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Hemşehrimiz Sü-
leyman Naz Yönetim 
Kurulu asil üyeliğine 
seçildi.

   İzmir Denizliler 
Derneği’nin Genel 
Kurulu’na toplam 
97 üye katıldı. Yenel 
Gürce, Aydın Ay, Arif 
Dorum, Ergül Dül-
ger, M. Hakan Baskı, 
Neriman Haytabay, 
Musa Yiğit, Süleyman 
Naz, Sevil Yürektürk 

Bıyıklı, Ümran Yaş ve 
Veli Kasap’tan oluşan 
listeye karşı; Bilge 
Solak, Ozan Girgin, 
Lütfi Güzin, Mestan 
Yavuzyılmaz, Mithat 
Erdem, Mustafa Dal, 
Nebi Ayhan, Raziye 
Uysal, Süleyman Gü-
meli, Samim Sücüllü 
ve Türkay Çelik’ten 
oluşan liste, yönetimi 
kazanmak için yarıştı. 
Bilge Solak’ın  başı 

çektiği liste 45 oy alır-
ken, Yenel Gürce’nin 
başı çektiği liste 52 oy 
alarak seçimi kazan-
dı. Seçimi kazanan 
listede hemşehrimiz 
Süleyman Naz da yer 
aldı.

   Kongre sonucu 
açıklama yapan her 
iki grup da çekişmeli 
bir seçim olduğunu, 
sonuçta Denizli’nin 
kazandığını söylediler. 

Üç Üniversite’nin arkeo-
loji bölümü öğrencilerinin 
mezuniyet töreninde Buldan 
Bezi’nden defile gerçekleş-
tirildi.

Aydın Adnan Menderes Üni-

versitesi, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi ve Pamukkale 
Üniversitesi’nin arkeoloji bö-
lümü öğrencilerinin mezuniyet 
töreni antik kent Laodekia’da 
yapıldı. Mezuniyet töreninde, 

Buldan Meslek Yüksekoku-
lu Moda Tasarım programı 
öğrencileri tarafından, Buldan 
Bezi kullanarak hazırlanan 
kıyafetler, gene öğrenciler 
tarafından defile ile sunuldu. 

 “Antik Çağdan Günümüze” 
ismini taşıyan defile krono-
lojik bir sıra içinde sunuldu. 
Konu ile ilgili olarak konuşan 
Buldan Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Ercan Hay-

toğlu şunları söyledi: “Daha 
yeni açılmasına rağmen, oku-
lumuzun Moda Tasarım Bölü-
mü öğrencilerinin tasarladığı 
harika kıyafetlerin büyük ilgi 
görmesinden ziyadesiyle mut-

luyum. Yerel bir kumaş olma-
sına rağmen, uluslar arası bir 
üne sahip Buldan Bezi’nden 
yapılan kıyafetler, antik kent 
Laodekia’da bir başka anlam 
kazandı. Antik dönemlerden 

beri üretilen Buldan Bezinden 
yapılan giysileri sunan öğren-
cilerimiz sanki antik dönemi 
bize yaşattılar. Kendilerine ve 
hocalarıma çok teşekkür edi-
yorum.”

Buldan Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Ayhan Emirdağ, 
tekstil sektöründeki üyelerini 
Heimtextil fuarına götürmek 
istediklerini bildirdi.

Almanya’da düzenlenen ve 
dünyanın sayılı tekstil fuarla-
rından olan Heimtextil fuarına 
gitmek isteyen Ticaret Odası 

üyelerini, bu yıl Ocak ayında 
götürmek istediklerini dile 
getiren Ayhan Emirdağ” Tekstil 
sektöründeki tüm gelişmeler bu 
fuarda yer almaktadır. Heim-
textil fuarına katılmak isteyen 
üyelerimizin KOSGEB veri 
tabanındaki bilgilerini güncelle-
yerek Ticaret Odamıza başvur-
maları gerekmektedir. Ayrıca 
önümüzdeki yıl İstanbul’da 
düzenlenecek olan 2014 Ev 
Tekstil Fuarına mutlaka katılaca-
ğız. Odamız üyelerinin sektörde 
yaşanan tüm gelişmelerden bilgi 
sahibi olmaları için mutlaka bu 
tür fuarlara iştirak etmeleri bü-
yük önem taşımaktadır” dedi. 

Bilimsel araştırmalar yapıldı 
ve raporlar hazırlandı. Orman ve 
Su işleri Bakanlığı da ihale-
sini yaptı. İhaleyi alan firma, 
hazırlayacağı çalışma raporunun 
onaylanması sonucu, büyük bir 
ihtimalle Ağustos Ayında ilk 
kazmayı vuracak. Üç aşama-
da gerçekleşecek temizleme 
çalışmalarında ilk yıl 5.6 Hektar, 
ikinci yıl yine 5.6 hektar, üçüncü 
yıl da 12.5 Hektar olmak üzere 
toplam 23.7 Hektar alan temiz-
lenecek.  

Bilindiği üzere Buldan Yayla 
Gölü, gölü besleyen kanallardan, 
sularla birlikte inen alüvyonlar 
ve saz köklerinin topraklaşması 
neticesi iyice karasallaşmaya 
başlamıştı. Gölün içerisinde bö-
lüm bölüm adacıklar oluşmaya 
başlamıştı. Bu sebeple, Valilik 
nezdinde yapılan girişimler 

sonucu birçok resmi kurum ve 
kuruluş girişimlerini hızlandırdı.

Daha önce Pamukkale Üni-
versitesi tarafından hazırlanan 
“Çevresel Durumu ve Koruma 
Stratejisi Raporu”nda istinaden 
özetle göldeki yaşam alanlarının 
gitgide daraldığı ve gölün artık 
4. evre denilen son evreye yani 
ölüm evresine geçildiğini tespit 
etmişti. Raporda artık göldeki 
karasallaşma neticesi su mev-
cudiyetinin gitgide azaldığı ve 
ayrıca göl içinde ve kenarındaki 
çatlaklardan su sızıntılarına 
dikkat çekilmişti. 

Denizli Valiliği girişimi ile Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 5.Böl-
ge Müdürlüğü Denizli Şube 
Müdürlüğünce özel bir firmaya 
yaptırılan “Sulak Alan Yönetim 
Planı Projesi Sulak Alan Alt 

Havzası Biyolojik 
Çeşitlilik” rapo-
runa göre gölde 
ekolojik rehabili-
tasyon amaçlı dip 
çamuru çıkarımı 
ve saz temizliği 
yapılması yönünde 
bilimsel bir tespit 
yapıldı. Bu rapora 
istinaden de 5.Böl-
ge Müdürlüğü-Denizli Şube 
Müdürlüğü dip çamuru çıkarımı 
ve saz temizliğinin bedelsiz ola-
rak yaptırılması için ihale açtı. 
Hemen akabinde içinde bazı 
kurum ve sivil toplum örgütleri 
yetkililerinden oluşan Müracaat 
Tespit Komisyonu toplandı. 
Toplantıya Hamdi Akan (Şube 
Müdürü Vekili), M.Özgür Akkan 
(Buldan Kaymakamlığı), Ekrem 
Uludağ (Buldan Belediyesi), 
Fazıl Cabaroğlu (Orman Bölge 
Müdürlüğü), Erol Baş (DSİ 212.
Şube Müdürlüğü), Ahmet Öz-
yurt (Süleymanlı Köyü Muhta-
rı), Emin Acıkara (Buldan Doğal 
Hayatı ve Kültürünü Koruma 
Derneği) katıldılar. 

Müracaat Tespit Komisyonu 
toplantısına tek bir firma başvu-
rusunu yaptı. Özefeler Tur.Sey.
Pet.Temizlik Ltd.Şti nin teklifi 
değerlendirildi ve bu firmaya dip 
çamuru çıkarımı ve saz temizli-

ğinin bedelsiz olarak yaptırılma-
sına oy birliği ile karar verildi.

Firma ile göl içerisinde ya-
pılacak rehabilitasyon amaçlı 
temizliğin herhangi olumsuz 
bir duruma sebebiyet verme-
mesi için bir protokol yapıldı. 
Protokolde “Sulak Alan Biyolo-
jik Çeşitlilik Araştırma Projesi” 
ne uyulması ve Denizli Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonuna sunulacak yeni 
bir Üniversite Raporu sunulması 
zorunlu hale getirildi. Sonuç ola-
rak ihaleyi bedelsiz olarak alan 
firma herhangi bir Üniversiteye 
temizlik konusu ile ilgili yeni bir 
rapor hazırlatıp, raporu Deniz-
li Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonuna sunacak. 
Komisyon oluru neticesi temiz-
lik işine başlanacak. Ağustos 
ayı sonlarına doğru gölümüz 
içerisinde temizlik çalışmalarına 
başlanması bekleniyor.

BULDAN BEZİ DEFİLESİ LAODEKİA’DA

İZMİR DENİZLİLER 
DERNEĞİ’NİN 
KONGRESİ YAPILDI.

TEKSTİLCİLER HEIMTEXTİLE GİDİYOR

BULDAN YAYLA GÖLÜ TEMİZLENMESİ İÇİN ADIM ATILDI


