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Orta Anadolu Mensucat 
Grubu tarafından davet edi-
len Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen ve Kadir 
Açar’ın katıldığı fuarda 
Buldan’da yakın bir süre 

sonra üretimine başlanacak 
kot kumaşının el tezgahla-
rında dokuması gösterildi.

Dünyanın her tarafından 
kot üreticilerinin buluşma 
noktası olan Denim by 

Premiere Vision 
Fuarında, o yılın 
modaları tanıtıla-
rak, dünya kamuo-
yuna sunuluyor. Bu 
fuarda Buldan ola-
rak yerlerini aldık-
larını, kısa bir süre 
sonra üretimine 
geçilmesini plan-
ladıkları el tezgahı 
kumaşlarının tanı-
tımını yaptıklarını 
ifade eden Ticaret 
Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen 

“Paris’te yapılan Denim 
fuarında el tezgahımızı ve 
Buldan’ı çok iyi tanıttık. 
Kadir Açar el tezgahıyla do-
kuma yaparken ekranlarda 

da Buldan gösterimi 
yapılıyordu. Artık tüm 
dünyanın kot üreticile-
rinin gözü Buldan’da 
olacaktır. Zaten günler 
öncesinde fuara bir-
likte katıldığımız Orta 
Anadolu Grubunun, 
bu fuara bir sürprizi 
olacak diye duyurul-
muş. Sürpriz ise Bul-
dan el tezgahı oldu. 
Görülmedik bir ilgi ile 
karşılaştık. Dokunan 
kumaşlarda küçük 

parçalar kesip isteyenlere 
dağıttık. Kupon kumaşlar 
hakkında bilgiler isteyenler 
oldu. Bizler de hem Buldan 
hem de dokumalarımız hak-
kında bilgiler verdik. Ben 
ayrıca Buldan’dan peştamal 
ve şal götürmüştüm. Bu 
ürünlerimiz de çok büyük 
ilgi gördü. Bence bu fuar 
Buldan açısından çok fay-
dalı olmuştur. Önümüzdeki 
günlerde bunları yakından 
göreceğiz. Bir organizasyon 
içine gireceğiz. Kot kumaş-
larını Buldan’da dokumak 
için iki çeşit üretim planlı-
yoruz. Hem el tezgahlarında 
hem de mekanik tezgah-
larda üretimi yapacağız. 
Üretimi yapacak olan doku-
macılarımızın hem sosyal 
güvencelerini sağlayacak 
hem de kendilerine iyi bir 

kazanç temin edeceğiz. 
Artık değişik çalışmalar 
içine girerek Buldan doku-
macılığının değişik ürünler 
üretmesini sağlayacağız. 
Kesinlikle üretimlerimizi en 
yüksek kalitede yapacağız. 
Günümüzde artık iyi para 
kazanmak için kaliteli ürün 
yapmak gerekiyor. Bizde 
bu projelerimizle dokuma-
cılarımızın daha fazla para 
kazanmalarını hedefliyoruz. 
Yaptığımız planlamalar hep 
bu yönde olacaktır. Ben 
Orta Anadolu Grubuna, Sa-
yın Atilla Kıyat’a, hemşeri-
miz ve DENİB Başkanımız 
Süleyman Kocasert e ve 
Denizli Tekstil ve Giyim 
Sanayicileri Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı İsa 
Dal’a teşekkür ediyorum” 
dedi. 

PARİS’İ BÜYÜLEDİK
Paris’te	yapılan	Denim	by	Premiere	Vision	Fuarında,	Orta	Anadolu	Mensucat	ile	birlikte	Buldan	Ti-
caret	Odası	tarafından	hazırlanan	stantta	kurulan	el	tezgahı	ziyaretçiler	tarafından	ilgi	ile	karşılandı.


