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Buldan Ticaret Odası Ak-
reditasyon ğitimine başladı.
Yaklaşık bir yıl sürecek eğitim 
sürecinin ardından Buldan 
Ticaret Odası Avrupa Bir-
liği standartlarında hizmet 
verecek.

Buldan Ticaret Odası akre-
ditasyon eğitimlerine başladı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liğinde yapılan törenle başlayan 
eğitim çalışmaları yaklaşık bir 
yıl sürecek. Eğitim çalışmaları-
nın ardından geliştirme ve yapı-
lan denetlemerden sonra Ticaret 
Odası Avrupa Birliği standartla-
rında hizmet verecek.

TOBB tarafından yapılan töre-
ne Buldan Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen, yönetim 
kurulu üyeleri Erdal Duyar ve 
İbrahim Acıkara ve Genel Sek-
reter Ayhan Emirdağ katılırken, 
Akreditasyon eğitiminin ilk 

dersleride başladı. 
Akreditasyon sürecinin başarı-

lı birş ekilde gerçekleşmesinin 
ardından kazananın Buldan eko-
nomisi ve özel sektörü olacağını 
belirten Başkan Halil Baştürk-
men “Denizli Ticaret Odasından 
sonra  Akreditasyon sürecine 
ilk başvuran oda Buldan Ticaret 
Odası oldu. Bugüne kadar ver-
diğimiz hizmetlerimizle birlikte 
bu sürecin ardından vereceğimiz 
hizmetlerin mükemmeliyete 
ulaşması noktasında Akreditas-
yon eğitimlerine çok önem veri-
yoruz. Akreditasyonla bugünün 
değil geleceğin planlamasını 
yapacağız. İleriki yıllarda Bul-
dan ekonomisine ve iş dünya-
sına olumlu katkılar sunmak 
zorundayız. Bu amaçla iç ve dış 
fuarlara katılımlar sağlayaca-
ğız. İç ve dış dünyayla iletişim 
sağlamak amacıyla internet 

sitemizle facebook sayfamızı 
güncel hale getirip bilgilerimizi 
paylaşacağız. İş geliştirme ve 
danışmanlık çalışmalarımızla 
üyelerimiz çıkarlarına hizmet 
edeceğiz. Bu hizmetlerimizin 
sürekliliğini sağlayacağız. 
Üyelerimizin ihtiyaç duydukları 
bilgi ve destekleri daha hızlı 
ve daha güvenli verebilmek 

amacındayız. Akreditasyon 
sürecimiz sonunda kazananın 
Buldan özel sektörü olcağına 
inanıyorum. Çıktığımız bu yolda 
henüz işin başındayız. Büyük bir 
heyecanla başladığımız Akredi-
tasyon sürecimizin başta Oda-
mıza, Buldan özel sektörüne, iş 
dünyamıza ve halkımıza hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.  

Çam ağaçları üzerindeki 
beyaz pamuksu tırtıl kesele-
riyle kendini belli eden Çam 
Kese Böcekleri, ilçemiz ve 
çevresindeki ormanları tehdit 
ediyor.

Bir kelebek türü olan 
tırtılların Buldan ve çevresin-
deki ormanlarda bulunan çam 
ağaçlarında hızla yayıldığını 
belirten vatandaşlar, konuyla il-
gili önlem alınması gerektiğini, 
aksi takdirde çam ağaçlarının 
hızla yok olacağını iddia ettiler. 

Çevre köylerde oturanlar 
ile Özellikle Yayla’ya pikniğe 
gidenler , ormanlardaki çam 
ağaçlarında çok sayıda bu 
böcekten gördüğünü belirterek, 
'Çamların görüntüsü gerçekten 
çok kötü. Bu zararlının çamın 
büyümesini engellediğini 
biliyoruz. Zararlı ile biyolojik 
mücadele yapıldığını duymuş-
tuk. Ama çevremizde böyle 
bir mücadele yürütülüyor mu 
bilemiyoruz. İlgililer biran önce 
çözüm bulmaya çalışsalar iyi 
olur. Uzmanlar ülkemizin her 
geçen yıl çöl iklimine dönüş-
tüğünü söylüyorlar. Bölgemiz 
sıcak iklime sahip bir iklime 

sahip. Yangınlardan orman-
larımızı koruyamıyoruz. Bir 
de bu tür zararlılar olunca, 
yeşili korumakta zorlanıyoruz. 
Yetkililerin biran önce konuyla 
ilgili mücadele etmelerini rica 
ediyoruz” dediler.

ZARARI NEDİR?
Çam kese böceği ağaçlar-

da kötü bir görüntüye neden 
oluyor. Yoğun ve arka arkaya 
birkaç sene devam eden tahri-
bat ağacı zayıf düşürerek kabuk 
böcekleri ve diğer zararlıların 
gelmesine zemin hazırlıyor.

Böcek yoğunluğu az olduğu 
zaman genellikle orman açık-
lıklarının kenar şeridinde veya 
münferit ağaçlarda görülür. 
Fakat yoğunluk arttıkça arız 
olduğu ağaç adedi çoğaldığı 
gibi her ağaçta görülen kese 
adedi de çoğalır. Çam kese 
böceği kitle üremesi yaptığında 
ibrelerin tamamını yok ederek 
ağacı çıplak hale getirir. Tır-
tıllar keselerini genellikle tepe 

sürgünlerine yakın dallara veya 
tepe sürgününün bulunduğu dal 
çatallarına yapar. İlk 3 göm-

lek değişimine kadar devamlı 
sürgün değiştiren zararlı kışlık 
kesesini ördükten sonra bir 
daha kese değiştirmez ve onu 
barınak olarak sonuna kadar 
kullanır. Zararını bu keseden 
çıkıp dolaşarak yapar ve aynı 
keseye döner.

MÜCADELESİ:
Çam kese böceği ile mücade-

le yöntemleri, entegre mücade-
le ve biyolojik mücadele olmak 
üzere iki şekilde yürütülüyor. 
Bu yöntemlerin uygulamaları 
ise şöyle oluyor:

Mekaniksel savaş: Keseleri 
ağaç üzerinden kesip toplaya-
rak yakma, yumurta koçanlarını 
toplamak suretiyle yok etmek, 
krizalitlerini topraktan çıka-
rıp toplayarak yok etmek ve 
nihayet keseler içersine petrol 
dökmek suretiyle öldürmek 
şeklinde uygulanır.

Kimyasal savaş: Çam kese 

böceği ile mücadelede en 
uygun zaman tırtılların l. ve 
2. stadlarda, çok küçük ve 
korumasız olduğu, parazit ve 
yırtıcıların ise henüz doğada 
bulunmadığı evrede yapılan 
ilaçlama kesin netice vermek-
tedir. İlaçlama, yağışsız, açık 
mümkünse çok hafif meltemli 
bir havada yapılmalıdır. Bunun 
için yerel meteorolojik durum 
iyi takip edilmelidir.

Biyolojik savaş: Bu yöntem, 
gerek yapay olarak üreti-
len gerekse doğada mevcut 
organizmaların korunması 
şekliyle çoğaltılan canlılardan 
yararlanarak, zararlı böceklerin 
populasyonunu azaltmak ve on-
ları zararsız halde baskı altında 
tutabilmek yöntemidir.

Kimyasal mücadelenin en 
büyük sakıncası çoğu zaman 
faydalı böceklerin de yok edil-
mesidir.

Buldan’ımızın geleceğini etkileyip 
kaderini değiştirecek;  Tripolis-Hiera-
polis tarihi ipek yolu, Colossea otelinin 
yapımı ve’ de Yayla gölü ile ilgili üç 
konuyu  birinci ağızdan sizlere  anlat-
mayı bir görev biliyoruz.  Bu konular 
ile ilgili doğruları yansıtmaya devam 
ederken, abartılı ve gereksiz söylemleri 
açıklıyor, Sayın Valimizi  ve bizleri 
fazlası ile üzen bu durumu,  bilgi ve 
takdirlerinize sunuyoruz. 

TARİHİ İPEK YOLU ile ilgili olarak, 
gerçekle hiç ilgisi olmayan, Buldan’ın 
lehine bir gelişme gibi, birilerince  
herkese ulaştırılan, yadırgadığımız ve 
hiç kimseye faydası olmayan, iletişim 
ve çalışma prensiplerimize ters düşen 
bir söylemi, Sayın Valimizle görüştü-
ğümüzde, zaman kaybına sebebiyet ver-
memek için mevcut Ahmetli yolunun 
şimdilik iyileştirilerek kullanıma açılışı 
sağlanarak, aynı zamanda Buldan turiz-
mi için elzem, kuş uçumu turistik yolun 
yapımı için gerekli çalışmalara devam 
edileceği bildirilmiş, verilen kararda 
değişen hiçbir şey yok, beraber gidelim, 
yerinde görelim diyerek lütfedip davet 
etmişler, makam arabası ile götürme 
nezaketinde bulunmuşlar her konuyu 
tekrar konuşma fırsatı ve imkanı sağla-
mışlardır. 

COLOSSAE OTELİ’ nin yapımın-
dan’ da vazgeçildi gibi, benzeri bir laf 
üretilmiş, sonra geciktiği için diyerek 
düzeltilmiştir. Otel Patronu Sn. Abdur-
rahman Karamanlıoğlu ve Genel Müdür 
Sn. Şeref Karakan’ın söylediği gibi,  
Buldan’ın halkının görüşü alınacak, 
Tarihi dokuya uygun bir proje geliş-
tirilecek ve en kısa zamanda inşaata 
başlanacaktır.

YAYLA GÖLÜ ile ilgili olarak, 
yazılı, görsel basın ve  halk arasında 
dolaşan, bilhassa gölün kuruyacağı ve 
mevcut  her çeşit canlının yok olaca-
ğı ve  bunun dikkate alınmadığı gibi 
gerçekle ilgisi olmayan ifadeler,  hassas 
ve duygusal bir yapıya sahip  Sayın Va-
limizi üzmüştür.  Her türlü görüşe açık, 
çalışmalarında; neyin nasıl yapılacağını 
en ince teferruatına kadar 
inerek gerekli hassasiyeti  
gösteren, bilimsel çalışmalar 
yaptırıp, maddi manevi  her 
türlü gayret ve özverili yak-
laşım gösteren Sayın Vali-
miz;  aynı gün, bizleri mutlu 
eden   müjdeli haberlerle 
basına çok güzel açıklama-
larda bulunmuşlardır. 

Göl’de yapılan temizlik 
çalışmalarının yanında, 2014 
senesi içinde göl etrafında 

yapılacak iyileştirmelerle; 
günübirlik kullanım alanı, 
konaklama tesisi,  orman 
içi gezi parkuru, ahşap gezi 
parkurları ve dinlenme 
tesislerinin yapılacak olması, 
çalışma azmi, başarı, iyi niyet 
ve Buldan’a verilen değerin 
bir neticesidir.

BULDAN PLATFORMU; 
Çalışma prensipleri, etkinlik 
politikası, stratejik hedefleri 
ve çalışma esasları ile istişare 
konseyi gibi çalışan, gelecek-

le ilgili plan ve proje üretip gerekli mer-
cilere iletirken, uygulama ve neticeleri-
ni takip ederek, geciktirilmiş projelerde 
farklı ve hızlandırıcı bir formül için 
çaba gösterir. Buldan halkının yaşam 
kalitesini artıran, toplumsal bütünleş-
meyi sağlayan, kentsel doku ve kentsel 
çevrenin iyileştirilmesi için tarihi bir 
bölgenin bütünlüğünde yer alan, doğal 
ve kültürel çevreyi koruyan, işbirliği-
ni önemseyen,  tüm paydaşları ortak 
vizyon paydasında buluşturup ekolojik 
ve sürdürülebilir yaşamı örnek alan,  
daha iyi yaşam koşullarını oluşturmak, 
yaşayan halkı ile çağdaş Buldan’ı ger-
çekleştirmek üzere kurulan, örnek bir 
sivil toplum kuruluşudur. 

Başladığımız ve devam eden, yeni ve 
ilave çalışmalarımızla; Buldan’ın geli-
şim ve değişiminde etkili olacak kentsel 
dönüşüm projelerinde Türkiye’de en 
yetkili kuruluş olan ÇEKÜL Vakfı 
Başkanı Prof. Metin Sözen ve değerli 
hocaların katılımı ve Türkiye Bilimler 
Akademisi TÜBA’dan Prof. Afife Batur 
ile yapılan ve bundan sonra yapılacak 
çalışmaları içeren  toplantı tutanak-
ları ile ilgili  arşivleme çalışmalarına 
başlanmış, neticeleri önceden görüş-
tüğümüz gibi bir rapor halinde Sayın 
Valimizle’ de  paylaşılacaktır.    

ÇÜNKÜ BİZİM; Buldan’ımızla ilgili 
geniş kapsamlı ve çok güzel ilkelerimiz 
ve ideallerimiz var. Yanlış, hatalı ve 
gerçeği yansıtmayan aksi bir durum bizi 
üzer, şevkimizi kırar, moralimizi bozar, 
çalışma azmimizi zayıflatır. Bunun 
kimseye, hele Buldan’a ve Buldan’ın 
geleceğine hiç bir faydası olmaz. Yap-
tıklarımız ve yapacaklarımızla Buldan 
hepimizindir. Bizler, samimi düşünce-
lerimizi ve beklentilerimizi paylaşırken 
en içten duygularla tüm hemşerilerimi-
ze sevgi ve saygılar sunarız.

Buldan Platformu Bşk. lığı

Türkiye’nin ilk turfanda 
çekirdeksiz sofralık üzümün 
yetiştiriciliği yapan İlçe-
mizdeki üzüm üreticilerine 
09.01.2014 tarihinde Denizli 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, Buldan İlçe Mü-
dürlüğü ve Manisa Bağcılık 
Araştırma İstasyon Müdür-
lüğünün katkılarıyla Buldan 
Halk Kütüphanesinde geniş 

katılımlı eğitim toplantısı 
düzenlendi.

Toplantıya Buldan Kaymaka-
mı Hacı UZKUÇ, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü 
Sezgin KUTLU,  İl Müdür Yar-
dımcısı Ergün ÇOLAKOĞLU, 
İlçe Müdürü Mehmet Özgür 
AKKAN, Şube Müdürleri 
Himmet YILANLI, Fahrettin 
ALTINTAŞ, Çal ve Güney 

İlçe Müdürleri,  Ziraat Odası 
Başkanı Muammer AL, Yeni-
cekent Belediye Başkanı Hacı 
Mehmet KESMEZ, İl ve İlçe 
Müdürlüğü teknik elemanları, 
muhtarlar ve üzüm üreticileri 
katıldılar. Toplantıda Manisa 
Bağcılık Araştırma İstasyon 
Müdürlüğünden Dr. Selçuk 
KARAABAT tarafından bağcı-
lık (dikim, anaç seçimi, terbiye 

sistemleri, bakım, besleme 
ve üzüm çeşitleri) konusunda 
bilgiler verildi.

Ayrıca toplantı sonunda 2013 
yılında Entegre ve Kontrollü 
Ürün Yönetimi Projesi, İyi 
Tarım Uygulamaları ve Çiftçi 
Tarla Okulu Projesine dâhil 
olan ve başarıyla tamamlayan 
üreticilere sertifikaları törenle 
dağıtıldı.

ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE BAĞCILIK 
KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ

(BULDAN PLATFORMU BASIN BÜLTENİ;)                                                
Değerli  Hemşerilerimiz,   

KESE BÖCEKLERİ OLDUKÇA ÇOĞALDI

GELECEĞİ PLANLIYORUZ


