
8 YAŞAMBuldan'daŞubat 2014

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, bakan olduk-
tan sonra ilk kez geldiği 
Buldan’da kalabalık bir 
partili topluluğu tarafın-
dan karşılandı. 

Buldan’da Bakan 
Zeybekci’ye Denizli Valisi 
Abdülkadir Demir, Ak Parti 
Denizli milletvekilleri Bilal 
Uçar ve Mehmet Yüksel, 

Denizli Belediye Başka-
nı Osman Zolan, DENİB 
Başkanı Süleyman Koca-
sert de eşlik etti. Buldan 
Alanyazı Meydanı’nda halk 
oyunları ekipleri tarafından 

karşılanan 
Zeybekci 
vatandaşlar-
la da tek tek 
tokalaştı.

Bakan 
Zeybekci  
Alanyazı 
Meydan’ın-
da yaptığı 
konuşmasın-

da; "Bu millete kefen biç-
meye çalışanlar, bu millete 
tuzak kurmaya çalışanlar, 
bu milletin istikbalini ka-
rartmaya çalışanlar, şundan 

emin olun asla ve asla ba-
şaramayacaklar. Bunlar hep 
yaparlar, bu memleket ne 
zaman şöyle aldı yoluna gi-
diyor 'dur' derler. Artık dur-
mak yok. Millete ait olan 
makamlarda ve mevkilerde 
milletin haricinde kimsenin 
hakkının bulunmadığını, 
Cumhurbaşkanı dahil bu 
makama layık olanın hiz-
metkar olarak görevlendi-
rileceğini, bu hakkın halkta 
olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin 2023 hedef-
lerini hatırlatan ve 2013'ün 
sonu itibariyle 10 bin 800 
dolar milli gelire ulaşarak, 
dünyanın en büyük 
17., Avrupa'nın 6. 
ekonomisi konumu-
na geldiğini belirten 
Zeybekci, bu yıla da 
rekorla başlandığını 
ifade ederek, "Ocak 
ayı bütün tarihimiz 
boyunca en büyük 
ihracatı yaptığımız ay 
oldu. Bu sene daha 
çok ihracat, daha 
çok üretim, daha çok 
istihdam, daha çok tüketim, 
daha çok refah, daha çok 
mutluluk. Bu millete kefen 
biçmeye çalışanlar, bu 
millete tuzak kurmaya ça-

lışanlar, bu milletin 
istikbalini karartma-
ya çalışanlar, şundan 
emin olun asla ve 
asla başaramayacak-
lar. Bunlar hep ya-
parlar, bu memleket 
ne zaman şöyle aldı 
yoluna gidiyor 'dur' 
derler. Artık durmak 
yok" diye konuştu.

2013 yılında 
mayıs ayında 
Türkiye'deki faiz 
oranlarının, Alman-

ya, Fransa, İngiltere'deki 
faiz oranlarıyla aynı düzeye 
indiğini, dünyanın büyük 
projelerinden İstanbul'da 3. 
havalimanı projesiyle bir-
likte kanal projesi, üçüncü 
köprü inşaatı, İstanbul-
İzmir otoyolu projesi, 2 
nükleer santral inşaatına 
başlatıldığını, IMF'ye olan 
borçların kapatıldığını 

hatırlatan Zeybekci, aynı 
dönemde İstanbul Taksim 
Meydanı Projesine yönelik 
Gezi  olaylarının yaşandığı-
nı ifade etti. 

Göstericilerin, Taksim 
Meydanı projesi diye or-
talığı birbirine kattıklarını 
kaydeden Zeybekci, temsil-
cileriyle yapılan görüşmede, 
3. havalimanı inşaatı, kanal 
projesi, 3. köprü, 2. tüp ge-
çit, İstanbul-İzmir otoyolu, 
nükleer santral inşaatlarının 
durdurulması taleplerinin 
ortaya konduğunu belir-
terek, şöyle konuştu: "Ne 
alakası var? Hani Taksim'di, 
hani Gezi Parkı idi, ağaçtı? 
Bunların bütün dertleri bu 
millet bir adım atmasın, taş 

üstüne taş koymasın. İstan-
bul'daki olaylarda onlarca 
yabancı uyruklu provokatör 
yakalandı, sınır dışı edildi. 
Olaylar çıkmadan 15 gün 
önce canlı yayın araçları 
kiralamışlar, tüm dünyaya 
Türkiye karıştı diye yayın 
yapacaklar. Oyunları bo-
zuldu, darmadağın oldular. 
Şimdi geldi 17 Aralık'ta 
yeniden. Bir savcı mahke-
meye 32 klasör belge sun-
du, bin 500 sayfa gerekçesi 
vardı. Hakim 15 dakikada 
gerekçeyi okumadan, 
belgeleri açıp bakmadan 
karar verdi. Karar, o mayıs 

ayında durdurul-
sun denen bütün 
projeleri yapan 
şirketlerin mal 
varlıklarına el 
konulsun şeklin-
deydi. Bunların 
hepsi bir ihanet 
projesiydi, o oyun 
da bozuldu"

Son yaşananlar-
da, bazı kesimle-
rin beklentisinin 

Türkiye'de ekonomik kriz 
çıkması üzerine olduğunu 
savunan Zeybekci, "Bu 
memlekette kriz çıkartmak 
isteyenlere, olumsuzluk ya-
ratmak isteyenlere, milletin 
işiyle, aşıyla oynayanlara, 
milletin geleceğine, irade-
sine kast edenlere söyle-
dim. Bu milletin oylarıyla 
seçilmiş bir hükumete, bir 
başbakana kast edenlere 
söyledim. Tekrar söylüyo-
rum, 'Köpekler istedi diye 
atlar ölmez ve ölmeye-
cek', boşuna beklerler. Bu 
sözlerim hiçbir kardeşime 
değildir" ifadesini kullandı. 

Yetimin, devletin hakkına 
el uzatmayı değil, yan bak-

mayı bile kabul etmeyen bir 
anlayışa sahip olduklarını 
ve bu anlaşa karşı mücadele 
verdiklerini belirten Zey-
bekci, niyetleri, 
dertleri farklı 
olanların üzeri-
ne sonuna kadar 
gideceklerini 
kaydetti. 

Zeybekci, 
"Şu ana kadar 
yaratılan bu 
iklimden, ortaya 
çıkartılmaya 
çalışılan bu kardeş kavgası 
görüntüsünden hiç kimse 
endişe etmesin. Bu toz 
duman geçtikten sonra yine 
bu millet, bu ülkedeki bütün 
insanlarımızla kucak kucağa 
sarılacağız" dedi.

Bakan Zeybekci konuş-
masının ardından Buldan 
Belediye binasında Bele-
diye Başkan vekili Meh-
met Ülkü'yü ziyaret etti. 

PTT karşısında AKP İlçe 
seçim bürosunun açılışına 
katılan Zeybekci, açılışın 
ardından Hükümet kona-

ğında Kaymakam Hacı 
Uzkuç'u makamında ziyaret 
etti. Ziyaretlerin ardından 
Ahmet Terzioğlu Güzelleş-
tirme Düğün Salonu’nda 
muhtarlarla bir araya gelen 
Zeybekci,  Ağam Kebap'ta 
yediği yemeğin ardından İl-
çeden ayrıldı. Ziyaretler sı-
rasında Bakan Zeybekci'ye, 
çeşitli el yapımı Buldan işi 
ürünler hediye edildi.

Denizli merkez ve ilçe-
lerinde bulunan Ticaret 
Odaları, Denizli Sanayi 
Odası ve Denizli Ticaret 
Borsası ortak yönetim 
toplantısı Buldan’da 
yapıldı.

Denizli Ticaret Odası 

Başkanı Necdet Özer, 
Denizli Sanayi Odası 
Başkanı Müjdat Keçeci, 
Kaymakam Hacı Uzkuç, 
Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen, Denizli 
Ticaret Borsası yönetim 
kurulu adına Halil Pekde-

mir, Belediye Başkanvekili 
Mehmet Ülkü, Pamuk-
kale Üniversitesi Buldan 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doçent Doktor 
Ercan Haytoğlu ile Denizli 
il ve ilçelerinden gelen oda 
yönetim kurulu ve meclis 

üyelerinin katıldığı dört 
ayda bir gerçekleştirilen 
ortak yönetim toplantısı 
Buldan Belediye Meclis 
salonunda yapıldı.

14 Mayıs cadde-
sinde bulunan tekstil 
işyerleri, Evliyazadeler 
Konağı ve BELKÜM’ 
de ziyaretler gerçekleş-
tiren heyet daha sonra 
Buldan Belediye Meclis 
salonunda bir toplantı 

yaptı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Denizli 
Ticaret Odası Başkanı ve 
TOBB yönetim kurulu 
üyesi Necdet Özer dört 
ayda bir yapılan ortak 
yönetim kurulu toplantısını 
Denizli’nin en gözde yer-
lerinden olan Buldan’da 
yapmanın önemine dikkat 
çekti. Daha sonra söz 
alan Denizli Sanayi Odası 
Başkanı Müjdat Keçeci 
Denizli ekonomisinin son 
durumu hakkında brifing 
sundu. 2023 de ihracat 
hedeflerinin 15 milyar 
dolar olduğunu ifade eden 
Keçeci “ 2013 yılında 
Denizli ihracatımız 3.456 
milyar dolardır. Şu anda 
Denizli’de çalışan her iki 
kişiden biri kadın çalışan-
dır. Bu da Denizli’mizin 
ayrı bir gururudur” dedi.

Daha sonra ortak 
yönetim toplantısına 
katılan tüm oda başkan ve 
yöneticilerini Buldan’da 
görmekten duyduğu 
memnuniyeti belirten 
Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen “Bugün 
gerçekten Buldan için 
tarihi bir gün. Buldan 
tarihi, kültürü, ekonomisi, 
tekstili ve yaşanan kent 
kültürüyle çok önemli bir 
yerleşim yeridir. Bul-
dan Ticaret Odası olarak 
Buldan’ın tarihi ve kültürel 
özelliklerini ön plana 
çıkarmak anlamında faa-
liyetler yapıyoruz. Buldan 
tekstil envanterini çıkar-
dık. Geçtiğimiz yıl Pamuk-
kale Üniversitesi Buldan 
Meslek Yüksekokulumuzla 
birlikte Buldan bezinden 
yapılan giysi yarışma-
sı düzenledik ve bunun 
defilesini Denizli Anemon 
Otelde gerçekleştirdik. 
Şuanda Ticaret Odası ola-
rak Buldan bezinin coğrafi 
işaret patentini alma ve 
Akreditasyon çalışmalarını 
hız vermiş bulunuyoruz. 
Ayrıca Yenicekent bölge-
mizde bulunan Tripolis 
antik kentin kazılarına, 
Yayla Gölümüzün temiz-
lenme çalışmalarına katkı-

larda bulunuyoruz. Sizlere 
katılımlarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Hacı 
Uzkuç’da Denizli ekono-
misine yön veren kuru-
luşların yöneticilerini 
Buldan’da görmekten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek “Buldan 
her yönüyle olduğu gibi 
hayırseverleriyle de marka 

olmuştur. İlçemizin her ta-
rafında hayırseverlerimizin 
okulları, hastaneleri, sağlık 
ocakları bulunmaktadır. 
Ben buradan hayırseverle-
rimize minnet ve şükran-
larımı sunuyorum. Sizlere 
ekonomimizin lokomotifi 
olarak hayırlı kazanç-
lar diliyorum. Sizlerin 
kazançları Türkiye’mizin 
kazanımlarıdır” dedi. 
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