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Bulan İlçe Stad-
yumunda akşam-
ları spor yapanlar, 
ışıkların yakılmasını 
istiyorlar.

İlçemizde yürüyüş, 
koşu ve aletli spor 
yapmak isteyenlerin 
en fazla tercih ettiği 
yerdir stadyum. Saba-
hın erken saatlerinden 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar her 
yaştan, kadın ve er-
kek spor yapmak için 
stadyuma gelirler. 

Stadyumun 
ışıklarının yan-
maması nedeniyle 
bu mekanı başka 
amaçla kullananlar 
da olmaya başladı. 
Özellikle burayı içki 
içmek için kulla-
nanlar var. Akşam 
saatlerinde spor 

yapmak isteyenler bu 
durumdan şikayetçi-
ler. Özellikle bayanlar 
bu durumun önlen-
mesi için ışıkların 
yakılmasını istiyorlar. 
“İçki içilmesine karşı 
değiliz, ancak alkol 
şişede durduğu gibi 
durmuyor. Alkolü 
fazla kaçıran birinin 
yaratacağı nahoş bir 
hadise hiç de istedi-
ğimiz bir şey değil” 
diyorlar. 

Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baştürk-
men,  yaşanan terör 
eylemlerini değerlendir-
diği basın toplantısında 
sağduyu çağrısı yaptı.

Buldan Ticaret Odası 
Halil Baştürkmen, düzen-
lediği basın toplantısında 
Türkiye’nin bölünmeye 
doğru götürülmek isten-
diğini belirtti. 1000 yıldır 
ortak değerlerimizle birlik 
ve beraberlik içinde vatan 
topraklarında yaşandığını 
dile getiren Buldan Ticaret 
Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen “ Son yaşa-
nan terör eylemleri vahim 
tablolar ortaya koymak-
tadır. Ülkemiz bölünmek 
istenmektedir. Buldan iş 
dünyası ve Ticaret Odası 
olarak yaşanan gelişmeleri 
tedirginlikle takip etmek-
teyiz. Terör olaylarının bir 
an önce bitmesini, akan 
kanın, yitirilen canların ve 
yaşanan acıların son bul-
masını istiyoruz. Yaşanan 
terör olaylarına tepkilerde 
sokak olaylarının devam 
etmemesini arzuluyoruz. 
Halkımızın provokas-
yonlara alet olmamasını, 
yıkıcı, kırıcı ve bölücü ey-
lemlerden uzak durmasını 
istiyoruz. Aziz milletimi-
zin yeniden birlik ve dirlik 
içinde yaşaması en büyük 
arzumuzdur. Terörün bir an 
önce önlenmesini, Türki-
ye’mizin huzura, barışa 

ve esenliğe ulaşmasını 
temenni ediyorum. Huzur 
ve barışın olmadığı yerde 
ekonomik kalkınmadan 
ve toplumsal barıştan 
söz edilemez. İş dünyası 
olarak barışın ve huzurun 
bir an önce tesis edilmesi 
en temel ihtiyacımızdır. 
Bizler ülkemize daha fazla 
iş, daha fazla istihdam 
daha fazla kaynak aktar-
manın gayretinde olmak 
zorundayız. Buldan’da ve 
Türkiye’de iş dünyasının 
değerli temsilcilerinin tek 
gayesi budur. İnsanımıza 
iş, aş, ekmek sağlamak 
için daha fazla üretmek 
ama en önemlisi huzuru 
sağlamak zorundayız. Te-
rör olaylarının bir an önce 
son bulması ülkemizin 
yeniden barışa ve kardeş-
liğe ulaşması ve kalkınma 
rotasına koyulmasını 
temenni ediyorum. Terör 
olaylarında kaybettiğimiz 
vatan evlatlarımıza, şehit-
lerimize Yüce Allah’tan 
rahmet, kederli ailelerine 
ve büyük Türk Milletine 
sabır ve başsağlığı, kahra-
man gazilerimize de acil 
şifalar diliyorum” dedi.

BAŞTÜRKMEN SAĞDUYU 
ÇAĞRISI YAPTI“STADYUMUN IŞIKLARI YANSIN”


