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MHP Genel başkanı Devlet 
Bahçeli, Denizli ve ilçelerine 
yaptığı ziyaret çerçevesinde ilçe-
mize de uğradı. Devlet Bahçeli, 
Buldan’da büyük ilgi gördü.

Partililer tarafından Yenicekent 
girişinde karşılanan Bahçeli, 
uzun bir araba konvoyu eşli-
ğinde Buldan’a girdi. Alanyazı 
Meydanı’nda aracından inen 
Bahçeli, konuşma yapacağı Şükür 
camii Meydanı’na kadar 
kalabalık bir partili top-
luluğu ile birlikte yürüdü. 
Gerek yürüyüş sırasında, 
gerekse de konuşması 
sırasında Bahçeli’nin sol 
tarafında Denizli Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı 
Ali İpek, sağ tarafında da 
Buldan Belediye Başkan 
Adayı Sadık Habip Kızılöz 
yer aldı. 

Buldan'da Şükür Camii 
Meydanında MHP Buldan 
Belediye Başkan adayı Habib 
Sadık Kızılöz'ün seçim bürosunun 
açılışına katılan Bahçeli, halka 
hitap etti. 

Bahçeli yaptığı konuşmada 30 
Mart'ta yapılacak mahalli idareler 
seçiminin sadece belediye başkanı 
seçmekle kalmayacağını ifade 
eden Bahçeli, seçimlerin aynı 
zamanda Türkiye'de AK Parti dö-

nemi sonrasını 
belirleyeceğini 
söyledi.

Bahçeli, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: "2014 
ve sonrasında 
üç siyasi olay 
karşımızdadır. 
Bunlardan 

birincisi 30 Mart'ta yapılacak olan 
mahalli idareler seçimleri, ikinci-
si 28 Ağustos 2014'te yapılacak 
olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 
üçüncüsü de en geç 2015 yılı 12 
Haziran'a kadar yapılması gereken 
25. dönem milletvekilliği genel 
seçimleridir. Bu üç siyasi olay 
Türkiye'nin geleceğini belirleye-
cektir. Bu seçimler bütün siyasi 

partiler tarafından önemsenmelidir, 
bu seçimler halkımız tarafından 
önemsenmelidir. Bu seçimlerin 
önemini kavrayabilmek için mutla-
ka ve mutlaka sandığa gitmeyi de 
görev ve sorumluluk olarak kabul 
etmeliyiz."

Devlet Bahçeli, bugün 
Türkiye'de yaşanmakta olan 
kamplaşma, kargaşa, kaos, kriz, 

kavga ortamından 
ülkeyi demokrasi 
içerisinde çıkarta-
bilmek için mahalli 
idareler seçimleri 
bir başlangıç 
olması gerektiğini 
savundu.

Büyükşehir 
belediyesine karşı 
olmadıklarını dile 
getiren Bahçeli, 
"Toplumsal dina-
mizm, insanların 
sosyal ve ekono-
mik ihtiyaçlarının karşılanması 
için il belediyesini büyükşehire 
getirmek suretiyle daha büyük 
imkanlarla güzel bir hizmet suna-
bilirsiniz. Fakat mesafe kat etmiş, 

köyden şehre dönüşün, şehrin 
imkanlarını köye getirişin 
önemli bir kilometre taşı olan 
belde belediye başkanlıklarını 
ortadan kaldırmak adaletsizlik 
olmuştur. MHP olarak eğer 
milletim bir gün iktidar so-
rumluluğunu partime verirse 
kapatılan ne kadar belediye 
varsa alayını yeniden açaca-
ğız" dedi.

Ülkenin iyi yönetilmediği-
ni savunan Bahçeli, şunları 
kaydetti: "Ülkemiz toplumsal 

bunalıma doğru sürükleniyor. 
Hanelere kadar bu sıkıntılar girmiş 
durumda. Bugün televizyoncuların 
dikkatini çekmek istiyorum. Hiç 
algılamadığımız, beklemediğimiz, 
olmaması gereken aile çatışmala-
rının sonucunun acı halini sanki 
Türkiye'nin en önemli gündemiy-
miş gibi saatlerce televizyonlarda 
vermesi doğru bir yaklaşım de-

ğildir. Kadına şiddete yönelik ha-
diselerin gittikçe yoğunlaştığı bir 
ortamda kadına şiddeti saatlerce 
gösterip katil bozuntularını televiz-
yonlarda sürekli göstermek doğru 
değildir. Her ailede ufak tefek 
sıkıntılar olabilir, geçimsizlikler 
olabilir. Bugünkü hayat şartlarında 
bu geçimsizlik 
gittikçe arttığı gibi 
aile parçalanmaları 
da oluyor. Ama bu 
sıkıntılı ortamı her 
gün televizyonda 
gösterirseniz o 
ailenin içerisinde 
'madem böyle 
oluyor, ben de 
yapayım' diyen 
bir sürü de katil 
çıkıyor. O sebepten 
dolayı haber olarak 
verin, ama bunu 
eğitici yönünü de 
verin. Ailenin nasıl 
yıkıldığını, nasıl 
cinnet geçirdiğini,

bunu aşmak için 
hangi tedbirleri 
almak gerektiğini 1 

dakika dahi vermiyorsun. 
Cinayeti sabahtan akşama 
kadar tuzlayıp duruyor-
sun. Böyle şey olmaması 
lazım. Bu iktidar döne-
minde en büyük sıkıntı 
budur. Eğer ailede şiddet, 
bunalım başladı ise bu 
toplumun her kesimi-
ne sirayet eder. Herkes 
evdeki kırgınlığı bu sefer 
sokaktan almaya başlar.

Bir yanda kadına şiddet, 
bir yandan aile faciaları, 
öbür tarafta asayişsizlik, öbür 

tarafta Türkiye'yi bölünmeye 
götüren süreç, öbür tarafta gelir 
dağılımındaki adaletsizlik, açlık 
yoksulluk, şimdi de ayakkabı 
kutularında dolarlar dolaşıyor bu 
ülkede. Bunu sizler hak etmiyorsu-
nuz, bunu bizler hak etmiyoruz."

Bahçeli seçim bürosunun açılı-
şını yaptıktan 14 Mayıs Caddesi 
esnafını selamlayarak kısa bir tur 
attıktan sonra, Ağam Kebap’ta 
öğle yemeği yedi. Öğle yemeğinin 
ardından Ülkü Ocaklarını ziyaret 
eden Bahçeli, bu ziyaretin ardın-
dan ilçemizden ayrıldı.

Muhammet Karaçay
DENİZLİ GAZETESİ
Anadolu’da “Dokumanın 

Başkenti” olarak bilinen 
Denizli’nin Buldan İl-
çesinde çekilen belgesel 
İngiltere’deki “WGSN 
Küresel Tasarım Ödülleri 
Yarışması’nda” Dünya  
2’ncisi oldu..  

İlçede 2011 yılından 
itibaren Orta Anadolu 
Grubu’nun desteği ile 
denim kumaş üretimi ya-
pıldığını söyleyen Buldan 
Ticaret Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen, “Bu yarış-
ma; Denim Kumaşı üreten 
Türkiye, İtalya, Hindistan, 
Pakistan, Güney Doğu Asya 
ülkeleri ve değişik ülke-
lerdeki firmaların sosyal 
sorumluluk projelerinin 
yarıştığı bir organizasyon. 

Londra merkezli dünya 
çapında bir yarışma. 2013 
yılında yarışmaya katılan 
‘Buldan; Dokumanın Ger-
çeği’ Belgeseli yarışmada 
Ekim ayı sonunda ikinciliği 
aldı. Birinciliği İtalyanlar 

kazandı. Buldan’ın artık 
dünya çapında, İngilizce bir 
belgeseli var. Orta Anadolu 
Gurubuna teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu. 

BULDAN BELGE-
Sİ DÜNYA 2’NCİSİ 
OLDU

Anadolu’da “Doku-
manın Başkenti” ola-
rak bilinen Denizli’nin 
Buldan İlçesinde 
çekilen belgesel İngil-
tere’deki “WGSN Kü-
resel Tasarım Ödülleri 
Yarışması’nda” Dünya  
2’ncisi oldu..  

2013 yılında 4’ncüsü 
düzenlenen WGSN Kü-
resel Tasarım Ödülleri 
Yarışması’na “Buldan; 
Dokuma’nın Gerçeği” 
belgeseli ile katılan Orta 
Anadolu ve Orta Blu Grubu 
“Sürdürülebilir Tasarım 
Ekibi” kategorisinde finale 
kalan kısa listede yer aldı 
ve finalde 2013 yılı ikincisi 
oldu. Dünyanın en büyük 
“denim” üreticileri arasın-
da bulunan Orta Anadolu 
Grubu yarışmaya “Buldan; 
Dokuma’nın Gerçeği” 
belgeseli ile katılması-
nın gerekçesini ise şöyle 
açıkladı; “Orta'nın Buldan, 
Türkiye'deki misyonu ge-
leneksel el dokumacılığını 
yaşatmak..”

SOSYAL SORUMLU-
LUK PROJELERİ YARIŞ-
MASI

Dünyanın en büyük de-
nim kumaş üreticilerinden 
Orta Anadolu Grubu’nun 
hazırladığı “Buldan; Doku-
manın Gerçeği” adlı belge-
sel film İngiltere’de yapılan 
“WGSN Küresel Tasarım 
Ödülleri Yarışması’nda” 

(WGSN Global Fashion 
Awards) ikinciliği aldı. 
Geleneksel ev dokuması 
tezgahlarının 2 bin yıldır 
kullanıldığı ve dokumacılı-
ğın Anadolu’dan dünyaya 

açılan en eski pencerelerin-
den biri olan Buldan’da bir 
“sosyal sorumluluk projesi” 
olarak çekilen “dokumanın 
gerçeği” isimli belgesel film 
22 Temmuz 2013 tarihinde 
Londra’da yapılan yarışma-
da finale kalan listede yer 
aldı. İçlerinde; İtalya, Hin-

distan, Pakistan, Vietnam ve 
farklı ülkelerdeki firmaların 
eserlerinin de yer aldığı 
belgesel filmler arasında 
yapılan elemede “Buldan; 
Dokuma’nın Gerçeği belge-
seli” İtalya’dan gelen eserin 
ardından yarışmanın 2’ncisi 
oldu. Yarışmanın galası ve 

ödül töreni Londra’da 30 
Ekim tarihinde The Victo-
ria & Albert Museum’da 
yapıldı.  İlçede 2011 yılın-
dan itibaren Orta Anadolu 
Grubu’nun desteği ile 

denim kumaş üretimi 
yapıldığını söyleyen 
Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baş-
türkmen, “Bu yarış-
ma; Denim Kumaşı 
üreten Türkiye, İtalya, 
Hindistan, Pakistan, 
Güney Doğu Asya 
ülkeleri ve değişik 
ülkelerdeki firmaların 
sosyal sorumluluk 

projelerinin yarıştığı bir or-
ganizasyondur. Denimciler 
yani denim kumaş üreticile-
ri arasında yapılan, Londra 
merkezli dünya çapında bir 
yarışma bu. En büyük ha-
yalimiz ‘Denim Kumaşlar’ 
üretmek ve dünya pazar-
larına sunmaktır” şeklinde 
konuştu. 

BULDAN DENİM 
KUMAŞ’TA DA “BİR 
NUMARA” OLACAK

Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baştürkmen, 
denim kumaşın dünya 
çapında ünlü olduğunu 
ve “Amerikan Kotu” diye 
bilinen bu ürünün 1600’lü 
yıllardan beri kullandığı-
nı belirtti. Baştürkmen, 
“DENİB Başkanı Süley-
man Kocasert  ve DETGİS 
Başkanı İsa Dal’ın orta 

Anadolu  Gurubu ile Bul-
dan İlçesi’ne 2010 yılında 
yaptığı ziyaret  milat oldu. 
Ziyarete gelen grubun me-
kikli tezgahlar aradıklarını 
öğrendim. Üç Ay sonra bana 
döndüklerinde, böyle bir 
dokumayla yardımcı olup 
olamayacağımı sordular. 

Ürün geliştirme Bölü-
münden Aykut Çam diye 
bir arkadaş geldi. Pazarı 
ve dokumayı gördüler, 
daha sonra hazır çözgüyü 
gönderdiler. 2010 yılın-
da dokuma girişiminde 
bulunduk. Gömleklik 

ve Denim Şallar dokuduk. 
Bu çalışmalar yapılırken, 
Paris’e Fuara davet ettiler. 

Buldan’dan bir el tezgahı 
götürdük. Ve orada, bütün 
Avrupalılara denim kumaş 
dokumasını gösterdik. 
Paris’e; Buldan’dan doku-
macı Kadir Kaçar arkada-
şımızla birlikte gitmiştik. 
Orta Anadolu Grubu Sosyal 
Sosyal Sorumluluk Projesi 
olarak Buldan’da Belge-
sel çekmeye karar verdi. 
Luca Babini ile birlikte bu 
belgeseli ortaya çıkarttık. 
Bu belgesel 2013 yılında 
yarışmaya katıldı. Lond-
ra’daki yarışmada Ekim 
ayı sonunda ikinciliği aldı. 
Birinciliği İtalyanlar ka-
zandı. Buldan için güzel bir 
çalışma oldu. Orta Anadolu 
Gurubuna teşekkür ederim. 
Buldan İlçesi’nin artık 
tamamen İngilizce, bütün 
dünyaya tanıtımı yapılan 
bir belgeseli var. Denim 
kumaşla ilgili önümüzdeki 
dönemde Buldan’da güzel 
çalışmalar yapılacaktır.  
‘Buldan Denim Markası’nı 
GEKA desteği ile dokuma-
ya çalışacağız. Bu belgesel-
de yaşlılar ve gençlerle ko-
nuşmalar yapıldı. Geçmişte 
neler yapıldığı ve gelecekte 
neler yapılabileceği konu-
şuldu” dedi.

Buldan İlçe Emni-
yet Müdürlüğü’nün 
sevilen başkomiseri 
İdris Pala Emniyet 
Amirliğine terfi etti. 

Buldan ilçe emni-
yet personeli arasında 
sert görünüşünün 
altında yumuşacık 
kalbi ile herkesin se-
vip saydığı baba Baş-
komiser İdris Pala, 
nihayet arzusuna ka-
vuştu. Daha önce bu 
terfiyi alması gerekir-

ken, bazı nedenlerle 
terfi ettirilmeyen İdris 
Pala açtığı davayı 
kazanarak hakkı olan 
Emniyet Amirliği 
rütbesine yükseldi. 

   İdris Pala’nın 
emniyet amirliği-
ne terfisi, personel 
arasında sevinçle kar-
şılandı. İdris Pala’nın 
önümüzdeki yıl için-
de Emniyet Müdürü 
rütbesine yükselmesi 
bekleniyor. 

BULDAN “DOKUMANIN GERÇEĞİ BELGESİ” İLE DÜNYA 2’NCİSİ OLDU

DENİM VE NAM-I 
DEĞER 
AMERİKAN KOTU..
Yüzyıllar önce kullanıl-

maya başlanan fakat hala 
güncelliğini kaybetme-
yen efsanevi kumaş olan 
denimin en belirgin özelliği; 
çözgü ipliğinin indigo boyar 
madde ile boyanmış, atkı 
ipliklerinin ise boyanma-
mış yani beyaz olmasıdır. 
Denim kumaş; blue jeans 
olarak da anılmaktadır. 
Fakat blue jeans, denim 
kumaşlardan üretilmiş, 
özellikle pantolon, olan tüm 
giysilere verilen addır. De-
nim ise, spor giyim ve blue 
jeans yapımında kullanılan 
kaba, dayanıklı ve kulla-
nışlı bir kumaştır. “Natürel 
Denim, Antik Denim, Fish 
Net Denim, Stretch / Lycralı 
Denim” gibi çeşitleri vardır. 
Ülkemizde “Amerikan 
Kotu” adıyla bilinen ve 
yaygın olarak kullanılan 
blue Jean pantolonların 
kumaşı denimdir. Buldan’da 
Orta Anodulu’nun desteği 
ile “Gömleklik ve Denim 
Şallar” dokundu.

ORTA ANADOLU 
FİRMASI?
Orta Anadolu 1953 yılında 

Kayseri’de kuruldu. Dünya-
nın en kaliteli denim yani; 
blue jean üreticileri arasında 
bulunuyor.  Türkiye ve Bah-
reyn fabrikalarında yılda 60 
milyon metre denim kumaş 
üretiyor. Firma dünyanın en 
büyük blue Jean firmaları; 
Levi's, Lee, Wrangler, Rifle, 
GAP, DKYN, Mavi’ye kot 
kumaşı üretiyor. Kısacası 
ülkemizde “Amerikan Kotu” 
adıyla bilinen ve yaygın 
olarak kullanılan blue Jean 
pantolonların kumaşı aslın-
da Türkiye’de ve bir Türk 
firması tarafından üretiliyor. 
Kayseri çıkışlı olan firmanın 
genel merkezi İstanbul’da yer 
alıyor ve yönetim kurulu baş-
kanlığını ise Murat Karaman-
cı yapıyor. Orta Anadolu ve 
Orta Blu firmaları Denizli’de, 
geleneksel dokuma yön-
temleri ile denim üretmek 
amacıyla “yatırım olanakları” 
araştırıyor.  

EMNİYETTE SEVİNDİREN TERFİ

BULDAN BAHÇELİ’Yİ AĞIRLADI


