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İzmir’de yaşayan Denizlilile-
rin kurduğu İzmir Denizlililer 
Derneği üyeleri Buldan’a çıkar-
ma yaptı.

İzmir Denizlililer Derneği 
Buldan’ı ziyaret etti. Denizli 
gezisi kapsamında Sarayköy 
Umut Termal Otelde düzenle-
dikleri etkinliğe de katılan heyet 
Buldan’ı ziyaret ederek bol bol 
alışveriş yaptı. BELSAM’ da 
Kaymakam Hacı Uzkuç tarafın-
dan karşılanan heyet üyelerine 
Uzkuç,  Buldan tarihi ve tekstil 
üretimi hakkında bilgiler verdi. 

BELSAM tarafından üretilen 
ürünler hakkında bilgiler alan 
heyet üyeleri daha sonra 14 
Mayıs Caddesinde bulunan 
tekstil işyerlerinde alışveriş 
yaptı. İki yüz kişiden oluşan 
ve aralarında İzmir Denizlililer 
Derneği Başkanı Yenel Gürce, 
yönetim kurulu üyesi Süleyman 
Naz ile hemşerilerimiz Doktor 
Aysel Gürsoy ve Doktor Meh-
met Gürsoy’un da bulunduğu 
heyet daha sonra Buldan Ticaret 
Odasını ziyaret etti. Ticaret 
Odası Başkanı Halil Baştürk-

men, İzmir Denizlililer Derneği 
üyelerini Buldan’a yaptıkları 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek “İzmir Denizlililer 
Derneği Buldan’a büyük önem 
vermektedir. Her yıl İzmir Fu-
arında Buldan’a özel stant yeri 
tahisi etmektedir. Buldan’ımızın 
tanıtımına verdikleri destekler-
den dolayı başta dernek başkanı-
mız Yenel Gürce hanımefendiye 

ve yönetim kurulu üyelerine ve 
emek veren herkese teşekkür 
ederim” dedi.

Denizli’nin her köşesini çok 
önemsediklerini belirten İzmir 
Denizlililer Derneği Başkanı 
Yenel Gürce’de “Bu ziyaretimizi 
sağlık alanında çok iyi yerlere 
geldiğini gördüğümüz Sarayköy 
ile tekstilde söz sahibi konumuna 
gelen Buldan’a gerçekleştirdik. 

Ancak yaptığımız tespitlere göre 
her iki ilçemizin yolları çok kötü 
durumda. Turizmle adı anılan 
bu iki ilçemizin yollarının acilen 
düzeltilmesi gerekmektedir. Ben 
şahsım ve derneğimiz adına her 
yıl İzmir Fuarında Buldan’ımızın 
tanınırlığının artırılması anlamın-
da Buldan’ın yer almasını çok 
önemsiyorum. Bu noktada gerek-
li çalışmaları yapıyoruz” dedi.  

Değerli Buldanlı Hemşehrilerimizin Miraç Kandillerini Kutlar, İslam Alemine rahmet, 
bereket,huzur ,esenlikler getirmesini ve hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlamızdan dileriz. 

 

Buldan İmam Hatipliler Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu 
Güngör Cerit Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ve İbrahim Çelebi Anadolu İmam hatip Lisesine 

Öğrenci kayıtlarımız devam etmektedir. 
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