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“Çivrilliler Eğitim Kültür ve Da-
yanışma Vakfı”nın organize etti-
ği Çivrilliler gecesi düzenlendi. 
1984 yılında İstanbul’da faaliyete 
geçen “Çevak”ın eğitim ve kültür 
hizmetleri takdire değer.  (www.
cevak.org.tr) 

Kendisini hemşerilerine hiz-
mete adamış olan sadece Çivrilli-
leri değil tüm Denizlili ve özellikle 
Buldanlılara yardımlarıyla tanınan 
Esenyurt Devlet Hastanesinde 
de sorumlu yönetici olan Cerrah 
Op. Dr. Hüseyin Güngören’in ( 
0532.6154984 ) başkanlığını yap-
tığı vakfın her sene düzenlediği 
geleneksel Çivrilliler gecesi 5 yıldızlı 
Green Park Otel’de yapıldı. Geceye yö-
remiz sanatçılarından Uşak’lı TRT sa-
natçısı Makbule Kaya’nın seslendirdiği 
yöremiz türküleri renk kattı.  

Geleneksel geceye Çivril Kaymaka-
mı ve Belediye Başkanı ile Çivril’de yö-
neticilik yapmış Çatalca Kaymakamı ve 
Çatalca Belediye Başkanı ile İstanbul’da 
faaliyet gösteren Egeliler Birliği Başka-
nı (Egebir) olan Buldanlı hemşerimiz 
Hüseyin Reşit Öz ve eşi ile diğer Egebir 
yöneticileri ve Buldanlıları temsilen Av. 
Alaiddin Kölgesiz ve eşi Av. Ayşegül 
Kölgesiz katıldılar.

Çok renkli geçen gecede özellikle 
Çevak’ın kadın kollarının düzenlediği 
gösteri görülmeye değerdi. Folklor kur-
su da alan sosyal yönü ön planda olan 
Çivrilli kadınların gösterileri profesyo-
nel folklorcuları bile kıskandıracak ni-
telikteydi.

Gecede konuşma yapan Başkan Op. 
Dr. Hüseyin Güngören Çevak Vakfının 
Çivril’de hastane ve huzurevi ve diyaliz 
merkezi yaptığını, eğitime de 150 üni-
versite öğrencisine karşılıksız burs ve-
rerek devam ettirdiklerini, her yıl ödüllü 
bilgi yarışmaları düzenleyerek öğren-
cilerin başarıya teşvik ettiklerini dile 

getiren yardımlaşma ve dayanışmanın 
önemini dile getirdi. 

Özellikle Türkiye çapında tanınan 
özellikle kuyumculuk sektöründe faali-
yet gösteren zengin işadamları olan Çiv-
rilliler bu Çevak Vakfı ile hizmetlerini 
yürütmektedirler. Belirli bir düzen ve 
ciddiyetle yapmakta olduklarını yapı-
lan konuşmalarda ifade eden kurucular 
Baycan Sakızlarının sahibi İsmail Özcan 
ailesi ile meşhur altın ve kuyumculuk işi 
yapan Kameroğlu ailesi ve Atasay aile-
leri de birlik ve beraberlik mesajlarının 
verildiği gecede yöresel türkü ve şarkı-
larla doyasıya eğlendiler. 
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Yapılan seçimlerle iş başına gelen Buldan Ticaret 
Odası, tıpkı kendileri gibi yakın bir geçmişte seçimle 
göreve başlayan Denizli Ticaret Odasını ziyaret etti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baştürkmen, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Nazif Çakar, Ünal Koç, Erdal Duyar, 
Meclis Başkanı Metin Çetinkaya, Meclis Üyeleri 
İbrahim Acıkara, Güray Yangöz, Rıza Akdağ, Mu-
harrem Karapınar ve Ticaret Odası Sekreteri Ayhan 
Emirdağ'ında katıldığı ziyarette Denizli Ticaret Odası 
Başkanı Necdet Özer'le yaşanan ekonomik krizin atla-
tılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB'nin 
aldığı kararlar ile Buldan Ticaret Odasınca düzen-
lenecek olan Satış Elemanı Yetiştirme Kurslarının 
ABİGEM AŞ. tarafından başlatılması gibi konular ele 
alındı.

BULDAN TİCARET 
ODASI ZİYARETLERİNE 
BAŞLADI


