
TÜM SPOR SEVER HALKIMIZIN 
KURBAN BAYRAMINI KUTLAR 

MUTLULUK DOLU NİCE 
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BULDANBELEDİYESPORDAN 
DESTEĞİMİ ÇEKİYORUM
Belediye Başkanı M.Fahri Şevik’den 

şok açıklama. Buldan Belediye Başkanı 
Fahri Şevik son gün-
lerde Buldan Bele-
diyespor Kulübünde 
yapılması düşünülen 
teknik kadro deği-
şikliğinin kendile-
rine danışılmadan 
yapıldığını gerekçe 
göstererek Belediye 
olarak bundan sonra 
Süper Amatör Ligde 

mücadele eden takıma 
destek vermeyeceklerini açıkladı. Geçti-
ğimiz yıl Belediye olarak her türlü feda-
karlığı göstererek takımın Süper Amatör 
Lige çıkarmayı başardıklarını söyleyen 
Başkan Şevik “Belediyespor Kulübü 
yönetiminin,yapmayı düşündüğü  teknik 
kadro değişikliği bize danışılmadan ya-
pılmıştır.Bizde bundan sonra Buldan Be-
lediyesi olarak Buldan Belediyespor’a 
olan desteğimizi vermeyeceğiz. Ancak 
Belediyemiz bünyesindeki antrenörü-
müz Murat Akkoyun Hocamızla, futbo
l,basketbol,voleybol,yüzme,güreş gibi 
branşlarda Buldanlı çocuklarımızın 
spor yapmasını sağlayacağız. Böyle-
likle tüm gençliğimizin spor yapmasını 
hedefliyoruz. Artık tüm desteğimizi 
Murat Akkoyun Hocamızın oluşturacağı  
branşlardaki spor faaliyetlerine verece-
ğiz.Dolayısıyla Buldan Belediyespor’a 
olan desteğimizi kesiyoruz” dedi

BULDAN BELEDİYESPORDA 
TEKNİK DİREKTÖR 
İSTİFA ETTİ
   Bu açıklamanın ardından göreve 

getirilen Antrenör İbrahim Gonca’da iki 

hafta sonra istifasını verdi. 
Buldan Belediyespor’ da iş başına 

getirilen teknik direktör İbrahim Gonca 
yaptığı yazılı bir açıklamayla istifa etti-
ğini açıkladı. Açıklamada Belediye’nin 
takımına  sahip çıkması gerektiğinin 
altını çizen Gonca şu ifadelere yer verdi. 
“Daha sezonun ilk haftasında Osman 
Kayan’ın istifasıyla kulübümüzün ligin 
3. haftasında antrenör sorunu ortaya çık-
mıştı. Yönetimsiz 
olarak takım ligin 
ilk 2. haftasın-
da antrenörsüz 
müsabakalara 
çıkmıştı. Bunun 
üzerine zorunlu 
olarak ve fut-
bolcuların genel 
isteğiyle takımı3. 
ve 4. haftalarda 
çalıştırdım.

Memleketim 
olan ve uzun yıllar hizmet etmiş oldu-
ğum Buldanspor’un 3. hafta ligden ihraç 
edilmesine kayıtsız kalamadım. Ak Parti 
İlçe Başkanı Hasan Coşan ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Nazım Özbay’ında rica 
etmesi üzerine görevi kabul ettim. Ge-
çen hafta Buldan’da Yaşam Gazetesinin 
internet sitesinde Belediye Başkanımız 
Fahri Şevik’in benim göreve gelmemden 
dolayı bütün desteğini çektiğini açık-
laması üzerine büyük üzüntü duydum.
Şunun bilinmesini isterim ki Buldanspor 
Kulübü ligin ilk iki haftasında antrenör-
süz müsabakalara çıkmıştır. Belediye 
Başkanımızın iddia ettiği şekilde antre-
nör değişikliğine gidilmemiştir. Buldan 
Belediyesinin takımına tekrar sahip 
çıkacağı ümidiyle şu anki görevimden 
istifa ettiğimi saygılarımla bildiririm”. 

Buldan Ticaret 
Odasını ziyaret 
eden TOBB. 
Başkan Yardım-
cısı ve  Manisa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Bülent  Korkmaz 
,Buldan’ın kendi-
ne has dokuma-
ları olduğunu ve 
bu dokumalarının 
ününü yurt içinde 
olduğu kadar 
yurt dışında da 
sürekli duyduk-
larını belirterek 
“Dokumanın Başkenti olmasında dolayı 
gurur duyduğumuz Buldan’da kendi do-
kumalarınızın çeşitlerini artırarak tekstil 
piyasasındaki yerinizi daha da genişle-
tebilirsiniz. Bunu yaparken de kesinlikle 
ithal tekstil ürünlerine yönelmeyiniz.

Kendi yörenize has otantik mallarınızdan 
vazgeçmeyiniz” dedi.

TOBB’nin yurt çapındaki Ticaret Oda-
larının ziyaret edilerek ,görüş ve önerile-
rinin alınması çerçevesinde gerçekleşen 
ziyarette Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Tamer Balatlı’da katıldı.

Buldan Ticaret Odası’nın 
çok yakında hizmete gireceği 
14 Mayıs caddesindeki binanın 
da gezildiği ziyarette ayrıca, 
iki oda arasında bundan sonra 
yapılabilecek işbirliği gibi 
konular ele alındı.Ev sahip-
liğini Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baştürkmen’in 
yaptığı heyette Meclis Başkanı 
Metin Çetinkaya’nın yanı sıra 
Akif Akçalı,Ünal Koç, Kazım 
Çetinel,İbrahim Acıkara ve 
Genel Sekreter Ayhan Emirdağ 
katıldılar.

BAŞKAN’DAN ŞOK AÇIKLAMA

İSMİNİZ İTHAL MALLARLA ANILMASIN


