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İlçemiz Yeşildere Ma-
hallesi’ndeki Hacıbekir 
Camii bakım istiyor.

Yukarı Park’ın hemen 

üstünde bulunan ve ilçe-
mizin en eski camilerinden 
biri olan Hacıbekir Camii 
bakıma muhtaç durumda. 

Sıvaları dökülmüş ve 
minaresindeki tuğlalar 
erimeye yüz tutmuş hal-
deki caminin bu durumu 

mahalle sakinlerini 
üzmekte. Mahal-
leli, “ilgili yerlere 
defalarca başvur-
duk, durumu ken-
dilerine anlattık. 
Ancak ne bir ses 
var ne de ilgilenen. 
Minare bir gün 
birimizin tepesine 
düşecek hale geldi. 
Buldan’ın tarihi 
camilerinden biri 
olan bu caminin 
hali gerçekten içler 
acısı” diyorlar. 

Hamam Boğazı diye 
bildiğimiz Dokuma Pazarı 
Caddesi yeni görünümü ile 
geleceğin Buldan’ının adeta 
minyatür bir kopyası oldu.

2000 Yılında başlayan 

ve eski Buldan Evlerinin 
koruma altına alınması ile 
de sancılı bir dönem geçiren 
Buldan’da artık geleceğin 
Buldan’ı yavaş yavaş şekil-
lenmeye başladı. İlk olarak 

Ödel evinin restorasyonu 
ile başlayan süreçte daha 
sonra Evliyazadeler Konağı 
ve bunu izleyen Çelebiler 
Konağı restorasyonu; özel-
likle son iki konağın ticari 
amaçla işletilmesi sonrası 
Buldan’da adeta bir zihniyet 
devrimi gerçekleşti. Tek tek 
bazı evlerin çatı ve dış cephe 
onarımları ile devam eden 

süreç, Hamam Boğazı diye 
bildiğimiz Dokuma Pazarı 
Caddesi’ndeki tüm evlerin 
dış cephe restorasyonu ile 
yeni bir dönemece girdi. 

Dokuma Pazarı Caddesi, 
evlerin restorasyonu sonrası 
Buldan’a gelen konuyla 
ilgili turistlerin ilk ziyaret 
ettikleri yer oldu. Ancak 
burada alt yapının yeterli 

olmaması bir eksiklik olarak 
sırıtıyordu. Uzun ve sancılı 
bir süreçten sonra nihayet bu 
caddenin alt yapısı tamam-
landı. Su ve kanalizasyon 
şebekesinin tamamlanması-
nın ardından elektrik şebe-
kesi de yer altına alındı. Bul-
dan Belediyesi Buldan’da 
bu güne kadar hiçbir yerde 
uygulamadığı granit kesme 

taş, diğer bir adıyla Bergama 
Taşı ile de bu caddenin taş 
döşemesini gerçekleştirdi. 
Bu haliyle de cadde bambaş-
ka bir görünüme kavuştu. 
Umarız bu çalışma diğer 
cadde ve sokaklarımızda da 
uygulanır.  

Caddenin bu yeni hali son-
rası, bu caddedeki evlerde 
kafe, restoran, satış dükka-

nı  gibi işletmeler açmak 
isteyen vatandaşlarımız  
girişimlerini sürdürüyorlar. 
İlerleyen yıllarda Beypazarı 
ve Safranbolu gibi kültürel 
ve tarihi öneme sahip yerler-
de gördüğümüz o hareketli 
caddeleri Buldan mutlaka 
görecektir. Bu da Buldan 
ekonomisine büyük katkı 
sağlayacaktır. 

Buldan Göğüs Hasta-
lıkları Hastanesi’nden 21 
görevli işaret dili kursu-
nu başarıyla tamamla-
dılar. 

Hastaneye gelen, sağır 
ve dilsiz olduğu için de 
derdini anlatmakta zorluk 
çeken hastalarla daha iyi 
anlaşmak ve doğru tedavi 
uygulanmasını sağlamak  
amacıyla Buldan Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi’nde 
görevli 21 kişi konuyla 
ilgili kursa katıldı. 

Buldan Halk Eğitimi 

Merkezi ve Buldan Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi ta-
rafından ortaklaşa  düzen-
lenen  kurs 5 Mayıs2015 
ile 8 haziran 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşti. Kursa 
katılan 21 kişi kurs sonun-
da sertifika almaya hak 
kazandı.

Konuyla ilgili olarak 
konuşan Buldan Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi Alpaslan Alsoy 
şunları söyledi: ” Hasta-
nemize başvuran işitme 
engelli vatandaşlarımıza 

daha iyi ve kaliteli hizmet 
sunmak amacıyla İlçemiz 
Halk Eğitim Merkezi ve 
hastanemizin ortaklaşa 
düzenlemiş olduğu İşaret 
Dili Kursu 05 Mayıs - 08 
Haziran 2015 tarihleri 
arasında tamamlanmış 
olup, hastanemizden 21 
personelimiz eğitim almış 
ve yapılan sınavda başarılı 
olarak sertifika almaya hak 
kazanmıştır. Böylelikle 
hastanemizde işitme engel-
li vatandaşlarımıza 24 saat 
hizmet verilebilecektir.”

Türkiye İş Kuru-
mu ile Buldan Ti-
caret Odası işbirliği 
gerçekleşti. Bundan 
sonra İŞ-KUR mü-
racaatları Buldan 
Ticaret Odasında 
yapılabilecek.

Buldan Ticaret 
Odasında İŞ-KUR hizmet 
noktası oluşturuldu. Türkiye 
İş Kurumu Denizli İl Müdü-
rü Ferudun Giresun ile Bul-
dan Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen arasında 
törenle protokol imzalandı. 

İmzalanan protokolle 
Buldan Ticaret Odasının hiz-
metlerine bir halka daha ek-
lendiğini ifade eden Ticaret 

Odası 
Genel 
Sekre-
teri Ayhan Emirdağ “Buldan 
Ticaret Odası olarak akre-
ditasyon uygulamalarımızla 
üyelerimize verdiğimiz 
üstün hizmetlerimizin yanı 
sıra İŞ-KUR ile yaptığımız 
protokolle vatandaşlarımıza 
odamızda hizmet vereceğiz. 

Yaptığımız protokolle, iş 
arayanların kaydını almak 
ve güncellemek, iş arayan-
ların profiline uygun açık 
işleri sorgulamak, iş başvu-
rusunu almak ve başvuru-
larını takip etmek, işsizlik 
sigortası başvurusu talep 

dilekçesini sisteme kayıt 
etmek ve talep dilekçesi ile 
ödeme planını sorgulamak, 
işgücü uyum programlarına 
başvuru yapmak ve takip 
etmek, özel sektör işvere-
ninin işgücü talebini almak 
ve sonuçlandırmak en temel 
görevlerimizdir. Gerek 
çalışanlarımızın gerekse de 
iş dünyamızın daha önce 
Denizli’ye giderek yaptı-
ğı tüm uygulamaları artık 
Buldan Ticaret Odamızda 
verebileceğiz. Yaptığımız 
protokolün iş dünyamıza ve 
tüm çalışanlarımıza hayırlı 
olmasını temenni ediyor, 
başarılı çalışmalar diliyo-
rum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
örgütü tarafından düzenlenen iftar 
yemeği yoğun katılıma sahne oldu.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Örgütü tara-
fından düzenlenen iftar 
yemeği yoğun katılımla 
gerçekleşti. Peynir pazarı 
üstünde düzenlenen ve 
iki bini aşkın vatandaşın 
toplu iftar yaptığı yeme-
ğe katılan CHP Denizli 
Milletvekilleri Melike 
Basmacı, Kazım Aslan ve 
Gülizar Biçer Karaca vatandaşlarla 
bir araya gelerek sohbet etti. Yoğun 
kalabalığın katıldığı iftar yemeğinde 
çorba, göveç, pilav ve tatlıdan oluşan 
menü büyük beğeniyle yenildi.  

 Buldan Belediye Başkanı Mustafa 
Gülbay, Kent Konseyi Başkanı Mer-
yem Eroğlu Salman, Ticaret Odası 

Başkanı Halil 
Baştürkmen, DSP 
İlçe Başkanı 
Mustafa Vural, 
Belediye Meclis 
üyeleri, CHP 
Pamukkale İlçe 
Başkanı Osman 
Tabu, Pamukkale 
Kadın Kolları 
üyeleri CHP 

Sarayköy İlçe Başkanı Rıfat Kapan-
cıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 
Denizli Buldanlılar Derneği üyeleri, 
mahalle muhtarları ve CHP üyelerinin 
katıldığı yemekte, Belediye Başkan 
Yardımcısı Hikmet Şenözen ve CHP 
İlçe Başkanı Musa Ünsal ve yönetim 
kurulu üyeleri konuklarla tek tek 
ilgilendi.

Böylesine büyük bir organizasyonla 
vatandaşlarla birlikte toplu iftar yap-
maktan büyük mutluluk duyduğunu 

ifade eden CHP İlçe Başkanı Musa 
Ünsal “Bugün CHP olarak çok farklı 
bir gün yaşadık. Halkımızla birlikte 
milletvekillerimiz ve tüm misafirleri-
mizle Ramazan ayının birlik, bera-
berlik ve dayanışma ruhunu doyasıya 
yaşadık. Bu birlik ve beraberliğimizin 
daim olmasını diliyorum. Yüce Allah 
bizleri tekrar tekrar böyle güzel iftar 
sofralarında buluşturmayı nasip etsin. 
Yemeğimize destek veren, emeği 
geçen ve katılan tüm misafirlerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

İftar yemeğinin ardından çocuklar 
için düzenlenen Hacivat- Karagöz, 
Kavuklu ile Pişekar gösterilerinde 
çocuklar doyasıya eğlenirken, katı-
lımcılara Osmanlı şerbeti, macun ve 
karlamam ikramı yapıldı.

SAĞIR VE DİLSİZLERLE DAHA 
İYİ ANLAŞACAKLAR

iSTE OZLENEN BULDAN 

BiR GÜN BiRiNiN BAŞINA YIKILABiLiR!

İŞ-KUR BTO’DA

CHP İFTARDA BULUŞTU


