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Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa 
Varank ile 365 Oda ve borsamızın Yönetim 

Kurulu Başkanlarının katıldığı toplantıya 

odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız 

Halil Baştürkmen katıldı. 
 

 
 
 

 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını idrak 
ettiğimiz ve kutladığımız bu gün, geleceğe 

büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek 

azmi ve de kararlılığı içindeyiz. Vatanımızın 
bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun 

birliğine her zamankinden daha çok önem 

vermekteyiz.Cumhuriyetimiz için ortak 
değerlerimiz etrafında her zamankinden daha 

güçlü bir şekilde kenetlenme milli birlik ve 

beraberliğimizi gösterme günüdür. Bugün, bizi 

millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür 
sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek 

yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle 

geleceğe daha bir güvenle bakılacağı gündür. 
Bizlere tam bağımsız ve çağdaş bir devlet 

armağan eden başta Cumhuriyetimizin 

kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ü, silâh arkadaşlarını ve vatan 
topraklarını canları pahasına savunan tüm 

şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle 

anıyoruz. 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.Buldan 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil 

Baştürkmen... 
 

 
 

 
Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim 

Acıkara, A Haber ekibine Buldan ekonomisi 

hakkında bilgiler verdi. 
 

 
 

 
 

Türkiye Ekonomi Şurası na Odamız Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baştürkmen 
Meclis Başkanı İbrahim Acıkara ve Genel 

Sekreter Ayhan Emirdağ katıldı. 
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https://www.facebook.com/buldanticaretodasi/photos/a.374115932770523/1653011671547603/?__cft__%5b0%5d=AZXUYMPkDxAocfHymQQGTvn0KVjgHHS8HXQ8FHh3nGsNa6yWqeLLTSXWQGqkbPn0BBqxJu1z-V7t3b3W8fQ9DhwitETIo74EN7cxErtdAooXc7N5hBokEet1K9witB9yEZXvomvuqbP_XlSs-C973kEDF4UqpSqJ9lDzJ9A7lnYeYXhp5r1AytDH0b4tWU26-sA&__tn__=EH-R
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10 KASIM  
 

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baştürkmen 10 

Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ölümünün 82. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj 

yayınladı. Baştürkmen , mesajında şu ifadelere 

yer verdi: "Gücünü milletine olan güveninden 
ve inancından alan Atatürk, milletin 

bağımsızlık sevdasını harekete geçirerek, eşsiz 

bir zafer kazanmıştır. Kazandığı bu eşsiz zaferi 

de kurduğu Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 
Atatürk; başarıları, liderlik yeteneği, kişiliği ve 

devrimleriyle hepimizin gururudur. 

Cumhuriyet kazanımlarının ve Atatürk,ün ilke 
ve devrimlerinin takipçisiyiz. Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk'ün şahsına ve Onun bize miras 

bıraktığı değerlere sonsuza dek sahip 

çıkacağız. Bugün, Atatürk,ün yolundan giden 
bizlere düşen görev; yüzümüzü geleceğe 

dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük 

tutmaktır. Cumhuriyetinin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ü vefatının 82. yılında, 

bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle 

anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz." 
 

 

 

BAŞTÜRKMENDEN 24 KASIM 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI. 

24 Kasım Büyük Önder Atatürk’ün 
başöğretmenliğine kabul edilişinin anlamlı bir 

tarihidir. 

1981 yılından itibaren 24 Kasım her yıl 
Öğretmenler günü olarak büyük bir gurur ile 

kutlanmaktadır. 

Sevgileriyle içimizi, yeniliği, gelişmeyi ve 

bilimi anlatarak düşüncelerimizi aydınlatan 
doğruluk, dürüstlük ve bilgiyle evrensel 

değerlere ulaşmamızı sağlayan bu kutsal 

mesleği yapan öğretmenlerimize çok şey 
borçluyuz. 

Onların emeklerini boşa çıkarmamak için 

dürüst, insani değerlere sahip bireyler olmamız 
onlara verilebilecek en güzel armağandır. 

Önderimiz Mustafa Kemal'in belirttiği “Bir 

millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş 

meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi 

ancak irfan ordusuyla mümkündür.“ 
cümlesinde de açıkça görüldüğü gibi çok 

büyük mücadeleler ve çok büyük acılar ile 

kazandığımız Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın 
kazanımları ancak ve ancak fikri hür, vicdanı 

hür, irfanı hür nesiller ile korunabilir.  

Demokratik ve laik Cumhuriyetimizin yılmaz 

önderleri, vefakâr ve cefakâr fikir insanları, 
saygıdeğer öğretmenlerimizin bu güzel gününü 

bütün coşku ve içtenlikle kutluyor, sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum. 
 

 
 

Buldan Alandız kestanesi ile ilgili çekimler 

yapan A Haber ekibine Buldan Ticaret Odası 

Meclis Başkanı İbrahim Acıkara açıklamalarda 
bulundu. 
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ESNAFIN SESİNE TİCARET ODASI 
KULAK VERDİ 

Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil 

Baştürkmen, yaşanılan sıkıntılı ortamda 
esnafın yanlarında olduğunu dile getirerek 

“Buldan Ticaret Odası’nın işyerlerinde faaliyet 

gösteren esnaflarımızın kiralarına zam 
yapmayacağız” dedi. 

Esnafın sesini Buldan Ticaret Odası duydu. 

Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil 

Baştürkmen, yaptığı açıklamada “Son günlerde 
kamuoyunda yer alan esnaf arkadaşlarımızın, 

işyeri sahipleri tarafından kiralarında artış 

yapılmak istenmesi üzerine Buldan Ticaret 
Odası olarak örnek olması noktasında odamıza 

ait işyerlerinde faaliyet gösteren 

esnaflarımızdan 2021 yılı bedellerinde artış 

yapmayacağız. 
Bu zorlu süreçte kenetlenmemiz gerektiğine 

yürekten inanıyoruz. Bütün işyeri sahiplerine 

de bu konuda esnaflarımıza yardımcı 
olmalarını rica ediyorum. Bu aziz millet her 

zaman zorlu süreçleri dayanışmayla atlatmış, 

tek vücut olmayı bilmiştir. Yine yaşanılan 
ortamdan elbirliği ile çıkacağımıza inanıyor, 

sağlık ve huzur dolu günler temenni ediyorum” 

dedi. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
HOŞGELDİN 2021  

 

Yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının 
daha güzel günler için bir başlangıç olmasını 

temenni eder, geleceği oluşturacak her yeni 

günün bir önceki günden daha güzel, 
isteklerinize uygun ve sizi daha mutlu etmesi 

dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. 

Buldan Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Baştürkmen.. 
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