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Buldan Ticaret Odası 
tarafından düzenlenen ve 
GEKA tarafından finanse 
edilen “Buldan Bezi ve 

Markalaşması” projesi 
kapsamında Pamukkale 
Üniversitesi Buldan Meslek 
Yüksekokulu Moda Tasa-

rım Bölümü öğrencilerinin 
Buldan Bezinden hazır-
ladıkları kıyafetlerden 
oluşan muhteşem defile 
nefesleri kesti.

BELKÜM’de muhteşem 
defile. 

Buldan Ticaret Odası 
tarafından düzenlenen ve 
Güney Ege Kalkınma Ajansı 
tarafından finanse edilen 
“Buldan Bezi ve Markalaş-
ması” projesi kapsamında 
Pamukkale Üniversitesi 
Buldan Meslek Yüksekokulu 
Moda Tasarım Bölümü öğ-
rencilerinin kendi tasarımları 
yarışmayla ödüllendirilirken 

hazırlanan kıyafetler defile 
ile tanıtıldı. Rönasans Ajans 
tarafından yapılan defilede 
Moda Tasarım Bölü öğrenci-
lerinin hazırladığı kıyafetler 
jüri tarafından değerlendiri-
lirken defile katılan Bul-
danlılar muhteşem bir gece 
yaşadılar.

Jüri üyeliklerini Odon Ge-
rel, Vildan Çaputçu, Adnan 
Bakkal, Tuna Karakaya, ve 
Günay Atalayer’in yaptığı 
defileye Kaymakam Hacı 
Uzkuç, Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, Denizli 
Ticaret Odası Başkanı ve 
TOBB yönetim kurulu üyesi 

Necdet Özer,  DENİB 
Başkanı Süleyman 
Kocasert, GEKA Genel 
Sekreteri Süleyman Alata, 
Pamukkale Üniversitesi 
Buldan Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Doç. Dr. 
Ercan Haytoğlu, Jandar-
ma Yüzbaşı Hüseyin Koç  
ve vatandaşlar katıldı. 
Yoğun kalabalığın izlediği 
defileye öğrenciler Aslı 
Can- Grinin Tılsımı, Ay-
şenur Çetinkaya- Renkli 
Düşler, Beytullah Buğra- 
Northern Lighes, Büşra 
Korkmaz- Gökkuşağı, 
Dilara Taşkıran- Stardust, 
Gül Çoşkun- Hayal, Eyüp 
İlhan- Bukalemun, Funda 
Yıldırım- Karnaval, 
Gizem Beyerden- İris, 
Hamide Almaz- Kardelen, 
Hanife Mollaoğlu- Ebruli, 
Hasan Sandoğan- İlkelçi-
ler, Hatice Dobak, Eloa, 
İbrahim Gökyar- Aurora 
Boremlis, Melike Ebru 
Özlü- Angel, Merve 
Sefer- Güpür, Merve Şen- 
Aura, Sinan Gök- Mia, 

Yağmur Dursun- Renkcikler, 
Zihni Yakın- Güllerin Savaşı 
rumuzlu kıyafetlerle yarış-
tı. Jüri özel ödülünü Aslı 
Can- Grinin Tılsımı rumuz-
lu kıyafetiyle kazanırken, 
Büşra Korkmaz- Gökkuşağı 
ile üçüncü, Sinan Gök- Mia 
ile ikinci, Dilara Taşkıran 
Stardust ile birinci oldu.  
Yarışmanın sonunda de-
receye giren öğrencilere 
Denizli Ticaret Odası 
tarafından ödüller veri-
lirken, Denizli Ticaret 
Odası Başkanı ve TOBB 
yönetim kurulu üyesi 
Necdet Özer “ Buldan 
Ticaret Odasının başarılı 
çalışmalarını Türkiye 
Odalar ve Borsalar Bir-
liği olarak takdirle karşılı-
yoruz. Buldan bir markadır 
Buldan Bezi de bir markadır. 
Her iki markanın dünya ça-
pında tanınması için gereken 
çalışmaların başlangıcı ola-
rak gördüğümüz muhteşem 
defilede emeği geçen herkesi 
kutluyorum” dedi. Kayma-
kam Hacı Uzkuç ve Belediye 
Başkanı Mustafa Gülbay’da 
ödül töreninde dereceye 
giren öğrencileri kutlayarak 
bundan sonraki yaşamlarında 
başarılar diledi.

Denizli İhracatçılar Birliği 
Başkanı Süleyman Kocasert’ 
de her bulunduğu platformda 
Buldanlı olduğunu gururla 
dile getirdiğini belirterek 
“Bugün bu tarihi mekânda 
izlediğimiz muhteşem defile 
beni bir Buldanlı olarak çok 
gururlandırdı. Böylesine 
güzel defile ve organizas-
yonlarla güzel Buldan’ımızı 
ve Buldan Bezimizi tanı-
tım çalışmalarına bizlerde 

elimizden gelen her türlü 
katkıyı yaparak daha çok 
yapmalıyız. Ben emeği 
geçen herkesi kutluyorum” 
dedi. Defileye sponsor olan 
Denizli Ticaret Odası ve 
TOBB yönetim kurulu üyesi 
Necdet Özer’e, Efeoğlu 
Tekstil’e, İhsan Dönmez’e, 

İstanbuldanlı Tekstil’e ve 
Denizli Şiir Otel’e katkı-
larından dolayı plaketleri 
takdim edildi.

Buldan Ticaret Odası Baş-
kanı Halil Baştürkmen’de 
yaptığı konuşmada emeği 
geçen herkese teşekkür 
ederek “İki yıl önce Buldan 
Ticaret Odası olarak Buldan 
Bezi defilesini Denizli’de 
Anemon Otel’de gerçekleş-
tirmiştik. Bu yıl Buldan’da 
tarihi binamızda yaptık. 
Gelecek yıl İstanbul’da yap-
mayı planlıyoruz. Amacımız 
Buldan bezinin markalaşma-
sı ve tüm dünyada tanınan 
ve kullanılan ürünler haline 
gelmesidir. Buldan bezi coğ-
rafi işaret patenti alınması 
yolunda yaptığımız çalış-
malarda sona yaklaşılmıştır. 
Ben bu muhteşem gecede 
katkı koyan değerli hemşeri-
miz, Buldan’ın evladı Adnan 
Bakkal’a kardeşimize de 
verdiği desteklerden dolayı 

şükranlarımı su-
nuyorum. Ayrıca 
bu projenin ger-
çekleşmesinde 
büyük katkı-
ları olan proje 
danışmanımız 
Nezahat Türköz 
hanımefendiye 
de teşekkürlerimi 

sunarım” dedi.
Denizli Şiir Otel’de Çalış-

tay gerçekleştirildi.
Bu arada “Buldan Bezi 

ve Markalaşması” projesi 
kapsamında düzenlenen 
çalıştay Denizli Şiir Otel’de 
gerçekleşti. Çalıştaya 
Belediye Başkanı Mustafa 

Gülbay, Buldan Ticaret 
Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen,  Buldan 
Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Nazif Çakar, 
yönetim kurulu üyesi 
İbrahim Acıkara, Ünal 
Koç, Meclis üyesi Metin 
Ödel, Denizli Buldanlılar 
Derneği Başkanı Halil 
Yüksel, İzmir Buldanlılar 
Derneği Başkanı Mehmet 

Seyrek, Kent Konseyi Baş-
kanı Meryem Eroğlu Salman 
ile Pamukkale Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Müdü-
rü Doç. Dr. Ercan Haytoğlu, 
DETGİS Başkanı İsa Dal, 
Denizli İŞ-KUR İl Müdürü 
Mevlüt Akman ile sivil top-
lum örgütleri üyeleri katıldı. 
Çalıştayda  Buldan Bezinin 
üretilmesi ve pazarlanması 
noktasında hedef kitlemi-
zin kimler olması ve bu 
noktalarda neler yapılması 
gerektiği sorularına cevaplar 
arandı. Çalıştayda ortak nok-
talar olarak ülkenin itibari ile 
markaların değerlerinin de 
birbirine paralellik göster-
diği, 14 Mayıs caddesinin 
trafiğe kapatılarak bina dış 
cephelerinin tarihi görselliğe 
büründürülmesi gerektiği, 
kaliteli ve faklı organik 
ürünlerin tasarlanması, 
kaliteli ürünlerin oluşması 
ve denetimlerinin yapılması 
için Dokumacı dernekleri 
ve Ticaret Odasının hakem-
lik yapması, acilen tekstil 
müzesinin kurulması, etnik 
kıyafet ve tekstil ürünleri-
mizin şehir yaşamlarında da 
kullanılması için tasarımlara 
önem verilmesi ve Çin mal-
larının Buldan malı olarak 
Buldan’da satılmaması 
gerektiği ifade edildi.

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
Arif Cerit Hizmet Binası’nın yenilenen 
acil servisi törenle açıldı. 

İhtiyaca cevap vermekte zorlanan Buldan 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi Arif Cerit 
Hizmet Binası içinde yer alan acil servis, İşa-
damı rahmi Terzioğlu tarafından merhum kız 
kardeşi Zehra Menemen ve eniştesi merhum 
Halil Menemen adına yenilendi.

Acil servis adeta yeniden yapıldı. Teknik 
ekipmanları ve yataklar tamamen değiştirildi. 
Bölüm içinde bazı yerler yıkılarak birleştiril-
di. Doktor ve hemşire odaları elden geçiril-
di. Standartlara uygun olarak yeşil, sarı ve 
kırmızı bölgeler oluşturuldu. Yer döşemeleri 
tamamen değiştirildi. 

Yenilenen acil servisin hizmete girmesi 
nedeniyle bir tören gerçekleştirildi. Törene, 
acil servisi merhum kardeşi ve eniştesi adına 
yeniden yaptıran İstanbul Buldanlılar Derne-
ği Başkanı işadamı Rahmi Terzioğlu, Buldan 
Kaymakamı Hacı Uzkuç, Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, Denizli Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, bazı 
resmi dairelerin müdürleri, sivil toplum 
örgütlerinin yönetici ve üyeleri ile kalabalık 
bir halk topluluğu katıldı. 

Törende bir konuşma yapan işadamı Rah-
mi Terzioğlu, bir süre önce ebediyete intikal 
eden kız kardeşi Zehra Menemen ile eniştesi 
Halil Menemen’in adının acil serviste yaşa-
yacak olmasından dolayı çok mutlu olduğu-
nu belirterek, kendilerini bu hayırı yapmaya 
teşvik ve öncülük eden hastane başhekimi 
Alpaslan Alsoy ile Denizli Kamu Hastane-
leri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk’e 
teşekkür etti. 

İlçe Kaymakamı Hacı Uzkuç da yaptığı 
konuşmada, ilçedeki pek çok resmi hizmet 
binasını yaptırarak Buldan’a kazandıran 
hayırseverlerin, bu binalardaki eksikleri de 
tamamlayarak hayır yapmaya devam ettikle-
rini, bundan dolayı da kendilerine müteşek-
kir olduklarını söyledi. 

Açılışın ardından konuklara pilav ve ayran 
ikramı yapıldı.

BULDAŞ (Buldan A.Ş.)’a ait ara-
zide inşaat çalışmaları başladı.

Buldan Oto Santral altında bulu-
nan BULDAŞ’ a ait arazide inşaat 
çalışmaları başlatıldı. Kurban kesimi 
ve dualarla başlatılan inşaat çalış-
malarında toplam yedi kat bina inşa 
edilecek. İnşaatın başlamasıyla ilgili 
yapılan törene Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, Belediye Başkan 
Yardımcısı Hikmet Şenözen, CHP 
İlçe Başkanı Musa Ünsal, Belediye 
Meclis Üyeleri Yusuf Atlamaz, Hacip 
Özcan, Dürdane Can, Hamza Kaya 
ve İbrahim Eroğlu ile inşaat çalışan-
ları ve vatandaşlar katıldı. Bodrum 
katta kafeteryanın da yer alacağı 
binanın girişinde market ve alt 
tarafı depo, üstte ise dört kat ve çatı 
dubleks daire,  toplam 28 daire ve 
iki iş yerinden oluşuyor bulunuyor. 
İnşaatın taban alanı 533 metrekare, 
toplam inşaat alanı ise 4263 metre-
kare olacak. Yapılan törende kesilen 
kurbanın kanı Belediye Başkanı 

Mustafa Gülbay’ın alnına da sürüldü. 
BULDAŞ yönetim kurulu başkanı 

Mustafa Gülbay BULDAŞ şirketi-
nin kurulmasında Belediye Meclis 
üyelerinin maddi ve manevi katkıları 
olduğunu belirterek “ BULDAŞ 
şirketi Belediye Meclis üyemiz 
İbrahim Eroğlu tarafından kuruldu. 
Buldan Belediyesinden 1 kuruşluk 
masraf yapılmadı. Mevcut arsamızın 
yanındaki bölümle de özel 
anlaşma yaptık. İnşaatımız için 
gerekli paranın bir bölümünü 
çöplerden elde ettiğimiz geri 
dönüşümden bir kısmını da 
bankalardan çektiğim şahsi 
kredilerimden karşılıyorum. 
Tüm mali yükümlülüklerini 
yüklendim. Mevcut durumda 
Buldan Belediyesinin 21 mil-
yon lira gideri, buna karşılık 
olarak ta öz gelirimiz 1 milyon 
lirayı bile bulmamaktadır. 
BULDAŞ şirketinden para 
kazanıp geçmiş dönemlerden 

gelen borçların ödenmesine çalışı-
yoruz. Bu yerel yönetimlerde bir 
ilktir. Tersine bir sistem kuruyoruz. 
Belediyelerden şirkete değil şirketten 
Belediyeye kaynak aktaracağız. Bu 
modele Buldan modeli diyebiliriz. 
Kısa bir zamanda inşaatımızı tamam-
lamak için arkadaşlarımızın gayreti 
ile çalışmalarımıza başladık. Hayırlı 
olsun” dedi.

Buldan Platformu üyesi, eski Enerji 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa 
Mendilcioğlu oğlu Kıvanç Mendilcioğlu’nu 
evlendirdi.

Doğruyol ailesinin güzel kızı Refiye 
ile Mendilcioğlu ailesinin yakışıklı oğlu 
Kıvanç’ın İzmir İnciraltı Aqua Marin düğün 
salonunda yapılan düğününde  gençlerin ve 
ailelerin yakınları ve dostları hazır bulundular. 

Genç çifte, Buldan’da Yaşam Gazetesi 
olarak ömür 
boyu mutluluklar 
dilerken, Doğru-
yol ve Mendilci-
oğlu ailesine de  
mutluluklarının 
daim olmasını 
diliyoruz.

BULDAŞ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

MENDİLCİOĞLU AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

ACİL SERVİS HAYISEVERLER TARAFINDAN YENİLENDİ

TARiHi MEKÂNDA MUHTEŞEM DEFiLE


