR 
KARABACAK 17 KASIM 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.

24- Babadağ eski Belediye Başkanlarından 
H.Mehmet Özer’in kızı H.Ahmet Işlak’ın eşi 
H.TÜRKAN IŞLAK 17 KASIM 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.

25- Nesa Tekstil AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı NEVZAT ÖZEL 21 KASIM 2020 
tarihinde vefat etmiştir.

26- Merhum Mehmet Karakurt’un oğlu 
OSMAN KARAKURT 28 KASIM 2020 
tarihinde vefat etmiştir. 

27- Hemşehrimiz Arif Aytar’ın babası 
HACI MEHMET AYTAR 4 ARALIK 2020 
tarihinde vefat etmiştir.
 
28- Hemşehrimiz Osman Bibgül’ün damadı 
Berberler Tekstil sahibi SELIM BERBER 7 
ARALIK 2020 tarihinde vefat etmiştir.

29- Üyemiz Denteks Kurucusu Babadağlı 
Sanayici Yılmaz ve Hasan Kasapoğlu’nun 
ağabeyleri, Merhum Kemal Kasapoğlu’nun 
babası ALI IHSAN KASAPOĞLU 9 ARALIK 
2020 tarihinde vefat etmiştir.

30-  Derneğimiz 1997-2000 yılları 
arası Yönetim Kurulu Başkanı;Kanaat 
ve Dost Tekstil kurucusu Babadağlı 
Sanayici,Nergis Aksoy, Beyti ve Ömer 
Kasapoğlu’nun babaları YILMAZ 
KASAPOĞLU 17 ARALIK 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.

31- Babadağlı Merhum Ali Fikret Kiraz’ın 
eşi Ufuk,Aynur,Reyhan Kirazı’ın anneleri 
Yüksel Arpacı’nın kayınvalidesi Yön.Kur.
Başkanımız Şeref Arpacı’nın anneannesi 
SAIME KIRAZ 24 ARALIK 2020 tarihinde 
vefat etmiştir.

32- Hemşehrimiz Merhum Sait Arpacı’nın 
eşi, eski Yönetim Kurulu üyemiz Izzet 
Arpacı ve Ali Arpacı’nın anneleri,CHP 
Pamukkale Ilçe Başkanı Arda Arpacı’nın 
babaannesi H.AYŞE ARPACI 2 OCAK 2021 
tarihinde vefat etmiştir.

33-  Hemşehrimiz Kemal Hançarlı’nın 
annesi Zafer Katrancı, Zafer Sevili’in 

kayınvalidesi AYŞE HANÇARLI 5 OCAK 
2021 tarihinde vefat etmiştir.

34-  Hemşehrimiz Gürbüz Memmi’nin 
torunu Öğretim Üyesi SARP MERT DOĞAN 
13 Şubat 2021 tarihinde vefat etmiştir.

35- Hemşehrimiz Sünnetçi Necip’in oğlu 
YÜKSEL KESER 18 Şubat 2021 tarihinde 
vefat etmiştir.

36- Hemşehrimiz SABAHATTIN PANAYIR 
11 Nisan 2021 tarihinde vefat etmiştir.

37- Babadağ eşrafından,Ankara Eski 
Çıkrıkçılar Yokuşu esnaflarından HACI 
MUAMMER DERELI 22 Nisan 2021 
tarihinde vefat etmiştir.

38- Hemşehrimiz Sait Hançarlı’nın babası 
eski Başkanlarımızdan Zafer Katrancı’nın 
kayınbiraderi Üyemiz KEMAL HANÇARLI 
28 NISAN 2021 tarihinde vefat etmiştir.

39- Zafer ve Nuri Katrancı’nın ablası,Mustafa 
Namlı’nın annesi ŞERIFE NAMLI 08 MAYIS 
2021 tarihinde vefat etmiştir.

40- Hemşehrimiz Polisler ailesinden 
YILMAZ ÜNAL 20 MAYIS 2021 tarihinde 
vefat etmiştir.

41- Hemşehrimiz Fahri Üyemiz Zorlu 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Nazif Zorlu’nun annesi HACI SAIDE 
ZORLU 23 MAYIS 2021 tarihinde vefat 
etmiştir.

42- Merhum Kazım Tezel’in eşi, Vahit, 
Hasan, Ahmet Tezel’in anneleri; Hüseyin 
Memişoğlu’nun halası NAZIFE TEZEL 30 
MAYIS 2021 tarihinde vefat etmiştir.

43- Üyemiz Zeki Erdemir’in kayınpederi 
NECIP IŞIK (TERZI NECIP) 31 MAYIS 
2021tarihinde vefat etmiştir.

44- Hemşehrimiz, Üyemiz Cemal Çine’nin 
babası ISMAIL ÇINE 08 MAYIS 2021 
tarihinde vefat etmiştir.

45- Amadalar Kadir’in kızı,Buldanlı Hacı 
Mustafa Tengiz eşi Hasan ve Hakan 
Tengiz’in anneleri Hacı LATIFE CENGIZ 
29 HAZIRAN 2021 tarihinde vefat 
etmiştir.

46- Hemşehrimiz Yüksel Baş ve Mesut 
Akbaş’ın kayınvalidesi, Durmuş Karatekenin 
eşi NAZIFE KARATEKE 2 TEMMUZ 2021 
tarihinde vefat etmiştir.

47- Hemşehrimiz Bülent Dikici’nin 
annesi Mustafa Gezgin’in kayınvalidesi 
GÜLTEN DIKICI 11 TEMMUZ 2021 
tarihinde vefat etmiştir.

48- Merhum Necmettin Şensöz’ün 
eşi Kenan Şensöz ve Suzan Kayan 
Şensöz’ün annesi FATMA ŞENSÖZ 5 
AĞUSTOS 2021 tarihinde vefat etmiştir.

49- Ali ve Kadir Gedizli’nin kayınbiraderi 
ALI PEHLIVAN 2 EYLÜL 2021 tarihinde 
vefat etmiştir.

50- Babadağlı Merhum Şeref Arpacının 
eşi, Yüksel, Tuncay, Derya Arpacının 
anneleri NECIBE ARPACI 5 EYLÜL 2021 
tarinde vefat etmiştir.
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