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Buldan’ın Yenicekent 
mahallesi yolu sıcak asfalt-
la kaplanıyor.

Denizli Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri tarafın-
dan başlanan çalışmalarla, 
Tripolis antik kentinden 
başlayarak, Yenicekent 
merkezden geçerek, Buldan 
yol kavşağına kadar ana yol 
sıcak asfalt olacak. 

Yenicekent merkezinde-
ki turizm yolu asfaltlama 
çalışmalarını inceleyen 
Denizli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Zolan, ekiplere 

kolaylıklar dileye-
rek, vatandaşlarla 
sohbet etti. 

"Güzellikler 
olmaya devam 
edecek"

Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Osman 
Zolan, 30 Mart'tan 
sonra Denizli'ye 
hizmet etmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, "Bize güven-

diniz, bu görevi verdiniz, 
bu emaneti teslim ettiniz. 
Bizler de emaneti yere 
düşürmeden gece gündüz 
çalışıyoruz. İtfaiye hizmet-
leriyle, cenaze hizmetleriyle 
Denizli merkezde ne varsa 
ilçelerimizde de aynı-
sı olacak demiştik. Aynısı 
oluyor" dedi. Yenicekent'i 
sıcak asfaltla tanıştırdıkları-
nı kaydeden Başkan Zolan, 
"Güle güle kullanın. Zaman 
içinde, ihtiyaç olan her yer 

peyderpey asfalt yapılacak. 
İstiyorum ki kimsenin ayağı 
çamura değmesin hedefimiz 
bu. Bu yolda inşallah gece 
gündüz koşturmaya devam 
edeceğiz" dedi. Başkan 
Zolan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "İnşallah bir çok 
güzellikler olmaya devam 
edecek. Sizlerle bir araya 
geleceğiz. Yeter ki ülkemde 
istikrara devam etsin. Kol 
kola, omuz omuza, birlikte 
yürümek zorundayız."

TOBB Buldan Kadın 
Girişimciler Kurulu Baş-
kanı ve Buldan Ticaret 
Odası Meclis üyesi Ayla 
Ermiş, yaptığı basın 
açıklamasında “Buldan 
markasının mimarı Bul-
danlı kadınlarımızdır. 
Ancak kadınlarımız hak 
ettiğini alamamaktadır” 
dedi.

TOBB Buldan Ka-
dın Girişimciler Kurulu 
Başkanı ve Buldan Ticaret 
Odası Meclis üyesi Ayla 
Ermiş, yaptığı basın 
açıklamasında Buldan 
markasının oluşmasında 
kadınların büyük katkıları 
olduğunu ifade ederek 
“Tekstilde “Buldan” adı-
nın marka olduğunu düşü-
nürsek bundaki katkının 

erkeklerden çok kadınlar-
da olduğunu hiç göz ardı 
edemeyiz. Yıllardır süre 
gelen kadının eşe desteği, 
eve desteği Buldan’ın 
markalaşmasında çok 
büyük etkilidir. Fakat bu 
çaba bugüne kadar asla 
karşılığını alamamış, sa-
dece eve katkıdan ileriye 
gidememiştir. Oysa ki 
kadın bu konuda destek-
lense yaptığı işin karşılı-

ğını alsa, sosyal güvencesi 
olsa inanın çok daha farklı 
yerlerde olunabilirdi. 
Ancak tekstilin evlerden 
çıkamaması, fabrikalaş-
maması kadının hakkının 
hep ikinci plana itmiştir. 
Yeni yeni markalaşma ile 
kadınlarımızın hakları hak 
ettikleri gibi verilir ise 
daha büyük başarılar hem 
kadınlar adına hem de 
ilçemiz adına bizi bekle-
mektedir.

Buldan, bir marka ve 
bu markanın en büyük 
mimarları kadınlar, eşler, 
anneler ve ananelerimiz-
dir. Mübarek Ramazan 
ayında hem ilçem hem 
de kadınlar adına daha 
gelişmiş, önü açık günler 
diliyorum” dedi.

Dün akşamüzeri 
başlayan dolu yağışı, 
ovadaki bağları büyük 
zarara uğrattı. 

3 Haziran akşamı 
yağana dolu ile Yeni-
cekent, Mahmudiye 
mahallelerimizdeki 
üzüm bağlarında büyük 
oranda zarar oluştu. 

Zaman zaman fındık 
büyüklüğünde yağan 
dolu, asmalardaki üzüm 
salkımlarını ve yaprak-
ları yere indirdi. 

AKP Denizli Millet-
vekili Mehmet Yüksel 
ve Buldan Ziraat Odası 
Başkan ve yöneticileri 
ayrı ayrı bölgede incele-

melerde bulundular. 
Buldan Ziraat Oda-

sı Başkanı Muammer 
Al’ın verdiği bilgiye 
göre 4000-4500 dekar 
alanda etkili olan dolu 
yağışı sonrası bağlarda 
%30 ile %80 arasında 
değişen oranda zarar 
meydana geldi.

Denizli Büyükşehir 
Belediyesi, Dünya Çevre 
Günü nedeniyle Buldan’da 

fesleğen dağıttı.
Buldan Dokuma Kültür 

ve El sanatları Festivali’nin 

son günü Denizli Büyükşe-
hir Belediyesi Talat Tarakçı 
Parkı’nda vatandaşa fesleğen 

dağıttı. Tüplü ve dikime hazır 
haldeki fesleğenler vatandaş-
lar tarafından kapışıldı.

Gölbaşı Mahallesi 
Sekiyurt mevkiinde 
yapılan Camisi bodrum 
katında ibadet yapılma-
ya başlandı.

Buldan’da ilk olarak 
çift şerefeli olma özelliği 
taşıyan Gölbaşı Camii 
ibadete açıldı. 311 metre-
kare inşaat alanı olan ve 
bugüne kadar vatandaşla-
rın desteği ile sürdürülen 
Cami inşaatının alt katının 
tamamlanması ile birlikte 
ibadet başladı. Emekli 
din görevlisi Veli Ulu-
er tarafından namazlar 
kıldırılmaya başlandı. 
Cuma namazıyla birlikte 
lokma hayırı düzenlenerek 

ibadete başlanıldığını 
ifade eden Gölbaşı Cami 
Yaptırma Derneği Baş-
kanı emekli din görevlisi 
İbrahim Cingör “Cami 
inşaatımızın alt bölümü-
nün tamamlanması ile 
birlikte ibadete açmış 
bulunuyoruz. Cami-
miz Buldan’da ilk kez 

yapılan çift şerefeli cami 
olma özelliğini taşıyor. 
Camimiz gerek inşaat 
olarak gerekse de mina-
resi ile Buldan’ımıza çok 
yakışmıştır. Önümüzdeki 
Ramazan ayında namaz-
larımızla birlikte teravih 
namazlarını da kılaca-
ğız. Mukabelelerimizi 
camimizde yapacağız. 
Camimizi önümüzdeki yıl 
içerisinde tamamlamak 
amacındayız. Üst katta 
kapı, pencere, halı, mihrap 
ve minber yapımı ile çatı 
kaplamaları için çinko, 
yalıtım malzemeleri ile 
şadırvan ve ikinci minare 

için hayırseverlerimizden 
desteklerini bekliyo-
ruz. Bize bugüne kadar 
destek olan ve açılışımızı 
onurlandıran Kaymaka-
mımız Hacı Uzkuç’a ve 
değerli büyüklerimize ve 
hayırsever vatandaşları-
mıza teşekkür ediyorum. 
Hayırsever vatandaşları-
mız her türlü yardımları 
için 0-537-8120634 ve 
0-537- 3874959 numaralı 
telefonlarımızdan bizlere 
ulaşabilirler. Yardımlarınız 
için- TC.Ziraat Bankası 
Buldan Şubesi Şube Kodu 
: 85 Hesap Numaramız:   
54307196-5001 İban No:  
TR67 0001 0000 8554 
3071 9650 01

DOLU BAĞLARI FENA VURDU

YENİCEKENT SICAK ASFALTLA TANIŞTI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FESLEĞEN DAĞITTI

BULDAN MARKASININ MİMARI KADINLARDIR

İBADETE AÇILDI


