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Ankara’da, Buldan Ticaret Oda-
sı heyeti tarafından ziyaret edilen 
işadamı Burak Pamuk, Buldan 
lobisinin her yerde oluşturulması 
gerektiğini ifade ederek “ Buldan 
lobisini de Başkent’te oluşturalım. 
Ben bu amaçla yapılacak her türlü 
çalışmada varım” dedi.

Akreditasyon çalışmaları kapsamında 
Ankara’ya giden Buldan Ticaret Odası 
heyeti, Tunalı Hilmi Caddesinde BİS-
SE gömlekleri mağazası sahibi Burak 
Pamuk’u ziyaret etti. Ziyarette Tica-
ret Odası Başkanı Halil Baştürkmen, 
yönetim kurulu üyeleri Erdal Duyar 
ve İbrahim Acıkara ile Genel Sekreter 
Ayhan Emirdağ yer aldı. 

 İşadamı Burak Pamuk, Denizli 
ve Buldan’ın tanıtım çalışmalarına 
sürekli katıldığını ve her türlü des-

teği verdiğini dile getirerek “Babam 
Cumhur Pamuk, memleketimiz olan 
Buldan sevgisini  bizlere aşıladı.Bizde 
Buldan’la ilgili tüm bilgileri Buldan’da 
Yaşam Gazetemizden alıyoruz. Bul-
dan Platformunun yaptığı çalışmaları 
ilgiyle takip ediyorum. Ben herkese 
memleketimizin güzelliklerini, tekstili-
mizi, yöresel dokumalarımızı, doğasını 
ve kültürünü her yerde ve her fırsatta 
dile getiriyorum. Denizli derneklerinin 
Ankara’daki her çalışmasında rol alı-
yorum. Sivil toplum örgütlerinde aktif 
görevlerde bulunuyorum. İş dünyasıyla 
sürekli iletişim halinde olduğum için 
Denizli’nin ve Buldan’ın tekstil ürünle-
rinin daha fazla adının duyurulmasını, 
memleketimizden daha fazla ticari 
çalışmalar yapılmasını amaçlıyorum.
İstiyorum ki Buldan’ın tanıtımınıda 

Başkentimizde yapalım..Ankara’da 
yapılacak  tüm çalışmalarda varım 
diyorum. Başkentten tüm Buldan’lı 
hmşerilerimize sevgilerimi ve selamla-
rımı sunuyorum” dedi.

Buldan Ticaret Odası Halil 
Baştürkmen’de tüm hemşerilerimizin 
Türkiye’nin her yerinde memleket öz-
lemi duyduklarını ifade ederek “Burak 
Pamuk kardeşimizde bir Buldan’lı 
olarak Buldan’ın tanıtımına olumlu 
katkılar yapmak-
tadır. Kendisi ve 
ailesi doğdukları 
topraklara olan 
özlemlerini yapı-
lacak tanıtımlarla 
gidereceklerdir. 
Kendilerini en 
kısa zamanda 
Buldan’a davet 
ediyorum. Yapıla-
cak ortak çalışma-
larla Başkent’te 
de Buldan isminin 
duyurulmasının 
sağlanacağına ina-
nıyorum. Burak 
Pamuk ve ailesine 
bugüne kadar 
yaptıkları çalış-
malardan dolayı 
teşekkür ediyor, 
çalışmalarında ba-
şarılar diliyorum” 
dedi. 

Bir zamanların en meşhur piknik alanı şimdi virane oldu.
70’li yıllarda tüm Buldanlıların en gözde dinlenme alanı olan, ailelerin birleşerek 

piknik yaptıkları ve neşeli seslerin cıvaldaştığı Kestane Deresi şimdi görenlerin yü-
reklerini burkuyor. 

Ailelerin piknik yapmasının yasaklandığı ve sadece restoran ve çay bahçesi olarak 
hizmet vermeye başladığı günlerden sonra giderek eski neşesini yitiren Kestane Dere-
si, geçtiğimiz yıl tamamen kapatılmış ve işletmeye açılmamıştı. Restoran kısmından 
da işletmecinin çıkarılması ile tamamen kaderine terk edilen Kestane Deresi’nin, 
özellikle restoran bölümü tamamen harabeye dönmüş durumda. Özellikle alt katlar-
daki pencere ve kapıların camları kırılmış, içerisi resmen çöplük haline gelmiş. 

Buldan Belediyesi’nin burası ile ilgili projesi olduğunu duyduk diyen yöre sakin-
leri, bu proje doğal dokuya zarar vermeden bir an önce hayata geçirilmeli diyorlar. 
Bölgede oturanlar, “burası serserilerin mekanı haline geldi. Bir an önce düzenleme 
yapılır da işletmeye açılırsa belki eski günlerine döner Kestane Deresi” diyorlar.

YAZIK MiLLi SERVETE

BULDAN LOBİSİNİ BAŞKENT’DE OLUŞTURALIM

Buldan Doğal Hayat Tiyatro 
Ekibi bünyesinde genç yıldız-
lardan oluşan Buldan Gelişim 
Tiyatro ekibi kuruldu.

Genç yıldızlardan oluşan 
Buldan Gelişim Tiyatro ekibinde 
11-12 yaş ortalamasıyla Eylül 
Sıla Duyar, İlber Açar, Metin 
Baştürk, Halis Bilgi, Aytunç 
Tuncay, Fulin Akdağ ve Ethem 
Önder çalışmalara başladı.

 Oyun yazarı ve yönetmen 
Okan Demirbağ’ın yazdığı “İyi 
ki Varsın Ayran” adlı oyunla 
başlayan tiyatro çalışmasına 
başladıklarını dile getiren Oakn 
Demirbağ “ Gelişim tiyatro 
ekibimizi Genel Koordinatör 
Kadir Açar ile kurma fi krimiz 
vardı. Tiyatro yeteneği olan 
gençlerimizi bir araya getirdik. 
Hepside birbirinden yetenekli 

gençlerimizle işe koyulduk. 
Şu anda Doğal Hayat Buldan 
Tiyatro ekibimize alt yapımızda 
oluşturmaktayız. İlçemiz yeni 
bir tiyatro ekibi kazanmış oldu. 
Bu yetenekli gençlerimize aynı 
zamanda güzel sanatların her dalı 

ile kurslar da vermek istiyoruz. 
Tiyatro ile birlikte kendilerine 
ağaç dikimi, fotoğrafçılık, resim, 
müzik kurslarımızla sanatın tüm 
dallarında donanımlı olmasını 
istiyoruz. Bu konuda kendilerine 
yardımcı olacağız” dedi.
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