
SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
90,000 TL DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA “SATILIK LÜKS DAİRELER”

Merkez: 0 552 502 50 56  Buldan İrtibat: 0 541 646 38 92

M.NURİ ÇOBANOĞLU SALİH UZ

''BÜTÇENİZ İÇİN KÜÇÜK, GELECEĞİNİZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM''

Buldan’ın pek çok ma-
hallesinde bulunan 
yangın vanaları hor-
tumlarının uymaması 
nedeniyle kullanılamı-
yor.
Yangınlarda ilk müdaha-
lenin yapılabilmesi ama-
cıyla mahallelerde bu-
lunan yangın vanaları 
hortumların rekorlarının 
uymaması nedeniyle 
kullanılamıyor. Özellikle 
Buldan’ın yukarı bölge-

lerinde çıkan yangınlar-
da mahalle sakinlerince 
ilk müdahalenin yapıl-
ması amacıyla takıla-
maya çalışılan hortum-
lar rekorların uymaması 
nedeniyle takılamadı.

UYARIYORUZ
ALKIŞLAR ÇOCUKLAR

Kocaman yürekli çocuklar elde ettikleri 
1357.62 TL yi LÖSEV’e bağışladılar. U 19 2. Küme Play-off ’ta 4. Sırada yer alan ve gelecek sezon U 19 Ligi 1. 

Kümede yer alma başarısını gösteren Buldan Belediyespor kupasını aldı. 

BULDAN BELDİYESPOR U19 BİRİNCİ KÜMEYE YÜKSELDİ

KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ
Buldan’ın 

Girne ma-
hallesin-
de oturan 
41 yaşında-
ki Erol De-
miryurt-
lu kendine 
ait dokuma 
atölyesinde 
kendini asa-
rak intihar 
etti. 

Kamil Koç 
Otobüs firma-
sı Buldan'da şu-
be açtı. Artık 
Buldanlılar Göl-
marmara-Akhisar 
üzerinden direkt 
olarak İstanbul’a  
gidebilecekler.

KAMİL KOÇ’LA BULDAN’DAN DİREKT İSTANBUL..

KEKİKTE 
SIKINTI 
BÜYÜK…!

Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, yıl-
lık 11 bin ton ile dünyanın en önemli ke-
kik üretim merkezi olan Denizli'de kekik 
tarlalarının kurumaya başladığını, zara-
rın büyük olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü, Amerikan başkanlarından Hollywood’un ünlülerine ka-
dar pek çok kişinin kullandığı Buldan Bezi’ne Coğrafi İşaret alındı.

BULDAN BEZİ’NE COĞRAFİ İŞARET BELGESİ  ALINDI

Buldan Ziraat Oda-
sı Başkanı Muammer 
Al, lavanta üretimini 
teşvik etmek amacıy-
la Derbent mahalle-
sinde deneme üre-
timleri başlattıklarını 
belirtti.

 LAVANTA ALTERNATİF OLACAK

21'de

3'te

14'te

11'de

5'te

24'te

7'de

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Ramazan Bayramınız Kutlar Esenlikler Dileriz



2 YAŞAMBuldan'daHaziran 2016

Derleyen: Suavi UYUM

CAMİ  ALTI ÇEŞME

ÇEŞMELERİMİZ

Adres  :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 25 BULDAN
Tel  :  0.258 431 87 67
Faks  :  0.258 431 82 77
E-Mail  :  ozcandurusoy@hotmail.com
  buldandayasam@hotmail.com

Buldan’da
YAŞAM

İmtiyaz Sahibi:   Kanal 20 Doğuş Radyo Televizyon 
 Yayıncılık ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş. adına  
 İskender DOĞAN
Yazı. İş. Md. :  İskender DOĞAN 
Genel Yayın Yönetmeni         :  Özcan DURUSOY

Reklam ve Pazarlama Müdürü:  İbrahim ACIKARA (0 543 512 52 90)
Web Sayfası Teknik Sorumlu  :  Reşat KIZILÖZ
Grafik Tasarım                         :  Umut AYANA
 ( 0 536 634 70 50 )

Hukuk Danışmanları
Av. Mehmet SEYREK
Av. Özcan BAŞÜN
Av. Akın TIKIROĞLU
Av. Osman BULDAN

www.buldandayasam.net

Reklam ve Abone işlemleri için     Tel: 0 258 431 31 51

Baskı Yeri: Tuna Ofset Matbaacılık
Saraylar Mh. 158. Sk. Kaleiçi Çar. No: 36 
DENİZLİ
Basım Tarihi :23.06.2016
Türü : Yerel Süreli Yayın

Denizli İrtibat
Tel          : 0 505 390 45 70
E-mail    : a-kiziloz@hotmail.com

Almanya İrtibat
Adres     : Schwaigerner Str. 22 74226 
                  Nordheim- DEUTSCHLAND
E-mail    : yurdasever@web.de 
Tel           : 0049 (0) 71336458 

Temsilcilikler

MAYIS 2016'DA EVLENENLER
03-05-2016 Gülcan Demir – Mustafa Akkaya
05-05-2016 Arzu Fidan – Halil İbrahim Gökmen
08-05-2016 Saniye Akay – Halis Özkan

09-05-2016 Sultan Yıldırım – Yusuf Karataş
13-05-2016 Ebru Ulu – Ömer Saltıker
29-05-2016 Büşra Denizli – Serdar Kahramanoğlu

MAYIS 2016'DA KAYBETTİKLERİMİZ
03-05-2016 Kıymet Kocaman - Karaköy Mahallesi
06-05-2016 Necip Saltıker – Gülalan Mahallesi
07-05-2016 Cemile Erkaraca – Çaybaşı Mahallesi
08-05-2016 Ömer Özyurtlu – Çaybaşı Mahallesi
10-05-2016 Mehmet Tuncer – Yeniçam Mahallesi
13-05-2016 Hasan İçel – Yeni Mahalle
18-05-2016 Dudu Yüreci – Doğanköy Mahallesi

18-05-2016 Mustafa Sıcak – Girne Mahallesi
23-05-2016 Gülçen Fidan – Çaybaşı Mahallesi
24-05-2016 Emine Mavice – Türlübey Mahallesi
24-05-2016 Ahmet Şimşek – Oğuz Mahallesi
25-05-2016 Atiye Tuğrul – Denizli
25-05-2016 Şengül Bayer – Sarıgöl
27-05-2016 Durmuş Ünlü – Yenicekent Mahallesi

28-05-2016 Musa Çankaya – Yenicekent Mahallesi
28-05-2016 Recep Gümüş – Yenicekent Mahallesi
29-05-2016 Cemile Eşmeli – Kadıköy Mahallesi
29-05-2016 Münevver Köroğlu – Sarı Mahmutlu Mahallesi
29-05-2016 Erol Demiryurtlu – Girne Mahallesi  

Saraç Dede yaz ayları geldiğinde 
Tekke mevkisinde bulunan bağına 
göçermiş. Her Cuma mutlaka bağ-
dan mahallesindeki camiye namaza 
gelirmiş. Mahallesindeki kahveden 
tanıyan ahbapları ocuma namaz vak-
ti yaklaştığında Saraç Dede’yi Paşa-
lıların kahvede göremeyince merak 
etmişler. Aramaya, nerede olduğu-
nu bulmaya karar vermişler. Merak-
lı arkadaşından biri kahvede kalmış, 
diğer ikisi bağ evine ziyarete gitmiş. 
Saraç Dede onların yanına ne mak-
satla geldiklerini bilmiş. “Cuma vak-
ti gelmek üzere, namaza gitcez mi, 
gitmicez mi?” diye ağız aramaya 
başlamışlar. “Namaz vakti geldi be 
iyena? “ demiş gelenlerden biri. Di-
ğeri “ Eli gulağında, abdest aldın mı 
sen? “ “Almadım. Hemencecik şura-
daki pınardan alırız da yetişiriz na-
maza”  Saraç Dede gelenlere sormuş 
“  Ne gördün, ne bildin, söz mü? “ 
demiş. “ Söz, erkek sözü Saraç De-
de! “ demişler. “ Kapatın gözlerini-
zi o zaman. Kısa bir müddet sonra 
açın “demiş Saraç Dede. Arkadaşla-
rı bir süre sonra gözlerini açmışlar. 
Şaşkınlıktan küçük dillerini yutmuş-
lar. Kâbe’nin yakınında bir mescit-
te Cuma namazı kılarlarken bulurlar 
kendilerini. Namaz çıkışı Saraç De-

de yanlarına gelmiş. “ Ne bildin, ne 
ördün, ne de söyledin. Bütün bu olup 
bitenler burada kalacak. Şimdi kapa-

tın gözleri” Bir müddet sonra gözle-
rini açtıklarında Saraç Dede yokmuş 
yanlarında.

                                                                  
XXXXX

Buldan’da yaşamış  ermiş kişiler-
den biri de Ali Hâfız’dır. Buldan’da 
aldığı eğitimi ve öğretimi yeter-

siz  görmüş ve o zaman-
lar adı dört bir yana  ya-
yılmış Alaşehir’li Memed 
Hoca’nın yanına gitme-
ye karar vermiş. Huzuru-
na çıkmak için tekkesi-
nin yolunu tutmuş.Kapıyı 
öğrencileri açmış.Şeyh-
leriyle görüşmek istedi-
ğini söylemiş.  Öğrenci-
lerden biri elinde bir tas 

su ile gelmiş. “ Şeyhimiz içsin su-
yunu yoluna devam etsin “diyor de-
miş. Ali Hâfız sarığının kenarında 
takılı olan gülü çıkarmış ve ağzı-
na kadar dolu olan suyun içine bı-
rakmış. “ Bunu şeyhinize geri ve-
rin” deyip tekkeden geriye dönmüş. 
Su tasını o şekilde hocasına götü-
ren talebesine” Hemen  o genç tale-
beyi bana geri çağırın” demiş. Hoca-
nın talebeleri Ali’yi yoldan çevirip, 
şeyhin huzuruna getirmişler.”Sen be-
nim 52. talebem olacaksın ve sonun-
cu olacaksın” demiş.Talebeleri ho-
caya” Kalacak hiç yerimiz yok diye 
Ali’yi kabul etmemiştin.Şimdi ne ol-
du da kabul ettin?” demişler. Memed 
Hoca da” Ben ona dolu tas su gönde-
rerek yerimiz yok demek istedim. O 
da tasa gül koyarak, ben sizin mev-
cut düzeninizi bozmam, fazlalık et-
mem demek istemiş. Hep birlikte 
uzun süre eğitim almışlar tekkede.                                                                            
.           Bir gün  öğrencilerine imti-
han etmenin vakti geldiğini düşü-
nen Memed Hoca mahalle fırınına 
gitmiş. Fırıncıdan talebelerini getir-
mek için müsaade ister. Fırıncı ho-
caya müsaade vermiş. Hoca talebe-
lerini sıra halinde fırına getirmiş. 
Fırının kapağını açmış. Talebeleri-
ne sormuş “ Ne görüyorsunuz? Fırın 

yanıyor mu?” “ Odunlar yanıyor, fı-
rının sıcaklığı yüzümüze vuruyor ” 
demiş talebeler. Üç kez fırın kapa-
ğını açıp sormuş ne gördüklerini. “ 
En mühim konuya geldik. Kim gir-
mek istiyor fırının içine?” demiş Me-
med Hoca. Talebeler bu soru karşı-
sında  şaşırmışlar ve kimseden ses 
soluk çıkmamış. O sırada en son sı-
radan bir ses duyulmuş. “Ben girmek 
istiyorum hocam!” demiş Ali Hâfız. 
“ Emin misin? 15 dakika kalacaksın. 
Ona göre düşün” diye üç kez sormuş 
hocası. Diğer talebelerin şaşkın ba-
kışları içinde Ali Hâfız fırının içine 
girmiş. Hocası arkasından fırın ka-

pağını kapatmış ve bir çeyrek bekle-
mişler. Arkadaşları “ Ali yandı,cesedi 
çıkacak, külleri kalmıştır geriye” di-
ye bağırıp çağrışmaya başlamışlar.15 
dakika sonra Memed Hoca fırının 
kapağını açar.

     Ali Hâfız bağdaş kurup otur-
muş, Kuran okuyup duruyormuş o 
güzel sesiyle. Fırının içindeki ateş 
sönmüş, içerisi soğumuş vaziyet-
te. Bu inanılmaz durumu gören tale-
beler şaşkınlık içinde Ali’yi seyret-
mişler. Hocaları” Artık Ali erdi! Sıra 
sizlerde! Allah size de nasip etsin!”                                                                                   
Ali Yazıcıoğlu’na teşekkürler…

BULDAN  EFSANELERi

Ahmet Kızılöz

BULDAN’IN 
ERENLERİ

‘’Bayram günü nezafet, süs, gi-
yim ve tam manasıyla neşe ve meser-
ret günüdür. Bayramda her zamandan 
ziyade vücudumuzun umumi temizli-
ğine, tam tuvaletine ihtimam etmek, 
yeni ve temiz elbise giymek, büyük 
küçük herkesi, hatta dargın bulunduğu 
kimseleri güler yüz ve tatlı dille karşı-
lamak Peygamberimizin sünnetlerin-
den ve temiz hayatından alınmış  me-
deni örnekleridir.’’

Peygamberimiz her Cuma günkü 

adeti vechile bayram gü-
nü de dişlerine, tırnakla-
rına kadar umumi bir te-
mizlik yapar, boy abdesti 
alarak yıkanırdı. Yeni el-
biselerden giyip güzel ko-
kular sürünerek bayram 
namazına giderlerdi. Giy-
diği bayramlık  elbise-
lerden tarihin bize haber 
verdiği kırmızı ve yeşil 
yollu yemen kumaşından 

biçilmiş altlı, üstlü iki kat elbisedir. 
‘’fethülbari’’

Peygamberimiz bayram namazı git-
mezden önce o gün oruçlu olmadığı-
nı birkaç hurma yemek suretiyle gös-
terir ve hurma sayısının tek olmasına 
dikkat ederdi. 

Bunu enes (ibn-i malik) ‘den öğre-
niyoruz. Şöyle demiştir: S.A.V rama-
zan bayramın da (iyd-i fıtır günü) bir-
kaç tane hurma yemeden (bayram) 
namaz(ın)a çıkmazdı. Yine (Enes 

Rad’an) diğer bir rivayette bunlar 
tek(adetli) olarak yerdi, diyor.

Sahihi Buhari mutasarı
Tecridi sarih tercemesi ve şerhi 

üçüncü cilt sayfa 160 
Mescidde bayram namazını kıldır-

dıktan sonra arka, arkaya ve aralarında 
az bir fasıla ile iki hutbe irat eder ve 
hutbelerinde o günün milli ihtiyaçları-
nı birer birer sayar dökerdi. Bu vesile 
ile cemaatten iane toplanırdı. Müşgül 
zamanlarda kadınların gerdanlık, bi-
lezik gibi en kıymetli zihnetlerini ver-
dikleri görülmüştür. Buhari

Ebu Said-i Hudri R.A şöyle de-
miştir: Resül Allah S.A.V ‘’iyd-i ‘’ 
fıtır (ramazan bayramı) ile (iyd-i) 
adha(kurban bayramı) günlerinde mu-
sallaya çıkardı. İlk başladığı şey na-
maz olurdu. Sonra (namazdan) çıkıp 
cemaat (oldukları heyette) saflarında 
otururken ayakta onlara dönüp ken-
dilerine va’z buyurur, vesayade bulu-
nur ve (ne emredecek ise) emreder-

di. (Hatta o esnada) kimleri (gaza) için 
bir tarafa gönderecek olursa gönde-
rir, yahud (başka) bir şeyin yapılması-
nı emredecek olursa eder ve (ondan) 
sonra musalladan avdet buyururdu.

Tercidi sarih tercemesi ve şerhi 3. 
Cilt 173

Bütün bu dini ve milli vazifeler bit-
tikten sonra hanei saadete gelirdi. Gi-
diş ve dönüş yollarını ayrı ayrı intihap 
ederek herkesin bayramlaşmasını ko-
laylaştırırdı. Bütün bu tebrikleri neşe 
ve surur içinde kabul ederdi. Peygam-
berimizin bu neşe ve mesaretini ateşin 
şairlerinden kab bir neşidesinde tas-
vir ederek ‘’ Hazretimiz gülümsedikçe 
mübarek yüzü şimşek çakar gibi nur 
saçardı.) Diyor.

Devamı gelecek sayıda .

   

Bizden Bir Ses 
Salih GEYİK 
(Emekli Din Görevlisi)

BAYRAM VE PEYGAMBER 
EFENDİMİZ

YAĞMUR
Buldan ve çevresin-

de yağmurların yağ-
maması veya çok 
yağması ile ilgili ba-
zı davranış biçimleri 
vardır. Bugün itibariy-

le bu inanışlar devam 
ettiriliyor mu bilmi-
yoruz. Ancak geçmiş-
te bu tür uygulama-
ların yapıldığına dair 
güçlü kanıtlar ve ta-
nıklar var. Elbette bu 
inanışların doğru veya 
yanlış olduğunu sor-
gulamak bizim işimiz 
değil. 

1.Helvacı-
lar Mahalle-
si Dağderesi 
mevkiinde:

Kaplumba-
ğalar arka ba-
caklarından 
birinden ip 
ile ağaca ası-
lır kaplumba-

ğa acıdan bağırınca 
yağmur yağmaya baş-
lar. Buradaki inanış 
şudur ilkbaharda ya-
ğışlar çok az alıyorsa 
yani kuraklık var ise 
kaplumbağa bacağın-

dan asılınca Allah (cc) 
kaplumbağanın yaka-
rışıyla yağmur yağdı-
rır, rahmetini verir.

2. Tosunlar köyün-
de: İlkbaharda yağ-
murlar çok uzun süre 
yağarsa tarlalarda-
ki ekinler çürümeye 
başlar tarlalar batak-

lığa döndüğü için 
pamuk ekimi ya-
pılamaz. Uzun sü-
reli yağmurların 
dinmesi ve hava-
nın günlük güneş-
lik olmasıyla tarla-
ların tavına gelmesi 
ve de ekinlerin çü-
rümemesi için ya-
pılan iş şudur ko-
yun keçi veya sığır 
öldürülmeden (bo-
ğazı kesilmeden) 

derisi diri diri yü-
zülür buradaki ina-
nış şudur hayvanın 
can acısıyla bağır-
ması üzerine yağ-
murlar kesilir. Allah 
(cc) hayvanın can 
acısıyla bağırması-
nın üzerine insanları 
cezalandırmak için 

rahmetini keser.

3. BULDAN KÖY-
LERİNDE:

İlkbaharda yağmur-
lar uzun süren gün-
lerde yağarsa ileşber 
(çiftçi) tarlasını zama-
nında süremez ekinini 
sebzesini zamanında 
dikemez. Hayvanla-
rını araziye çıkara-
rak çobanlığını ya-
pamaz, hayvanları aç 
kalır. Yağmurların kı-
sa zamanda dinmesi 
için inanış: derince bir 
çukur kazılır (tahmi-
ni iki metre) bir eşek 
bu çukura diri diri gö-
mülür, eşeğin toprak 
altında inleyerek öl-
mesinden dolayı yağ-
murlar diner. Allah 
(cc) rahmetini keser. 
Yani insanlarını yağ-
murunu keserek ceza-
landırır.  

KAYNAKÇA
ALİ İHSAN 
ŞENÖZEN 

1938
SÜLEYMAN 
YEŞİLDAĞ 
1950
TEVFİK 
KENDİRLİ 

1980 

HER
EVİN
BİR
HİKAYESİ
VAR

Suavi UYUM

Kovanoluk köyü 
girişinde yolun altın-
da beş metra ilerisin-
dedir. Kaynağı ba-
tı tarafında yolun üst 
tarafınfa onbeş metre 
uzağındadır. Çeşme-
yi yaptıran: Rume-
li muhacirlerinden 
Ruscuk sancağından, 
Toturga kazasından, 
Kasımlar köyünden 
El Hacı Ömer Oğlu 
Salim ağa eşi Gay-
za Hanım vakfıdır. 
1313 (1897)

1999 yılında Mü-
şerref Mertsoya adı-
na yaptırılmıştır.

KAYNAKÇA
ÇEŞME KİTA-

BESİ



3Buldan'daYAŞAM Haziran 2016

Pamukkale Üniver-
sitesi Buldan Meslek 
Yüksekokulu 2015-2016 
eğitim-öğretim dönemi 
sonunda 350 öğrencisini 
mezun etti. 

2002 yılında açılan ve 
şu an Dış Ticaret, Muha-
sebe ve Vergi Uygulama-
ları, Büro Yönetimi ve 
Yönetici Asistanlığı, Pa-
zarlama, Moda Tasarım, 
Mimari Restorasyon, 
Bankacılık ve Sigorta-
cılık ile Giyim Üretim 
Teknolojisi bölümleri ile 
2000’in üstünde öğren-
cisi bulunan Pamukka-
le Üniversitesi’ne bağlı 
Buldan Meslek Yükseko-
kulu mezuniyet töreni il-
çe stadyumunda yapıldı. 

Törene Pamukka-
le Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Selahattin Özçelik, 

Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ali Yılmaz, Ünive-
rite Genel Sekreter Ve-
kili Kenan Çoyan, Bul-
dan Meslek Yüksekokulu 
kurucu müdürü Doç. Dr. 
İrfan Ertuğrul, Buldan 
Kaymakamı Hacı Uzkuç, 
Buldan Belediye Başkan 
Yardımcısı Hikmet Şenö-
zen, Buldan Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Kemal Göz, öğ-
retim üyeleri, öğrenciler 
ve öğrenci aileleri katıldı. 

Törende yapılan ko-
nuşmaların ardından okul 
birincisi Moda Tasarım 
bölümünden Zinet Tuğ-
çenur Bozdağ’ın yaş kü-
tüğüne plaket çakması ve 
mezun olan 350 öğrenci-
nin geçici mezuniyet bel-
gelerinin verilmesi ger-
çekleşti. Son olarak da 
keplerin havaya fırlatıl-
ması ile tören sona erdi. 

 Buldan’da Kestane Deresi mev-
kiinde, horoz dövüşü yapılan me-
kana polis baskın yaptı. 39 kişi gö-
zaltına alındı.

Buldan İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, ilçede horoz 
dövüşü yaptıran kişileri taki-
be aldı.  Bu kişilerin Kesta-
ne Deresi mevkiinde bir yerde 
toplanıp horoz dövüşü yaptır-
dıklarını tespit eden polis dün 
akşam bu mekana baskın yap-
tı. Mekanda bulunan 39 ki-
şi gözaltına alındı. Bunlardan 

üçü hakkında işlem yapılarak adli-
yeye sevk edildi.  Ayrıca bu kişiler 
hakkında 8.500 TL idari para cezası 

uygulandı. 
Horoz dövüşü sırasında el konulan 

11 adet dövüş horozu Denizli Mil-
li Parklar Müdürlüğü’ne gönderil-
di. Milli Parklar Denizli 
Müdürlüğü’nün de ho-
roz başına 2.000 TL’den 
toplam 24.000 TL para 
cezası uygulaması ya-
pacağı öğrenildi. 

Buldan İlçe Emniyet 
Müdürü Mustafa Tolun, 
hayvanlara işkence su-

çuna giren bu tür davranışların hoş 
görülemeyeceğini belirterek, konu 
ile ilgili kanun maddeleri ne diyorsa 
onun uygulanacağını söyledi.  

TÜİK (Türkiye İsta-
tistik Kurumu) Deniz-
li Bölge Müdürü Ali İhsan 
YÜCEDAĞ tarafından 
İntihar İstatistikleri so-
nuçları çerçevesinde ve-
rilen bilgiye göre 2015 yı-
lında;

Denizli’de kaba intihar 
hızı yüz binde 5,07 oldu. 
Bu rakam Türkiye ortala-
masının üstünde. 

Yüz bin nüfus başına dü-
şen intihar sayısını ifade 
eden kaba intihar hızı De-
nizli için 2015 yılında yüz 
binde 5,07 olarak gerçek-
leşti. Denizli bu değer ile 
kaba intihar hızının en yük-
sek olduğu 21. İl oldu.

Türkiye genelinde ise ka-
ba intihar hızı yüz binde 
4,11.

Kaba intihar hızının 2015 
yılında en yüksek olduğu il 
yüz binde 9,17 ile Kars ol-
du. Bu ili yüz binde 8 ile 
Ardahan ve yüz binde 7,05 
ile Karaman izledi. Kaba 
intihar hızının en düşük ol-
duğu il ise yüz binde 1,10 
ile Çankırı oldu. Bu ili yüz 
binde 1,21 ile Rize ve yüz 
binde 1,54 ile Kilis izledi.

Denizli’de intihar eden 
50 kişinin 40’ı erkek.

2015 yılın-
da Denizli’de 
ölümle so-
nuçlanan inti-
har sayısı 50 
olurken, bu-
nun %80’i (40 
kişi) erkek,  
%20’si (10 ki-
şi) kadın. 

Türkiye ge-
nelinde ise ölümle sonuç-
lanan intihar sayısı, 2015 
yılında 3 211. İntihar eden-
lerin %72,7’si (2 335 kişi) 
erkek, %27,3’ü kadın.

Denizli’de intihar eden 
kişilerin %50’sinin (25 ki-
şi) intihar nedeni bilinme-
mekte.

İntihar eden kişilerin 
%20’si (10 kişi) “hastalık”, 
%14’ü (7 kişi) “geçim zor-
luğu”, %12 (6 kişi) “aile 
geçimsizliği”, %2’si (1’er 
kişi) “hissi ilişki ve istedi-
ği ile evlenememe”, ve “di-
ğer”, nedeniyle intihar etti.

Türkiye genelinde ise, 
intihar eden kişilerin 
%48,2’sinin (1 548 kişi) in-
tihar nedeni bilinmemekte. 

Denizli’de intihar edenle-
rin %40’ı ateşli silah kulla-
narak %40’ı kendini asarak 
intihar etti

Türkiye genelinde ise İn-
tihar edenlerin %47,2’si 
kendini asarak intihar etti.

Denizli’de İntihar eden 
kişilerin %28’i lise mezunu.

Türkiye genelinde ise İn-
tihar eden kişilerin %23,7’si 
ilkokul mezunu.

Denizli’de intihar eden-
lerin %20’si 35-39 yaş gru-
bunda.

Denizli’de intihar eden-
ler yaş gruplarına göre ince-
lendiğinde; en fazla intihar 
%20 ile (10 kişi) 35-39 yaş 
grubunda gerçekleşirken, 
bu yaş grubunu %18’lik 
oran ile (9 kişi) 30-34 ve 
%16 ile (8 kişi) 50-54 yaş 
grupları izledi.

 Türkiye’de intihar eden 
kişiler yaş grubuna göre in-
celendiğinde; 2015 yılında 
intihar edenlerin %34,3’ünü 
15-29 yaş grubundakiler 
oluşturdu.

BMYO’DA MEZUNİYET COŞKUSU HOROZCULARA BASKIN!

Buldan’ın Girne mahal-
lesinde oturan 41 yaşında-
ki Erol Demiryurtlu kendine 
ait dokuma atölyesinde ken-
dini asarak intihar etti. 

Sabah saat 7.30 sıraların-
da Girne mahallesinde evi-
nin bitişiğindeki dokuma 
atölyesine çalışmak için gi-
den Erol Demiryurtlu yaşa-
dığı psikolojik sorunlar ne-
deniyle kendini astı. Bir süre 
sonra atölyeye gelen ya-
kınları tarafından asılı hal-
de bulunan Demiryurtlu’nun 
öldüğü anlaşıldı. 

Evli ve biri erkek, bi-
ri kız iki çocuk sahibi ol-
duğu, kızının evli olduğu 
ve kızından bir torunu ol-
duğu, oğlunun ise asker-
de olduğu belirtilen Erol 
Demiryurtlu’nun daha önce 
de iki kez intihara teşebbüs 
ettiği ve her iki girişimde 
ölümden kıl payı kurtulduğu 
öğrenildi. 

Olayla ilgili polis soruş-
turması sürüyor. 

KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ DENİZLİ KABA İNTİHAR HIZINDA 21. SIRADA

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
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Zamanda YolculukZamanda Yolculuk

Arka sıra: Meşhur Yaşar, Yahya Arabacı, Boksör Kamil, Halis Gündüz, Nuri Arabacı, 
Musa Yurdasever, Kazım Gölgesiz, Mustafa Kıncı. Ön sıra: Cevat İğdeli, Ali Gökçe, Ka-
sap Orhan, Nurettin Kayalıoğlu, Salih Tunç, Kazım Araç. 

Zehra Ödel, Hasan 
Coşan, Hayriye Gök-
bel, Gülsüm Nine (Hacı 
Musa’nın kızkardeşi), 
Gülşen Coşan, Aliye 
Coşan. 

Suat Cabar, Ahmet 
Üstün, Ali Sayın, Halil 
Özsayın, Çepreşik Bi-
lal Eraraç, Ali İhsan Çe-
liker. (Ali İhsan Çeliker 
Arşivi)

1973 yılı, 15 Temmuz. Atilla Arabacı’nın düğün günü damat ve arkadaşları helva çörekle 
Kestane Deresi’nde damat gezmesi dönüşü damadın evinin önü. Ayaktakiler: Kenan Güven, 
Özkan Başhelvacı, Metin Püye, aradaki çocuk Halis Ödel, damat Atilla Arabacı, Hasan Özdil, 
Fehmi Kıncı, İbrahim Nejat Uyum, Ulvi Karaçam, İbrahim Mustak, Halil Ünsal, Salih Kök-
sal. Oturanlar: Terzi Baki Bulak, Haydar Özel, Yaşar Çobanoğlu. (Atilla Arabacı Arşivi)

Şimdiki İlçe Stadyu-
munun eski hali. Sü-
leyman Gülşen, Ah-
met Gökçe (Sarı), Şube 
Üstteğmeni (Tenekeci-
nin evinde kirada durur-
du. Ekli Hacı’nın evin-
de), Haydar Azgınoğlu, 
Halil Duyucu, Kaleci 
Tuncay, Yahya Arabacı 
(Atilla Arabacı Arşivi)

1-Ahmet Özmen, 2-Hasan Gündoğdu, 3-Mehmet Kazak, 4-Mehmet Özçetin, 5-Orhan Gündoğdu, 6-Mihrican, 7-Fevziye Tozan, 
8-Zehra Başcivaroğlu, 9-Safure Ödel, 10-Ayşen Türker, 11-Ülgen Türcan, 12-Arife Kuyrukçu, 13-Zehra Adalı, 14-…, 15-Zehra Baş-
dere, 16-Mustafa.., 18-Ethem Gökçe, 19- Leyla Yaman, 20-Zeliha Kütahyalı, 21-Gülsüm Mendilci, 22-Ayten…, 23-Süheyla Salıncak, 
24-Mualla Başdurnalı, 25-Zehra Çelebi, 26-Melda Püye, 27-İbrahim Duruay, 28-Gülşen Başdurnalı, 29-Bekir Güngör, 30-İbrahim Eryi-
ğit, 31-Onur Gençgel, 32-…, 33-Mehmet Tıklar, 34-Ali Tokel, 35-…., 36-Necati Çalışır, 37-Ethem Kızılöz, 38-Abdullah Çiftçi, 39-…., 
40-Necdet Uyum, 41-…, 42-Mehmet Ak, 43-Mahir Başgüner, 44-Abdullah Sarısabancı, 45-Zehra Dağdelen, 46-Kadir Gürsoy, 47-Ha-
lil Efeoğlu, 48-Yusuf…, 49-…., 50-Hacer…, 51-Şevval Erdemir, 52-İbrahim Moğul, 53-Ethem Hotunlu, 54-Ahmet Aşçı, 55-Turan Çe-
tinel, 56-Mehmet Tıklar, 57-Hüseyin Yeşildağ, 58-Necdet Kazdağlı. (İsimlerin tespiti Safure Ödel tarafından yapılmıştır.)

Mülkiye diye de bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bu ülkeye çok sayıda idareci yetiş-
tirmiş nadide bir eğitim kurumudur. Bu okuldan mezun olanlara da Mülkiyeli denir. Mülkiyeliler birbirine 
çok bağlı bir guruptur. Zaman zaman değişik mekanlarda bir araya gelerek sohbet ederler. Aralarında ast-üst 
ilişkisi yerine abi ilişkisi vardır. Merhum avukat Hamdi Türkmenoğlu da bu okuldan mezundur. İşte böyle 
bir toplantıda Avukat Hamdi Türkmenoğlu ve eşi, zamanın Denizli Valisi Münir Güney’le birlikte toplantıya 
katılanlarla bir hatıra fotoğrafı çektirmişler. (1973 Pamukkale Tusan Motel)(Cengiz Akhisar Arşivi)

Ayaktakiler: Yaşar Coşan, Hacı Ali Coşan, Osman Coşan. Oturanlar: Hasan Coşan, 
Aliye Coşan, Hediye Coşan. Büyükbaba Hasan Coşan’ın kucağındaki Yusuf Coşan, Hedi-
ye Coşan’ın kucağındaki Buldan Belediye Meclisi Üyesi Hasan Coşan.
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Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, yıl-
lık 11 bin ton ile dün-
yanın en önemli ke-
kik üretim merkezi 
olan Denizli'de kekik 
tarlalarının kuruma-
ya başladığını, zara-
rın büyük olduğunu 
söyledi.

Denizli Gazeteci-
ler Cemiyeti'nde ke-
kik üreticileriyle bir-
likte basın toplantısı 
düzenleyen Buldan Be-
lediye Başkanı Musta-
fa Gülbay, stratejik bir 
öneme sahip olan kekik 
üretiminde büyük so-
run yaşandığını belirt-
ti. Denizli'de yıllık 11 
bin ton kekik üretildiği-
ni, bu üretimin 5 bin to-
nunu Buldan'ın karşıla-
dığını söyleyen Gülbay, 

"Geçen yıl kekik üre-
timinden Buldan'a 55 
milyon TL para girdisi 
oldu. Dünyada tüketi-
len kekiğin yüzde 85'ini 
Denizli karşılıyor. Bu 
kadar stratejik öne-
me sahip olan kekikte 
bu yıl büyük sorun var. 
Kekikler önce sararma-
ya sonra da kurumaya 
başladı. Kekik tarlala-
rındaki hastalığın nede-
ni tam olarak saptana-
madı, ancak uzmanlar 
iklimsel değişiklikler 
nedeniyle mantar hasta-
lığının kekiğin kökün-
deki suyu yok ettiği-
ni ve kurumasına neden 
olduğu konusunda ön 
görüş bildirdi. Sıkıntı 
çok büyük. Buldan yö-
resinde rekolte kaybı 
yüzde 50 civarında ola-

cak" dedi.
Mustafa Gülbay, ke-

kiğin altın yumurtlayan 
tavuk olduğunu söyle-
yerek, "Altın yumurt-
layan tavuk kesilme-
sin. Kekik sayesinde 
biz Buldan'a kent mer-
kezinden tersine göç 
başlattık. Devletimiz 
bilimsel destek verme-
lidir. Maalesef yetkili 
merciler biraz duyarsız 
kalıyor. Bankalar bu yıl 
ödenmesi gereken zirai 
kredi borçlarını sıfır fa-
izle ertelemelidir. Aksi 
taktirde büyük sıkıntı-
lar yaşanacak" diye ko-
nuştu. 

Kekik üreticileri ise, 
Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü'nden 
gerekli desteği alama-
dıklarını savundu.

KAÇAKÇILAR ve 
YETİM HAKKI
Hükümetlerin uygula-

dığı ekonomi politikaları 
beğenmeyenler olabilir. 
Hükümetlerin uyguladı-
ğı ekonomi politikaları 
çok beğenenler de olabi-
lir. Ancak hiç bir gerek-
çe yurttaşların devlete 
karşı olan yükümlülük-
lerini yerine getirmeme 
konusunda "bahane" ola-
maz. Ülkeyi bugün biri-
leri yönetir, yarın başka-
ları; kalıcı olan Devlettir, 
Halktır.

Bir asgari ücretli, o 
cüz’î maaşının yüzde on-
beşini devlete vergi ola-
rak vermektedir; 210 lira 
vergi öder Devlete, 1300 
lira maaş alırken. Devlet 
memurlarının da ödedik-
leri buna yakındır. İşçi, 
memur, üretici, esnaf ne 
iş yaparsak yapalım dev-
lete olan vergimizi öde-
mekle yükümlüyüz.

Geçtiğimiz hafta açık-
lanan 2015 yılı Deniz-
li İli Gelir Vergisi sıra-
lamalarında; Şahıslar 
Vergisinde 29. Kurum-
lar Vergisinde 63. oldum. 
Oysa çok iyi biliyorum 
ki, yıllanmış sermayele-
rinin hacimleri bakımın-

dan "yanlarından bile" 
geçemeyeceğim bazı ki-
şiler ben ve benim gibi-
lerinin ödediği verginin 
belki de onda birini bile 
ödemiyor...

Geçtiğimiz günler-
de bir hemşerimizle tele-
fon konuşması sırasında 
hassas bir konu nedeniy-
le o an aklıma gelen bir 
anımı aktarmak ihtiyacı-
nı hissettim; Yıl 1987….
Üniversite öğrenciliğim 
sırasında hep "Kredi ve 
Yurtlar Kurumu" öğren-
ci yurtlarında kaldım ve 
Edirnekepı Öğrenci Yur-
dundaydım. Babam ben 
henüz onsekiz yaşımday-
ken vefat ettiği için bana 
para gönderecek kimse 
yoktu. Hem okuyorum, 
hem de Buldan'da doku-
ma, işleme üretimi yapıp 
geçimimizi sağlıyordum.

Fakülte öğrenimimin 
son yılı ve imtihan dö-
nemleri... Ders çalışmam 
gerektiği için öğrenci 
yurdundan dışarı çıka-
mıyorum, esnaflık ta ya-
pamıyorum; beş parasız 
kalmıştım... Bir gün ak-
şama doğru yemekhane-
nin kapısında durdum, 
hani derler ya: "yüzüme 
elek gerdim". İlk sordu-

ğum arkadaşım-
da para yokmuş, 
ikincisinde de... 
Nihayet üçün-
cü arkadaşımdan 
borç para bulabil-
dim: 5 lira. Yurtta 
kuru fasulya, pi-
lav, yarım ekmek 
5 lira idi; haya-
tımda yediğim en 
lezzetli yemektir, 
unutamam... Bana 
o vakit borç para 

veren arkadaşım da şim-
di Acıpayam'da veteriner 
hekim olan sevgili Os-
man Evrim'dir.

Son yıllarda her iki fir-
mam ile de "Denizli İli 
Vergi sıralamalarında" 
ilk yirmiler, elliler, at-
mışlar arasına giriyorum; 
şükürler olsun! 

Yazımın başların-
da bahsettiğim hemşeri-
miz bir konu hakkında 
beni telefonla aradığın-
da niye mi bu anılara gir-
dim? Anlatayım... On-
beş yıl kadar önceydi... 
O zamanlar Rusya Fe-
derasyonu Saratov şeh-
rinde bulunan "Balako-
va" floş fabrikasından, 
Türkiye'de imalatı ol-
mayan, ithalatı zorun-
lu, tekstil sektörümüz 
için "olmazsa, olmaz" bir 
hammadde olan floş iplik 
ithalatı yapıyor ve De-
nizli'deki işletmelere pa-
zarlıyorum…

Bu ipliğin ticareti 
Bursa'da yapılır, ipek ve 
floşçuluğun merkezi ora-
sıdır.  Ancak 1996 yılın-
da Denizli "Halk Cad-
desinde" bir apartmanın 
altındaki küçük bir dük-
kanda kurduğum fir-

mamla Denizli'de de bu 
işe girdim ve sadece ben 
yapıyordum… İpliği te-
min ettiğim Rusya, Ba-
lakova Floş Fabrikasının 
‘yükleme sorumlusu’ be-
yefendi ile anlaştım. Be-
nim için yüklenecek her 
TIR kamyonunun içi-
ne olası yağmur nedeniy-
le ıslanma riskine karşı 
naylon seriyor, bu kam-
yonların brandasını da 
kontrol ediyor. Ben de 
ona bu yardımları için 
kamyon başına 25 Do-
lar para gönderiyordum, 
TIR şoförleri ile...

Şimdi çoktan kapan-
mış olan Balakova Floş 
Fabrikasının görevlisi 
Sergei İvanov bir gün be-
ni aradı.                  "Ha-
lis Bey Denizli'ye başka 
bir şahsa daha yükleme 
emri aldım" dedi. Ben de 
"ha öylemi, elbette ola-
bilir, ticaret herkese açık, 
hayırlısı olsun" dedim. 
Sergei İvanov ekledi "bu 
şahıs senin gibi almıyor, 
ithalat vergisi ödemeye-
cek gözüküyor kayıtlar-
da" dedi. Ben de yanıt-
ladım; demek ki "ihraç 
kayıtlı" satın alacak-
lar, yani onlar bu ipliği 
Türkiye'ye getirecekler 
ama dokumada kullan-
dıktan sonra "mamûl ha-
le" gelen malı ihraç et-
mek zorundalar; bu 
nedenle vergi ödemeleri 
gerekmez" dedim.

Dedim ama... yaklaşık 
on gün sonra Denizli'ye 
ulaşan bu mal şakır, şakır 
piyasaya satılmaya baş-
ladı. İnanamadım, çok 
kızdım, kahroldum. So-
nuçta bir yurttaş olarak 

gereğini yaptım; yapma-
dıysam namerdim!

Bir dilekçe ve ekin-
de belgelerle Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Ka-
çakçılık ve Organize İş-
ler Şubesine başvurdum; 
olayı detayları ile açık-
ladım. Çok geçmedi, on-
beş gün içinde Denizli'de 
bir operasyon gerçekleş-
tirildi... Emniyet görevli-
si bir şahsı telefonla ara-
dığımda şu yanıtı aldım: 
Beyefendi şikayet dilek-
çeniz sonrasında yapı-
lan uygulamanın sonucu; 
MÜSPET!

Aynı tür kaçakçılığı it-
hal pamuk ipliği ve diğer 
bazı hammaddelerde de 
yapanları duyduk. Ancak 
konuya tam olarak vakıf 
değilim; lakin yapan var-
sa, ona yaramamıştır, hiç 
bir zaman yaramaz!

DEVLETE ÖDE-
NECEK HER KURUŞ 
VERGİDE "TÜYÜ BİT-
MEMİŞ YETİMİN 
HAKKI" VARDIR! Ye-
tim hakkı yemeyecek-
sin, yemeğe kalkan olur-
sa, gün gelir bir şekilde 
karşılığını görür! "Yoka-
rıda Allah va, görüp du-
ru"… Eskiden "hak yi-
yenin, kötülük yapanın 
kendinden çıkmazsa, ev-
ladından, torunundan çı-
kar" derlerdi, şimdi öyle 
değil, kötülüğün karşılı-
ğı çok daha çabuk görü-
lüyor; Allah eskisi kadar 
sabırlı değil!

Saygı, sevgi ve selam-
larımla

KEKİKTE SIKINTI BÜYÜK…!

Ramazan 
Bayramınız Kutlar 
Esenlikler Dileriz



6 YAŞAMBuldan'daHaziran 2016

DE
GiDi
DE İBRAHiM ACIKARA                                        

i.acikara@hotmail.com

DOVŞAN İLE DİLKİ
-Amma attın ha, diye laf attı Hop-

hopların Üsen, yan masada oturan Ça-
pıtların Kemal’e. 

Çapıtların Kemal av meraklısıydı. 
Gittiği avlardan eli boş gelse bile dağ-
da vurmadığı kuş, tavşan kalmamış gi-
bi anlatırdı. 

O günde öğleden sonra Moramı-
dın Kahvesinde her zamanki gibi mu-
habbetinin konusu avdı. Bugünde Ek-
sinlerin Yılmaz’ı kıstırmış, ona habire 
gittiği avları anlatıyordu. Hâlbuki Ek-
sinlerin Yılmaz belki de yüzlerce kez 
bu yalanları dinlemiş, o yüzden yarı 
uykulu yarı uyanık dinlermiş gibi ya-
pıyordu. Zaten kulakları da tam duy-
muyordu.  Çapıtların Kemal’in yüksek 
sesle anlattığı av muhabbetini masasın-
da yalnız başına oturan Hophopların 
Üsen bile duyuyordu. 

-Akıdeş ben hayatta yalan söyle-
mem, diye karşılık verdi Çapıtların 
Kemal. “Neyse o, ava gittim miydi, 
elim boş gelmem. Emme dovşan, em-
me keklik. Nasip de ne varsa onu vuru-
rum. Kimi avcılar vaadır. Tüfeğinden 
fazla çeneleri çalışır. Tom tom ataala, 
emme heybeye bi guş gatımadan eve 
gelirler” 

 Gaveci Halil İbram çayları getirmiş-
ti artık. Çayın şekerini kattı Çapıtla-
rın Kemal, karıştırırken devam etti ko-
nuşmaya.

- Bak Halil İbram bile benim dov-
şan avcısı olduğumu iyi bildiğinden 
çayları bile dovşan ganı getiriyo. He-
le bi sen geçenleede vurduğum dovşa-
nı gööseydin biyon şaşaadın. Akıdeş 
gece vakdi gittik dağa emme yağmur 
nasıl yağıyo biliyomun. İrezillik tepe-
mizden akıyo. Epey bi yol giddik ha. 
Neyse biz vaadık derenin içine bi yan-
dan yağmur yağıyo, bi yandan şimşek 
çakıyo. Bi ara gök gümbürdedi, bi şim-
şek çakdı emme, aaa bi bakdım kırkı 
dene dilki yanıbaşımızda. Seksen dene 
göz saydım hemen. Meğersem oncaz-
laada av beklebbalamış. Sonrudan ka-
fam çalışdı. Akıdeş accık vakid geçdi, 
bi harıltı kopdu emme harımların ara-
sından. Ben hemen doğrulttum tüfeği, 
iki yon attım yüz metre gitti gitmedi 
dovşan acansız yere yığıldı galdı. Goş-
duk vaadık yanına emme size tevatür 
gelir, toklu goyunlaa gibe. Üle bu ne 
olmuş, neeleede büyümüş deye hayret 
ettik akıdeşlelen. Orda kafam çalışıve-
edi, şimşek çakınca göödüğüm kırk de-
ne dilki bu dovşanı beklebduruymuş.

 Neyse epey vakit oldu. Vakit gece 
yarısına vaadı emme yağmur oluk gi-
be yağıyo. Geri dönelim dedik emme 
gitmenin mümkünatı yok. Dovşanı sü-
rüye sürüye epey bi yol gittik. İlerdide 
bi ev göödük. Kapıyı çaldık, evin saha-
bı açdı. Akıdeş biz avcıyız, bi dovşan 
vurduk. Müsaaden olursa biz yağmur 
kesileyesiye gada evde otursak olur 
mu, dedik. Buyrun etti ev sahabı. Em-
me enki dovşanı evin ortasındaki düve-
re asalım, orda sallanı gosun, öbür gibe 
eti gazık gibe olur, dedi. Hemen üç gişi 
yeeden kaldırdık dovşanı düvere asdık.

Ev sahabı sobayı yakıveedi, çay bişi-
rivedi. Biz gari üşümüşsük. Accık içi-
miz geçiveemiş, uyukleyvemişsik. Bi 
gümbürtü kopdu emme hah galan ev 
yıkılıbba dedim içimden. Uyandık bi 
bakdıydık, evin bi yanı ağdırmış, me-
ğersem dovşanın asdığımız düver o 
yanna doğru yıkılıbba. Ev bi yannı-
nın üsdüne eğilmiş. Hemen dovşa-
nı endirdik aşaya emme düver bile da-
yanamamış. Gırlımış ta oota yerinden. 
Adamcığa mahcup oldum gari. Sabaa-
lan Buldan’a endik geldik gari. Hemen 
iki marangoz duttum. Bi hoota çalışdı-
la adamcığın evinde, yevmiyelerini de 
ben veedim. Bi dovşan bene epey ba-
halıya patladı akıdeşle söylenmen ga-
lan.”

Bi şimşek çakmış kırk dene dilki 
görmüş, vurduğu davşan evin düveri-
ni çökertmiş

Hukukçu Ali Gürelme’nin oğ-
lu. Buldan’ın afacan çocuğu. 
Hızlı yaşadı , genç öldü. Terzi-
lik mesleğinde ne kadar usta olu-

nabilirse o denli  ustaydı. 
Diktiği gömlekleri  hiçbir 
terzi dikemezdi. Konfeksi-
yonun yaygın olmadığı dö-
nemlerdi. Buldan’ın gömlek 
ve pijamalarını o dikerdi. 
Zenaatkar değil tam bir sa-
natkardı.

Hafif kekeme idi. İki çı-
rağı vardı. Şükrü ve Aslan. 
Aaaaaaa aslan demek zor 
geldiği için Şükrü der ve 
her işi Çırak Şükrü yapardı.

İçkiye düşkündü. Sabah-
tan başlardı içmeye. Tezga-
hın arkasında içki şişeleri 
sıralanır, kimi zaman ayak-

larını koyacak yer zor bulunur-
du. Şişeleri tamamen bitirmez 
birer parmak şişenin dibinde bı-
rakır. Sonra onları bir araya geti-

rir, bedava bir şişe yapardı. Yani 
bedava gibi gelirdi.

Ismarlama diktiği gömlekler 
nam yapmıştı. Sanatı Buldan sı-
nırlarını çoktan aşmıştı. Ama ça-
lışmayı sevmezdi. İçki içmekten 
çalışmaya zamanı kalmazdı. Is-
marlanan , ölçüsü alınan göm-
lekler bazen bir yıl, iki yıl dikil-
mek için beklerdi. 

Motosiklete tutkundu. En bü-
yük zevki motosiklete binmek-
ti. Bir gün Sinemacı İsmet ile 
iki motosiklet Sarıgöl’e gez-
meye giderler. Gündüz’ün ar-
kasında  Aslan Eklioğlu vardır. 
Sarıgöl’de Gündüz’ün moto-
sikleti bozulur. O zamanlar mo-
torlar yaygın değil. Sarıgöl’de 
tamir için usta bulamazlar. Si-
nemacı İsmet’in motosikleti-

ne urganla bağlarlar. Aslan da 
İsmet’in motosikletine biner. Sa-
rıgöl rampasında İsmet moto-
sikleti kuma kaptırır. Şarampole 
yuvarlanır. Arkadan Gündüz’ün 
motosikleti de yuvarlanır. Üçü 
birden şarampole düşerler. Toz 
toprak içinde kalkarlar, Yine ur-
ganla bağlayıp Buldan’a kadar 
gelirler. Motosikletle çok var-
talar atlatır ama bir türlü uslan-
maz. Motosiklet sevdasından as-
la vaz geçmez.

Gündüz’ün ölümü yaşamıyla 
çelişmedi. Yine bir gün eski As-
kerlik Şubesinin karşısında şe-
kercilerin kahvede otururken ar-
kadaşı motosikletiyle gelir ve 
kahvenin önüne park eder. Gün-
düz motosikleti görünce binmek 
için arkadaşından ister. Arkadaşı 

vermek istemez. Gündüz her za-
manki gibi alkollüdür. Arkadaşı  
sonunda Gündüz’ün ısrarlarına 
dayanamaz ve istemeye isteme-
ye motosikleti yalnızca bir tur 
gezip gelmesi için verir.

Gündüz motosiklete biner ve 
eski motorhanenin oraya doğru 
sürer. O zaman yollar asfalt de-
ğildir. Şose yoluna Buldanlılar 
süs yolu der. Sonuç olarak top-
rak yoldur. Gündüz motorhane-
nin orada direksiyon hakimiye-
tini kaybeder. Motor savrulur. 
Motorhanenin köşesindeki elekt-
rik direğine çarpar. Bu üzücü ka-
za Gündüz’ün sonu olur. Ora-
cıkta çok genç yaşta hayatını 
kaybeder.

Işıklar içinde yatsın Buldan’ın 
yetenekli ve afacan çocuğu.

GÜNDÜZ GÜRELME

DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜBAŞI 
“GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE” 

Geleneksel Buldan Festivalinin 
bu yıl on altıncısı yapıldı. Memle-
ket özlemi duyan Buldanlılar gel-
di. Yakın yerlerden gelenler; uzak-
lardan gelenler, gelemeyenler, bir 
dahaki festivale gelmeyi kuran-
lar…..

Kaldığımız beş gün boyun-
ca herkes bir şey söyledi. Biz bir 
şey söyledik. Eleştirenler beğen-
meyenler oldu. Kimileri beğeni-
lerini takdirlerini ifade ettiler. İn-
sanoğlunu memnun etmek kolay 
değil.  Eleştirileri dinledik. Önem-
le not ettik.  

Eleştiriler arasında esnafın her 
zamanki “Buldan festival değil, 
panayır oldu” düşüncesi yer alı-
yordu. Haklılık payı var. Ancak bu 
eleştiriyi getiren esnafın büyük ço-

ğunluğunun festiva-
le maddi katkı yapma-
dıkları da söyleniyor. 
Dışardan gelenler tra-
fikten şikayetçi. Araç-
larını park edecek yer 
bulamadıklarını söy-
lüyorlar. Dedim ya 
herkesi birden mem-
nun etmek hiç de ko-
lay değil.

Yine de sonuç ola-
rak festival başarı-
lıydı. Organizasyon 
iyiydi. Emeği geçen-

leri kutluyorum. Bir tartışma da 
Hadise’nin gelişi konusunda ya-
şandı. Buldan’a yakışır deyip bu 
tartışmayı da geçiyorum.

Festival Cuma günü saat 14 te 
Belediye önündeki Atatürk anıtına 
çelenk konulmasıyla başladı. Say-
gı duruşu ve İstiklal Marşı ile de-
vam etti. Bir grup engelli gencimi-
zin işaret dilini kullanarak İstiklal 
Marşına katılmaları çok dikkat çe-
kiciydi.  Törene ayrı bir anlam kat-
tı.

Denizli Büyükşehir Belediye 
Bandosu eşliğinde Atatürk Cad-
desinde Kortej yürüyüşü yapıldı. 
Tören alanında yapılan konuşma-
lardan sonra Erensoy Ortaokulu 
öğrencilerinin halk oyunları gös-
terisini izledik. METEM öğrenci-

lerin hazırladığı defile gösterisi de 
çok başarılıydı.

Açılış töreni sonrası BELKÜM 
sergi açılışına gittik. Sayın EMİNE 
UTKUN’un ‘İpliklerin Dili Sergi-
si’ ve Sayın BERİYE BAŞAK’ın 
‘Cumhuriyet Gelinleri Sergisi’ iç 
içe güzel bir manzara oluşturmuş-
tu. Her ikisini de kutluyorum. Bir 
de “Çocuk Gelinler İstemiyoruz” 
çalışması ayrıca takdire değerdi. 
Bir kez daha kutluyorum. Aslında 
her bir çalışmayı ayrı bir yazı ko-
nusu yapıp değerlendirmeyi çok 
isterdim ama bir gazete yazısında 
daha fazla ayrıntıya girmemiz ne 
yazık ki olanaklı değil.

Buldan Halk Eğitim Merkezi-
nin sergisini, anma etkinliğini, Na-
ci Özkan  ve Faruk Demir Konser-
lerini ,Gelin Alma törenini ancak 
isim zikrederek geçiyorum. Yaz-
maya yerimiz yetmez.

Cumartesi sabahı Ticaret 
Odası Başkanımız Sayın Halil 
Baştürkmen’in basın açıklaması-
na katıldık. ‘Buldan Bezi’ başka-
nımızın ısrarlı çalışmaları sonun-
da nihayet tescillendi. Yani coğrafi 
işaret olarak tescil edildi. Bundan 
böyle Buldan Bezi adı altında üre-
tim yapacak olan üreticiler belli 
kriterlere uymak zorunda kalacak-
lar. Ticaret Odası başkanımızı bu 
başarısından dolayı kutluyorum.

Cumartesi öğleye doğru ise yö-
resel yemek yarışması yapıldı. fes-
tival etkinlikleri kapsamında ya-
pılan yöresel yemek yarışmasında 
yarışmacıların hazırlamış olduğu 
birbirinden lezzetli yemek ve tat-
lı çeşitleri jüri tarafından değerlen-
dirilerek ödüllendirildi.1. olan Se-
val Çakır ‘Saraylı’ tatlısıyla 2. olan 
Emel Manav ‘Tenem Helvası’ ile 
İsmahan Uz'un yaptığı ‘Kapama’ 
yemeği 3. olarak değerlendirildi. 
Jüri üyesi olarak birbirinden güzel 
yemekler ve tatlılar arasında seçim 
yapmak için çok zorlandığımı iti-
raf edeyim. Bana göre hepsi birin-
ciliği hak edecek değerdeydi. Za-
ten yarışmacılar arasında çok fazla 
puan farkı da yoktu.

Festivalde yer alan ve pek dik-
kat çekmeyen ancak kutlanması 
gereken bir başka çalışma da Bul-
dan Vakfı’nın projesi idi. Buldan 
Erensoy Dörteylül Ortaokulu 5 D 
öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk 
projesi kapsamında festival boyun-
ca LÖSEV ( LÖSEMİLİ ÇOCUK-
LAR VAKFI) yararına açtıkları 
standda satış yapan gençlerimizi, 
onları yetiştiren anne babalarımızı 
ve destek olan herkesi tebrik edi-
yorum. Tabii ki en başta bu çalış-
maları organize eden, katkı koyan 
ve üstelik öne çıkmaktan kaçınan 
Buldan Vakfı Başkanımız Sayın 

Meryem Eroğlu Salman’ı kutluyor, 
kendisinden başarılı çalışmalarının 
devamını talep ediyorum.

Yenice Esnaf Kefalet Koopera-
tifi başkanımız Sayın Reşat Çalış-
kan da her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Keşkek hayırı yaparak gelenek-
sel misafirperverliğimize olan kat-
kılarını sürdürdü. Kendisini kutlu-
yorum.

Tabii bu yıl festivale damgası-
nı vuran isim Hadise idi. Yirmi 
bin kişinin Hadise’yi izlemek için 
Buldan’a geldiği söyleniyor. Eleş-
tirilere katılmıyorum. Elbette Bul-
dan en iyilerine , daha iyilerine la-
yıktır. Gelmesi iyi oldu.

Tabii asıl teşekkürü hak eden is-
mi unutmuş değilim. Karınca gi-
bi çalışması ile her eksiği kapatan, 
en mükemmel organizasyonu yap-
mak için gecesini gündüzüne katan 
Belediye Başkan yardımcısı Sayın 
Hikmet Şenözen’i organizasyonda-
ki başarısından ve çalışmalarından 
dolayı kutluyorum. Her ne kadar 
teşekkür için sahneye çağrılmasa 
da; çalışmaları gözden kaçırılmaya 
çalışılsa da önemli olan halkın tak-
diridir. Ve buldan halkı sayın Baş-
kan yardımcısının çalışmalarını 
bilmekte ve takdir etmektedir.

Daha mükemmel festivallerde 
buluşmak üzere

Dostlukla kalın.

BULDAN 
FESTİVALİ

AV. Mehmet Seyrek

İZMİR MEKTUBU

Üniversite mezunu şu anda ev-
li ve boyu kadar çocukları torunla-
rı olan değerli bir dostun bir gün be-
ni arayarak “sana başımdan geçen, 
yıllar önce üniversiteye kayıt yaptır-
maya gittiğimde, yaşamış olduğum 
kırık bir aşk hikayesini anlatacağım 
ama isminin yayınlanmayacağı şar-
tıyla” dedi. 

Tabiki dedim, elimden geldiği ka-
darıyla anlatmaya çalışırım ama ga-
zeteyi çıkaran arkadaşlar yayınlarlar 
mı bilemem dedim. Buluştuk, evime 
geldi ve başından geçenleri noktası-
na ve virgülüne dokunmadan sizlere 
aktarmaya çalışacağım.

Tabiki bu gerçek hikaye yıllar ön-

ceye ait. Gerçek duygular-
la saf, temiz ve aşkların ve 
bazen de karşılıksız duygu-
ların (şimdikilerin deyimiy-
le platonik)olduğu, adeta bir 
Yeşilçam klasiği gibi hika-
yedir. Şimdiki gibi uluor-
ta, vıcık vıcık, abartılı, gelip 
geçici aşkların olmadığı yı-
lara aittir.

Dostum şöyle başladı an-
latmaya:

 “Sahildeki randevumu-
za birkaç saat erken geldim, 

heyecandan içim içime sığmıyor-
du. Kalbim sanki yerinden fırlayacak 
gibiydi. Sabaha kadar heyecandan 
gözlerimi kırpmadım desem yeridir, 
nasıl olmasın ilk defa bir kızla bu-
luşacaktım; etraftaki masalarda pek 
kimseler yoktu.

Çok güzel olmayan masaların, ör-
tülerin, sandalyelerin bulunduğu bir 
çay bahçesiydi ama çok şirin ve te-
miz bir yerdi.

Elimde günlük bir gazete vardı, 
gelirken 2 poğaça ve simit almış, be-
raber kahvaltı yaparız diye düşün-
müştüm. Oturdum ve garsona bir çay 
söyleyip, tek bir yudum bile almadan 

sahile vuran dalgaları, uçan martıla-
rı, aheste gezen sandalları seyrederek 
çayımı yudumluyorum. Bu arada da 
sen gelince neler konuşacağımı dü-
şünüyorum. 

Okul kaydımı yaptırmak için bir 
yabancı kente gelmiştim. Bir baş-
ka şehir, bizim için yabancı diyar-
dı. Okulda kayıt sırasında birbirimi-
ze çarpmamızı, elimdeki dosyaların 
yerlere dağılmasını ve bu arada göz 
göze gelmemizi, dilimin nasıl dolaş-
tığını, senden bu randevuyu aldığımı 
bir film şeridi gibi gözlerimin önün-
den geçiriyorum.

Bu arada martılar suya dalıp yük-
seliyorlar, insanlar dakikalar geçtik-
çe masaları doldurmaya başlamıştı. 
Bizim taşrada, küçük yerlerde, değil 
randevulaşmak göz göze gelmek bi-
le çok zor olan bir şeydi. Ben bunla-
rı bu arada düşünürken çayım soğu-
muş, dalmış gitmişim. Saatin nasıl 
geçtiğinin farkına bile varmamışım. 
Randevu saati geçmiş ve o hala or-
talarda yoktu. İçimi bir korku kapla-
mış, acaba gelmeyecek mi diye dü-
şünmeye başlamıştım.

Bu arada bir saat geçmiş o hala 
görünmemişti. Ve nihayet çay bahçe-

sinin kapısından içeri girdi ama ya-
nında şık giyimli, yakışıklı bir beyle. 
O anda kalbim sanki duracak gibiy-
di. Elimdeki gazeteyi hemen okuyor 
gibi yüzüme kapadım.

Beni görecek bir vaziyette bi-
le değildi. Kol kola geldiği o gençle 
uzakta bir yere oturdu. Birbirlerinin 
gözlerinin içine bakarak ve gülerek 
sohbete başladılar. Bu durum benim 
için adeta hayal kırıklığı idi. Bizim 
gibi saf ve temiz duyguları olan Ana-
dolu genci için tam bir yıkımdı. Da-
ha adını bile bilmiyordum. Dün on-
dan o randevuyu alırken heyecandan 
sormayı unutmuştum. Öylece dona 
kalmıştım. Oradan ona nasıl görün-
meden ayrıldığımın farkında bile de-
ğildim. Artık bundan sonra hiçbir kı-
za güvenmeyecektim. Belki de uzun 
yıllar kimseyle arkadaşlık bile yap-
mayacaktım. Hatta okul kaydımı bile 
sildirmeyi düşündüm. Derhal mem-
lekete dönmeye karar verdim. Kal-
dığım otel odasına döndüğümde eş-
yalarımı toplarken sakin kafayla 
kendimi toparladım. Daha adını bile 
bilmediğim bir şımarık, benimle bu 
derece alay eden kız için istikbalimi 
harcamaya değmezdi.

Okulda karşılaştığımızda, göz gö-
ze geldiğimizde hiç ezilmeden kar-
şısında duracaktım. Okuyup iyi bir 
yerlere gelecek ve belki ondan da-
ha güzel bir kızla evlenecektim. Ama 
kırılan gururumu da belki uzun yıllar 
tamir edemeyecektim.

Aylar sonra aynı yere tekrar anıla-
rımı tazelemek için gittiğimde otur-
duğum masaya içimden gelen şu sa-
tırları karaladım onun için.

Oturduğum masalara,
Körfezdeki dalgalara,
Uçup giden martılara,
Gökyüzünde yıldızlara,
Bilmediğim insanlara,
Rıhtımdaki sandallara,
Seni sordum yok dediler.

Ama şimdi hiç te pişman değilim 
değilim. Dünya tatlısı iyi bir eşim, 
çocuklarım ve torunlarımla çok mut-
luyum ve en güzeli de güzel Bulda-
nımızda yaşıyorum. Kışı ayrı yazı 
ayrı bir güzel, insanları güzel, sebze 
ve meyveleri güzel. Tam yaşlanınca 
yaşayabileceğimiz eşsiz bir memle-
kete sahibiz.

Daha ne isteriz.

Atilla ARABACI
Konuk Yazar

GERÇEK 
YAŞANMIŞ 
BİR AŞK 
(BULDANLININ) 
HİKAYESİDİR 

16. Buldan Dokuma Kültür ve El 
Sanatları Festivali’nin geleneksel 
hale gelen “Festival Keşkeği” Bul-
dan ve Yenicekent Esnaf Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi tarafından ya-
pıldı. 

Her festivalde yapılıp dağıtılarak 
artık geleneksel hale gelen Festival 
Keşkeğini her yıl olduğu gibi bu yıl 

da Buldan ve Yenicekent Es-
naf Kredi ve Kefalet Koope-
ratifi dağıttı. 17 kazan keşkek 
Belediye El Sanatları ve Kül-
tür Merkezi(BELKÜM) ile Buldan’ı 
Güzelleştirme Düğün salonu önünde 
dağıtıldı. 

Konu ile ilgili olarak konuşan Ko-
operatif Başkanı Reşat Çalışkan keş-

kek dağıtımının artık geleneksel hale 
geldiğini belirterek, “bu yıl 17 kazan 
pişirilerek dağıtılan keşkeğin ilerle-
yen yıllarda daha da arttırılması için 
gereken neyse yapacağız. Bu artık bi-
zim için bir görev haline geldi” dedi. 

FESTİVAL KEŞKEĞİ YENİCEKENT ESNAF KEFALETTEN…
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Denizli'de tarihî Uluca-
mi ki katledilip yerine be-
tonarmesi yapıldı, işte o 
camiin arkasında bir za-
manlar ilçelere kalkan mi-
nübüslerin garajı vardı. 
1980’lere henüz gelmeden, 
onbeş, onaltı yaşlarınday-
dım, garajda Buldan'a kal-
kacak minibüsü bekliyor-
dum.

0n yaşlarında bir çocuk, 
derme çatma bir sandığın 
üzerine ayağını uzatmış 
adamın pabuçlarını boyu-
yordu. Bir süre sonra ço-
cuğun yanına gene kendisi 
gibi boyacı başka bir ço-
cuk yanaşıp oturdu ve ko-
nuşmaya başladılar; belki 
arkadaş, belki kardeştiler... 
İki çocuk arasındaki bu 
konuşma başlar, başlamaz 
ayakkabısını boyatan adam 
çocuğa müthiş bir tokat at-
tı ve bağırdı: Türkçe konu-
şun ulan!

Henüz çocukluktan ye-
ni kurtulma, delikanlılığa 
geçme çağındayım, o vakit 
bu olay beni çok etkilemiş-
ti... Çocuk anasının dili-
ni yani "anadili" kürtçe ko-
nuştuğu için tokat yemişti. 
Hep düşünmüşümdür; o 
çocuklar yıllar içinde bu-
na benzer başka ne olaylar 
yaşadılar, nasıl bir psikolo-
jiye sahip oldular, hala De-

nizli'deler mi?..
Kavimler köprüsü Ana-

dolu…Nice medeniyetler 
gelip geçmiş... Biz Türk-
ler geleli bin yıl kadar ol-
muş… Tam bir mozaik-
miş yaşadığımız topraklar; 
Rumlar, Ermeniler, Kürt-
ler, Araplar... Yıllar ön-
ce okuduğum bir kaynak-
ta Anadolu'da toplam yedi 
ırktan söz ediliyor; bunun 
içinde Germenler, Slavlar 
dahi var. Hep düşünmü-
şümdür; ölüpte toprağın 
altına gömdüklerinde mil-
liyet, ırk kavramı hala de-
vam ediyor mu, yoksa so-
na mı eriyor!...

İkinci dünya sava-
şı başladığında babam 
Edremit'te askerdir, on-
dan on yaş kadar büyük 
olan amcam da tekrar as-
kere alınır. İzmir Çeşme 
Kalesinde barındırırlar o 
yörede toplanan askerleri, 
Ege'de olası bir savaşa ha-
zırlık olarak. Amcam yer 
sofrasında yemekten sonra 
elleriyle bıyıklarını burkan 
kürt asıllı askerlerden söz 
ederdi. Bir zamanlar omuz 
omuza çarpışılmış, yine 
omuz omuza olası sava-
şa karşı toplanılmış, bekle-
nilmiş...

Hatta sonbahar yağmur-
ları başlar İzmir Çeşme'de; 

Komutan camiyi açtı-
rır ve askerler bir süre 
camide barınırlar yağ-
mur ve serin havadan 
korunmak için… Yıl-
lar sonra gittim o ca-
mii buldum, tertemiz 
duruyordu. Hani Cum-
huriyet döneminde ca-
milerin tahrip edidiğin-
den filan söz ediliyor 
ya, doğru değil bütün 
bunlar...

Bir sorun var 
Türkiye'de... GAP; Güney 
Doğu Anadolu Projesinin 
ekonomik değil siyasi bir 
proje olduğunu söylerdi 
İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakül-
tesinde doktora hocamız 
Cemil Oktay. Bu devasa 
proje yörede ekonomik ge-
lişim için geliştirilmişti bir 
zamanlar. Bazı şeyler de-
nendi aslında, ama sonuca 
ulaşılmadı...

Çözüm süreci adıyla 
bir deneme yaşandı, aka-
binde zafer işareti yapan 
adamların otobüsler üze-
rinde Türkiye'ye girişini 
izledik. HDP'li bir millet-
vekilinin bir PKK'lıya ka-
meralar önünde sarılışı-
nı izledik. Gene aynı siyasi 
partiden bir milletvekilinin 
bir "canlı bomba”nın cena-
ze evine taziyeye gidişini 
duyduk... Yanlış oldu tüm 
bunlar...

Cizre, Sur… Son aylarda 
buralarda yapılan operas-
yonlar… Keşke bu halle-
re gelinmeseydi... Konular 
keşke şiddete gerek kalma-
dan akıl yoluyla çözülebil-
seydi. Yörede son aylarda 
seyahat gerçekleştiren bir 
mühendis dostum gördük-
lerini bana anlattı. “Meslek 
hayatımda deprem zayi-
atlarına ilişkin onlarca ör-

nek gördüm, yüzlerce bina 
tetkik ettim, ama, bu yö-
relerdeki gibi bina hasa-
rını ömrümde hiç görme-
dim” dedi.

İspanya, İngiltere, İr-
landa etnik kimlik köken-
li terörizmi yıllarca ya-
şadı. İngiltere Başbakanı 
Teacher'in evi bile bomba-
lanmıştı. Danışmanların-
dan biri arabasına konan 
bombanın patlaması so-
nucu paramparca olmuş-
tu. Onlar bu büyük sorunu 
çözdüler; İspanyası, İrlan-
dası... Bizde ne yazık ki 
bir arpa boyu ilerleme yok; 
şehit cenazelerinde siya-
siler tarafından hep aynı 
söylemler... Bu kalıplaşmış 
sözlerden bıktık.

Ülkenin en büyük mese-
lesini; terörü çözmek için 
toplumsal uzlaşmayı be-
ceremiyoruz, olmuyor… 
Mevcut politikalarla sonuç 
alınacağından umudum 
yok. Galiba her şeyden ön-
ce Cumhuriyetin kıymeti-
ni bilip, demokrasiyi tam 
anlamıyla bütün Türkiye 
olarak özümsememiz ge-
rekiyor. Şaka edilecek za-
man değil, ama, bazen şa-
kayla karışık kullanılan şu 
cümle aklıma geliyor: Eği-
tim şart!

Okyanus ötesinden BOP 
"Büyük Orta Doğu Pro-
jesi" oluşturmuşlar, hat-
ta başına "Genişletilmiş" 
kelimesini eklemişler son-
radan… Bu kapsamda ne-
ler uyguluyorlar, neler... 
Eğitimli, donanımlı olma-
lı ki, tarihte bir çok örnek-
lerini yaşadığımız oyunla-
ra gelmeyelim!

Saygı, sevgi ve selam-
larımla

Kamil Koç Otobüs firma-
sı Buldan'da şube açtı. Ar-
tık Buldanlılar Gölmarma-
ra-Akhisar üzerinden direkt 
olarak İstanbul’a  gidebile-
cekler.

Şehirlerarası yolcu taşıma-
cılığı yapan, ülkemizin say-
gın otobüs işletmelerinden bi-
ri olan Kamil Koç firması 
Buldan’dan sabah ve akşam 
olmak üzere günde iki kez 
İstanbul’a direkt otobüs kal-
dıracak. 

İşletmeciliğini Uslu 

Taşımacılık’ın sahibi Mehmet 
Uslu’nun üstlendiği Adnan-
Menderes Bulvarı, Noter bi-
nası yanında-
ki Kamil Koç 
Buldan şube-
si, İlçe Kay-
makamı Ha-
cı Uzkuç ile 
Buldan Be-
lediye Baş-
kanı Musta-
fa Gülbay’ın 
da katıldı-
ğı bir tören-

le açıldı. 
Firma Sabah saat 07.45, ak-

şam da saat 20.15’de olmak 
üzere Buldan’dan İstanbul’a 
direkt iki sefer koydu. Acı-
su mevkiinden binecek olan 
yolcular, Salihli-Gölmarma-
ra-Akhisar-Balıkesir-Bursa-
Yalova  üzerinden İstanbul’a 
gidebilecekler. Körfez üzerin-
de yapılmakta olan Osmanga-
zi Köprüsü’nün devreye gir-
mesi ile daha da kısalacak 
olan yol için yolcular Bul-
dan-İstanbul için 60 TL öde-
yecekler. 

KAMiL KOÇ’LA BULDAN’DAN 
DiREKT iSTANBUL..
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İstanbul’da faaliyet gös-
teren Denizlililer Vakfı ile 
Denizlililer derneği’nin bir-
likte organize ettiği “Ha-
di Gari” isimli etkinlik 
İstanbul’da Denizli ve Bul-
dan rüzgarı estirdi.

29 Mayıs 2016 tarih ak-
şamı İTÜ Maçka yerleşke-
si Mustafa Kemal Amfi’sinde 

düzenlenen 
etkinliğe; 
AK Parti De-
nizli Millet-
vekili Cahit 
Özkan, Bul-
dan Beledi-
ye Başkanı 

Mustafa Gülbay ve Çal Bele-
diye Başkanı Fethi Akcan ile 
İstanbul’da yaşayan Denizli-
ler katıldı.

Denbir Der-
nek Başkanı İhsan 
Uysal’ın yaptığı 
açılış konuşması-
nın ardından kür-
süye çıkan Denbir 
Vakfı ve Egebir 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Reşit Öz 
bir teşekkür ko-
nuşması yaparak geceye ait 
ayrıntıları anlattı.

Konuşmaların ardından 
sahneye çıkan Buldan Ali 
Tunaboylu Mesleki ve Tek-
nik Eğitim Merkezi öğren-
cilerinin sunduğu Buldan 
ürünü giysilerin defilesi ilgi 
izlenerek alkış topladı.

Defilenin ardından Kal-
kedon Dans Topluluğu’nun 
oynadığı Ege zeybekle-

ri gösterisi büyük bir 
alkış topladı.

Gecenin final bölü-
münde sahneye çıkan 
THM sanatçısı Mak-
bule Kaya iki saat 
süreyle Denizli tür-
külerinden oluşan bir 
konser verdi.  

Konser sırasında 
sahneye çıkan İstanbul Bul-
dan Derneği üyelerinin oyna-

dığı Harmandalı ve Kerimoğ-
lu oyunları ilgi ile izlendi.

Daha sonra sa-
natçı Makbule 
Kaya’nın ısrarıyla 
sahneye çıkan pro-
tokol üyeleri, bir-
likte Harmandalı 
oynayarak gece-
ye ayrı bir renk kat-
tılar.

Gecenin son bö-

lümünde etkinliğe emeği ge-
çenlere Milletvekili Özkan, 

Başkanlar Gülbay ve 
Akcan tarafından Çiv-
rilli ünlü sanatçı Gü-
venç Güven’in özel 
olarak yaptığı orijinal 
İznik çinisinden birer 
plaket verildi.

Gece sanatçı Mak-
bule Kaya’nın söyle-
diği “Hadi Gari” adlı 

türküyle sona erdi.
Haber Foto: 
Mehmet Çolak

Buldan Ziraat Oda-
sı Başkanı Muammer 
Al, lavanta üretimini 
teşvik etmek amacıyla 
Derbent mahallesinde 
deneme üretimleri baş-
lattıklarını belirtti.

Buldan’da lavanta üre-
tilecek. Buldan Ziraat 
Odası Başkanı Muam-
mer Al, kekik üretimi-
nin her geçen gün artış 
gösterdiğini, artan üre-
timden kaynaklı olarak 
kekik üreticisinin mağ-
duriyet yaşamasının ön-
lenebilmesi için alter-
natif ürün olan lavanta 
yetiştiriciliğini teşvik et-
mek amacıyla Derbent 
mahallesinde çalışmalar 
yaptıklarını belirtti.

Buldan Ziraat Oda-
sı Başkanı Muammer 
Al yaptığı açıklama-
da “Buldan Derbent ma-
hallemizde Aladdin 
Taş’a ait 5 dönüm arazi-
ye 4000 adet lavanta fi-
danı dikildi. Buldan İlçe 
Tarım Müdürlüğümüz-

le birlikte ortaklaşa yap-
tığımız projeyle yaptığı-
mız çalışmaların amacı, 
kekik üretiminin iyi ta-
rım uygulamalarına uy-
gulanan teşvikler neti-
cesinde her geçen gün 
artmasından dolayı ile-
ride kekik üreticimizin 
mağduriyetinin önlen-
mesidir. 

Ayrıca kırsal alanda su 
ihtiyacı pek hissetmeyen 
lavanta bitkisi dikimi-
nin üzerinden ikinci yı-
lında ürün alınabiliyor. 
İlçemiz tarımsal arazi-
sinin kırsal alan yapı-
sı dikkate alındığında la-
vanta üretiminin yerinde 
olacağını düşünmekte-

yiz. Geçtiğimiz 
yıl lavantanın ki-
losu 15-20 TL 
den işlem gördü. 
20-25 yıl tarlada 
kalarak ürün alı-
nabilen lavanta, 
1,5 metreye 70 
cm aralığında di-
kildikten sonra 

büyüdükçe genişleme-
sinden dolayı tüm alanı 
kaplamaktadır. Dolayı-
sıyla çapa, sürgü mali-
yetleri de olmamaktadır. 
Temmuz Ağustos ayla-
rında da hasadı yapıl-
maktadır. Kozmetik ve 
temizlik sanayinde kul-
lanılan lavanta bitkisi-
nin ilçemiz tarımında da 
yetiştirilmesi için bu ça-
lışmayı başlattık.   La-
vanta projemizin başa-
rıya ulaşmasını temenni 
ediyor, hayırlı olmasını 
diliyorum. Ayrıca Bul-
dan Ziraat Odası olarak 
çiftçi kardeşlerimizin 
dinlenmeleri amacıy-
la 10 adet piknik masa-
sı Buldan’a ve mahalle-
rimize yerleştirdik. En 
kısa zamanda da 10 adet 
da yapılarak ihtiyaç du-
yulan değişik bölgelere 
konulacaktır.  Çiftçi kar-
deşlerimize bol bereketli 
günler temenni eder, Ra-
mazan Bayramlarını teb-
rik ederim” dedi.

LAVANTA ALTERNATİF OLACAK

İSTANBUL’DA DENİZLİ RÜZGARI ESTİ
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Şükür Cam�� Meydanı’nda 
yapılan �k�nc� törende �lk 
olarak Buldan Beled�ye 
Başkanı Mustafa Gülbay, 
ardından İlçe Kaymakamı 
Hacı Uzkuç, CHP M�lletve-
k�l� Mel�ke Basmacı ve CHP 
Den�zl� İl Başkanı Teoman 
Sancar b�rer konuşma yaptı-
lar. Buldan Fehm� Mehmet 
Şükr�ye Erensoy 4 Eylül 
Ortaokulu halkoyunları ek�-
b�n�n göster�ler�n�n ardından, 
Buldan Al� Tunaboylu Mes-
lek� Tekn�k Eğ�t�m Merkez� 
G�y�m Bölümü öğrenc�ler�-
n�n kend�ler�n�n d�kt�kler� ve 
mankenl�ğ�n� kend�ler�n�n 
yaptıkları m�n� b�r def�le 
gerçekleşt�.

Buradak� tören�n ardından 

Beled�ye El Sanatları Kültür 
Merkez�’nde (BELKÜM) 
Ber�ye Başak’ın hazırladı-
ğı ve Cumhur�yet dönem� 
gel�n damat fotoğrafl arından 
oluşan ve tamamı Buldanlı-
lara a�t “Cumhur�yet Gel�n-
ler�” serg�s� �le Pamukkale 
Ün�vers�tes� Buldan Meslek 
Yüksekokulu öğret�m üyes� 
Doç. Dr. Em�ne Utkun’un 
hazırladığı  “İpl�kler�n D�l�” 
serg�s�n�n açılışı yapıldı ve 
serg�ler gez�ld�.

Günün son tören� Ahmet 
Terz�oğlu Güzelleşt�rme 
Düğün Salonu’nda Buldan 
Halk Eğ�t�m� Merkez�’n�n 
organ�zes�ndek� “Öğrenme 

Şenl�ğ�” serg�s�n�n açı-
lış yapıldı. Buldan Halk 
Eğ�t�m� Merkez�’n�n değ�ş�k 
dallardak� kursuna katılan 

kurs�yerler�n kurs boyunca 
hazırladıkları eserler�n yer 
aldığı serg�ye, KYK Buldan 
Yurdu öğrenc�ler� �le ME-
TEM öğrenc�ler� de katkı 
sundular.

Fest�val�n akşam prog-
ramında �lk olarak, Çarşı 
Cam�� Meydanı’nda gele-
neksel Buldan Düğünü’nün  
Kına Geces� gerçekleşt�rld�. 
Saat 21.15’de Alanyazı 
Meydanı’nda hemşehr�m�z 
Süleyman Tansöker’� anma 
etk�nl�ğ�, ardından Nac� Öz-
kan ve Faruk Dem�r konser� 
�le 1. Gün sona erd�.

Fest�valde 2. Gün ve 
3. Gün programı �se 
şöyle gerçekleşt�.

04.06.2016 
CUMARTESİ 
GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ
Saat 09.oo : Dokuma sa-

natından göster�ler - Beled�-
ye H�zmet B�nası Önü

Saat 10.oo : Buldan T�ca-
ret Odası, Buldan Bez� Coğ-
raf� �şaret� Basın Açıklaması 
M�n� Def�le ( BELKÜM )

Buldan T�caret Odası 
tarafından alınan Buldan 

Bez�’ne Coğraf� İşaret 
Belges�’n�n tanıtım �ç�n 
BELKÜM’de basın top-
lantısı düzenlend�. Buldan 
Bez�’n�n geleceğ� açısından 
çok öneml� olan bu belge 
�ç�n Buldan T�caret Odamıza 
sonsuz teşekkürler.
Saat 11.oo : Yöresel Yemek 
Yarışması - Talat Tarakçı 
Parkı

Fest�val�m�z�n olmazsa 
olmaz yarışmalarından b�r� 
de Yöresel Yemek Yarışma-
sıdır. Talat Tarakçı Parkı’nda 
gerçekleşen yarışmada çok 
sayıda yarışmacının katıl-
dı. Jür�n�n �nce eley�p sık 
dokuyarak yaptığı değer-
lend�rme sonucunda 1.l�ğ� 
SEVAL ÇAKIR SARAYLI 
TATLISIYLA 2.l�ğ� EMEL 
MANAV TENEM HELVASI 
İLE 3.lüğü de  İSMAHAN 
UZ KAMAPA YEMEĞİ �le 
kazandı

Saat 14.oo : Buldan Dü-
ğünü Gel�n Alma Etk�nl�ğ� 
- Çarşı Caddes�

Saat 20.3o :Fest�val Kon-
serler� – Popstar HARUN 
- Alanyazı Meydanı Konser 
Alanı

Saat 21.3o :Fest�val Kon-
serler� – HADİSE - Alanya-
zı Meydanı Konser Alanı

Ünlü Pop Sanatçı-
sı Had�se �le Buldan 
tar�h�nde görme-
d�ğ� b�r kalabalığı 
gördü. Had�se sahne 
almadan Alanyazı 
Meydanı PTT önüne 
kadar hınca hınç 

�nsan doluydu. Talat Tarakçı 
Parkı’nda �ğne atsan yere 
düşmez haldeyd�. Had�se 
sahnede kaldığı 1.5 saatl�k 
süre �ç�nde, b�rb�r�nden hare-
ketl� parçaları �le �zleyenler� 
coşturdu. 

05.06.2016 PAZAR 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Saat 12.oo : S.S Buldan-
Yen�cekent Esnaf Kefalet 
ve Kred� Kooperat�f� Yöre-
sel Keşkek Hayrı

S.S Buldan-Yen�cekent Es-
naf Kefalet ve Kred� Koope-
rat�f�, her yıl yaparak gele-
neksel hale get�rd�ğ� Fest�val 
Keşkeğ�’n� bu yıl da yaparak 
yaklaşık 5 B�n k�ş�ye keşkek 
dağıttı. 

Saat 13.oo : Türk Sanat 
Müz�ğ� Fasıl Programı - Ta-
lat Tarakçı Parkında

Saat 14.oo : Canlı El Do-
kuma ve Tasarım Yarışması 
- Talat Tarakçı Parkında

Fest�val�n gelenekselleşen 
b�r d�ğer etk�nl�ğ� de Can-

lı El Dokuma ve Tasarım 
Yarışması’dır. Bu yıl da 
yarışmacılar, Talat Tarakçı 
Parkı’na kurulan el tezgahla-
rında canlı olarak dokudukları 
dokumalarla yarıştılar. Yarış-
ma sonunda 1.l�ğ� GÜLHAN 
DUDU İNCEKARA, 2.l�ğ� 
NEJAT GAZDAĞLI, 3.lüğü 
AHMET TEKER kazandı. 

Saat 21.oo : Gaz� Ün�ver-
s�tes� Muzaff er Şenduran 
Türk Müz�ğ� Topluluğu –

Tasavvuf Müz�ğ�nden 
Eserler - Alanyazı Meydanı 
Konser Alanı

Saat 22.oo : Ahmet Yesev� 

Ün�vers�tes� Yesev� Sanat 
Topluluğu- Türk Dünya-
sından Eserler

Alanyazı Meydanı 
Konser Alanı
Ramazan ayının �lk terav� 

namazının kılınacağı fest�-
val�m�z�n son geces� Tasav-
vuf ağırlıklı müz�k d�nlet�s� 
gerçekleşt�. Hemşehr�m�z 
Muzaff er Şenduran koor-
d�natörlüğündek� son gece 
etk�nl�ğ� �zleyenlere tasavvuf 
müz�ğ�ne doyurdu.  

Haziran 2016YAŞAMBuldan'daHaziran 2015

BiR FESTiVAL BOYLE GECTi
Fest�val�n açılış tören� Alanyazı Meydanı’nda, Beled�ye b�nası önünde başladı. Atatürk Anıtı’na Beled�ye Başkanı Mustafa Gülbay’ın fest�val çeleng�n� koymasının ardından yapılan saygı duruşu ve söylenen İst�klal Marşı �le başlayan tören, Alanyazı Meydanı’ndan Atatürk caddes� boyunca, �k�nc� etk�nl�k-
ler�n yapılacağı Şükür cam�� Meydanı’na kadar, Den�zl� Büyükşeh�r Beled�yes� Bandosu eşl�ğ�nde, fest�val kortej�n�n yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Den�zl� CHP M�lletvek�l� Mel�ke Basmacı, Buldan Kaymakamı Hacı Uzkuç, Buldan Beled�ye Başkanı Mustafa Gülbay �le protokol üyeler� ve vatandaşlar katıldı.
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Şükür Cam�� Meydanı’nda 
yapılan �k�nc� törende �lk 
olarak Buldan Beled�ye 
Başkanı Mustafa Gülbay, 
ardından İlçe Kaymakamı 
Hacı Uzkuç, CHP M�lletve-
k�l� Mel�ke Basmacı ve CHP 
Den�zl� İl Başkanı Teoman 
Sancar b�rer konuşma yaptı-
lar. Buldan Fehm� Mehmet 
Şükr�ye Erensoy 4 Eylül 
Ortaokulu halkoyunları ek�-
b�n�n göster�ler�n�n ardından, 
Buldan Al� Tunaboylu Mes-
lek� Tekn�k Eğ�t�m Merkez� 
G�y�m Bölümü öğrenc�ler�-
n�n kend�ler�n�n d�kt�kler� ve 
mankenl�ğ�n� kend�ler�n�n 
yaptıkları m�n� b�r def�le 
gerçekleşt�.

Buradak� tören�n ardından 

Beled�ye El Sanatları Kültür 
Merkez�’nde (BELKÜM) 
Ber�ye Başak’ın hazırladı-
ğı ve Cumhur�yet dönem� 
gel�n damat fotoğrafl arından 
oluşan ve tamamı Buldanlı-
lara a�t “Cumhur�yet Gel�n-
ler�” serg�s� �le Pamukkale 
Ün�vers�tes� Buldan Meslek 
Yüksekokulu öğret�m üyes� 
Doç. Dr. Em�ne Utkun’un 
hazırladığı  “İpl�kler�n D�l�” 
serg�s�n�n açılışı yapıldı ve 
serg�ler gez�ld�.

Günün son tören� Ahmet 
Terz�oğlu Güzelleşt�rme 
Düğün Salonu’nda Buldan 
Halk Eğ�t�m� Merkez�’n�n 
organ�zes�ndek� “Öğrenme 

Şenl�ğ�” serg�s�n�n açı-
lış yapıldı. Buldan Halk 
Eğ�t�m� Merkez�’n�n değ�ş�k 
dallardak� kursuna katılan 

kurs�yerler�n kurs boyunca 
hazırladıkları eserler�n yer 
aldığı serg�ye, KYK Buldan 
Yurdu öğrenc�ler� �le ME-
TEM öğrenc�ler� de katkı 
sundular.

Fest�val�n akşam prog-
ramında �lk olarak, Çarşı 
Cam�� Meydanı’nda gele-
neksel Buldan Düğünü’nün  
Kına Geces� gerçekleşt�rld�. 
Saat 21.15’de Alanyazı 
Meydanı’nda hemşehr�m�z 
Süleyman Tansöker’� anma 
etk�nl�ğ�, ardından Nac� Öz-
kan ve Faruk Dem�r konser� 
�le 1. Gün sona erd�.

Fest�valde 2. Gün ve 
3. Gün programı �se 
şöyle gerçekleşt�.

04.06.2016 
CUMARTESİ 
GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ
Saat 09.oo : Dokuma sa-

natından göster�ler - Beled�-
ye H�zmet B�nası Önü

Saat 10.oo : Buldan T�ca-
ret Odası, Buldan Bez� Coğ-
raf� �şaret� Basın Açıklaması 
M�n� Def�le ( BELKÜM )

Buldan T�caret Odası 
tarafından alınan Buldan 

Bez�’ne Coğraf� İşaret 
Belges�’n�n tanıtım �ç�n 
BELKÜM’de basın top-
lantısı düzenlend�. Buldan 
Bez�’n�n geleceğ� açısından 
çok öneml� olan bu belge 
�ç�n Buldan T�caret Odamıza 
sonsuz teşekkürler.
Saat 11.oo : Yöresel Yemek 
Yarışması - Talat Tarakçı 
Parkı

Fest�val�m�z�n olmazsa 
olmaz yarışmalarından b�r� 
de Yöresel Yemek Yarışma-
sıdır. Talat Tarakçı Parkı’nda 
gerçekleşen yarışmada çok 
sayıda yarışmacının katıl-
dı. Jür�n�n �nce eley�p sık 
dokuyarak yaptığı değer-
lend�rme sonucunda 1.l�ğ� 
SEVAL ÇAKIR SARAYLI 
TATLISIYLA 2.l�ğ� EMEL 
MANAV TENEM HELVASI 
İLE 3.lüğü de  İSMAHAN 
UZ KAMAPA YEMEĞİ �le 
kazandı

Saat 14.oo : Buldan Dü-
ğünü Gel�n Alma Etk�nl�ğ� 
- Çarşı Caddes�

Saat 20.3o :Fest�val Kon-
serler� – Popstar HARUN 
- Alanyazı Meydanı Konser 
Alanı

Saat 21.3o :Fest�val Kon-
serler� – HADİSE - Alanya-
zı Meydanı Konser Alanı

Ünlü Pop Sanatçı-
sı Had�se �le Buldan 
tar�h�nde görme-
d�ğ� b�r kalabalığı 
gördü. Had�se sahne 
almadan Alanyazı 
Meydanı PTT önüne 
kadar hınca hınç 

�nsan doluydu. Talat Tarakçı 
Parkı’nda �ğne atsan yere 
düşmez haldeyd�. Had�se 
sahnede kaldığı 1.5 saatl�k 
süre �ç�nde, b�rb�r�nden hare-
ketl� parçaları �le �zleyenler� 
coşturdu. 

05.06.2016 PAZAR 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Saat 12.oo : S.S Buldan-
Yen�cekent Esnaf Kefalet 
ve Kred� Kooperat�f� Yöre-
sel Keşkek Hayrı

S.S Buldan-Yen�cekent Es-
naf Kefalet ve Kred� Koope-
rat�f�, her yıl yaparak gele-
neksel hale get�rd�ğ� Fest�val 
Keşkeğ�’n� bu yıl da yaparak 
yaklaşık 5 B�n k�ş�ye keşkek 
dağıttı. 

Saat 13.oo : Türk Sanat 
Müz�ğ� Fasıl Programı - Ta-
lat Tarakçı Parkında

Saat 14.oo : Canlı El Do-
kuma ve Tasarım Yarışması 
- Talat Tarakçı Parkında

Fest�val�n gelenekselleşen 
b�r d�ğer etk�nl�ğ� de Can-

lı El Dokuma ve Tasarım 
Yarışması’dır. Bu yıl da 
yarışmacılar, Talat Tarakçı 
Parkı’na kurulan el tezgahla-
rında canlı olarak dokudukları 
dokumalarla yarıştılar. Yarış-
ma sonunda 1.l�ğ� GÜLHAN 
DUDU İNCEKARA, 2.l�ğ� 
NEJAT GAZDAĞLI, 3.lüğü 
AHMET TEKER kazandı. 

Saat 21.oo : Gaz� Ün�ver-
s�tes� Muzaff er Şenduran 
Türk Müz�ğ� Topluluğu –

Tasavvuf Müz�ğ�nden 
Eserler - Alanyazı Meydanı 
Konser Alanı

Saat 22.oo : Ahmet Yesev� 

Ün�vers�tes� Yesev� Sanat 
Topluluğu- Türk Dünya-
sından Eserler

Alanyazı Meydanı 
Konser Alanı
Ramazan ayının �lk terav� 

namazının kılınacağı fest�-
val�m�z�n son geces� Tasav-
vuf ağırlıklı müz�k d�nlet�s� 
gerçekleşt�. Hemşehr�m�z 
Muzaff er Şenduran koor-
d�natörlüğündek� son gece 
etk�nl�ğ� �zleyenlere tasavvuf 
müz�ğ�ne doyurdu.  

Haziran 2016YAŞAMBuldan'daHaziran 2015

BiR FESTiVAL BOYLE GECTi
Fest�val�n açılış tören� Alanyazı Meydanı’nda, Beled�ye b�nası önünde başladı. Atatürk Anıtı’na Beled�ye Başkanı Mustafa Gülbay’ın fest�val çeleng�n� koymasının ardından yapılan saygı duruşu ve söylenen İst�klal Marşı �le başlayan tören, Alanyazı Meydanı’ndan Atatürk caddes� boyunca, �k�nc� etk�nl�k-
ler�n yapılacağı Şükür cam�� Meydanı’na kadar, Den�zl� Büyükşeh�r Beled�yes� Bandosu eşl�ğ�nde, fest�val kortej�n�n yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Den�zl� CHP M�lletvek�l� Mel�ke Basmacı, Buldan Kaymakamı Hacı Uzkuç, Buldan Beled�ye Başkanı Mustafa Gülbay �le protokol üyeler� ve vatandaşlar katıldı.
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Dünyaca ünlü, Ame-
rikan başkanlarından 
Hollywood’un ünlüle-
rine kadar pek çok ki-
şinin kullandığı Buldan 
Bezi’ne Coğrafi İşaret 
alındı.

Buldan Ticaret Oda-
sı tarafından 10 yıl önce 
başvurusu yapılan Coğ-
rafi İşaret belgesi nihayet 
geçtiğimiz günlerde çık-
tı. Destek Patent Kurumu 
aracılığıyla, Türk Patent 
Enstitüsü tarafından veri-
len belge ile ilgili olarak 
Buldan Ticaret Odası ta-
rafından basın toplantısı 
düzenlendi. 

Buldan Belediye-

si El Sanatları ve Kül-
tür Merkezi’nde (BEL-
KÜM) düzenlenen 
toplantıya Buldan Kay-
makamı Hacı Uzkuç, 
Belediye Başkanı Mus-
tafa Gülbay, Deniz-
li Ticaret Odası Başkanı 
Necdet Özer, Buldan Ti-
caret Odası Başkanı Ha-
lil Baştürkmen, Destek 
Patent İzmir Bölge Mü-
dürü Süleyman Zemin 
ve işadamı Halis Ödel 
ile çok sayıda izleyici 
katıldı. 

Konu ile bilgi ve-
ren Buldan Ticaret Oda-
sı Başkanı Halil Baştürk-
men, Buldan Bezi için 

10 yıl önce müracaat-
ta bulunduklarını, bu 10 
yıl içinde pek çok zor-
lukla karşılaştıklarını 
ama hepsini aşarak bel-
geyi almaya hak kazan-

dıklarını belirterek şunları söy-
ledi: “Buldan Bezi atalarımızın 
bize bıraktığı en büyük miras-
tır. Kıvrak ve pamuklu iplikten 
üretilen bu kumaş sağlıklı bir 
üründür. Özellikle yazları teri 
emici özelliği ile çok kullanışlı-
dır. Herkesin Buldan Bezi’nden 
yapılmış kıyafetler giymesi-
ni öneririm. Coğrafi İşaret bel-
gisini almakla Buldan Bezi’ne 
resmi bir kimlik ve markalaş-
ma sağladık. Dünyanın her ta-
rafında Coğrafi İşaret Belgesi 
olan ürünler daha fazla rağbet 

görmekte. Buldan Bezi bundan böy-
le Buldan Ticaret Odası’nın deneti-
mi altındadır. Buldan Bezi bundan 
böyle taklit edilemeyecek. Bu ürün-
den üretmek isteyen üreticiler bizim 
kontrolümüzde  ve denetimimiz-
de üretim yapacaklar. Buldan Be-
zi ürünlerde tüketiciler bundan böy-
le Buldan Ticaret Odası’nın logolu 
damgasını gördüklerinde gönül ra-
hatlığıyla o ürünleri alabilirler. Bi-
ze bu 10 yıllık çabamızda destek ve-
ren herkese sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım.”

Kaymakam Hacı Uzkuç da yaptı-
ğı konuşmada markalaşmanın gerek-
li olduğunu belirterek emeği geçen-
lere teşekkür etti.  

Belediye Başkanı Mustafa Gülbay 
Buldan’ın dokuma kültürünün baş-
kenti olduğunu ve bu belge ile stan-
dartlaşma yolunda önemli bir adım 
atıldığını söyledi. 

Denizli Ticaret Odası Başkanı 
Necdet Özer, Buldan Bezi’ne alınan 
Coğrafi İşaret Belgesi için Buldan 
Ticaret Odası Başkanı ve çalışanları-
nı kutladığını belirterek şunları söy-
ledi: “Bu belge sadece Buldan için 
değil Denizli ve bölgemiz için de 
önemli bir belgedir. İhracatta bizim 
için çok önemli bir referans olacak-
tır. Umuyorum bu belgenin alınması 
bölgemizdeki diğer endemik ürün-
lerin de bu belge alması için ön açı-
cı olacaktır.”

Basın toplantısı sonrası Buldan 
Ali Tunaboylu Mesleki Teknik Eği-
tim Merkezi öğrencileri, Buldan Be-
zi kumaşından diktikleri elbiseleri 
mini bir defile izleyicilere sundular. 
Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesi 
ile son buldu.

BULDAN BEZİ’NE COĞRAFİ İŞARET BELGESİ  ALINDI
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Ramazan 
Bayramınız 
Kutlu 
Olsun

Ramazan 
Bayramınız 
Kutlar 
Esenlikler 
Dileriz
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Buldan yöresel doku-
ma ürünleri üretimi ya-
pan Buldanevi firması,  
altıncı şubesini açtı.

Buldan Evliyazadeler 
Konağında Buldan yöresel 
dokuma ürünleri üretimine 
başlayan Buldanevi firma-
sı altıncı şubesini hizmete 
açtı. Buldan merkezde iki 
adet mağazasına ek ola-
rak Bodrum Göltürkbükü, 
Bodrum Barlar Sokağı, İz-
mir Balçova ve Antalya 
Manavgat Novada alışve-
riş merkeziyle birlikte al-
tı şubeye ulaşan Buldane-
vi firması sahibi Mehmet 
Mustak, Buldan ismini 
Türkiye’nin en gözde yer-
lerinde ve sahil kesiminde 
duyurmanın gururunu ya-
şadıklarını ifade ederek “ 
Buldan dokuma ve kültür-
de Türkiye’de ve dünya-
da marka olmuş kentimiz-
dir. Firmamızın isminin 
de Buldanevi olmasından 
dolayı her iki marka artık 
bir dünya markası olmuş-
tur. Buldan’da başladığı-
mız markalaşma yolculu-
ğuna sahil bölgelerimizde 

devam ediyoruz. Buldane-
vi mağazalarımızı ziyaret 
eden herkese Buldan’ımı-
zın tanıtımını yapıyoruz. 
Mağazalarımızda spor, sa-
nat ve siyaset dünyasından 
yerli yabancı pek çok ismi 
ağırlayarak dokumaları-

mızı ve kentimizi tanıtıyo-
ruz. İlerleyen dönemler-
de gerek yurt içi gerekse 
de yurtdışında Franchising 
sistemi ile veya kendi fir-
mamızla yeni merkezlerde 
Buldan ismini duyurmayı 
amaçlıyoruz” dedi.

Buldan’ı Gü-
zelleştirme ve 
Turizm Derne-
ği olağan ge-
nel kurulunda 
Mehmet Yakın 
yeniden başkan 
seçildi.

Buldan’ın en 
eski sivil top-
lum kuruluşla-
rından biri olan 
Buldan’ı Güzel-
leştirme ve Tu-
rizm Derneği olağan genel 
kurulu, derneğe ait Ahmet 
Terzioğlu Güzelleştirme Dü-
ğün Salonu’nda yapıldı. 

Yoklama sonucu yeter-
li çoğunluğun bulunduğunun 
anlaşılması ile divan oluş-
turuldu. Divan Başkanlığı-
na Musa Yurdasever, yar-

dımcılıklarına ise Sadettin 
Akyar ile Selahattin Yeşil-
dağ getirildi. Saygı duruşu 
ve birlikte söylenen İstiklal 
Marşı’nın ardından Yönetim 

Kurulu faaliyet 
raporu ile Denet-
leme Kurulu’nun 
raporları okun-
du ve yapılan oy-
lama sonucu oy-
birliği ile kabul 
edildi. Taslak 
bütçenin kabulü-
nün ardından tü-
zük değişikliği 
gündeme geldi. 
Oy birliği ile ka-
bul edilen deği-

şikliğe göre daha önce 2 yıl-
da bir yapılan seçimli olağan 
genel kurul toplantıları 3 yıl-
da bir yapılacak. Yönetim 
Kurulu ve Denetleme Kuru-
lu için tek liste ile gidilen se-
çimler sonucu Mehmet Ya-
kın ve arkadaşları yeniden 
seçildiler. Buna göre  Baş-

kanlığa yeniden Mehmet Ya-
kın seçilirken diğer yönetici-
ler şu isimlerden oluştu:

Başkan: Mehmet Yakın
Yönetim Kurulu (Asil):

Ali Kemal Buldanlıoğlu, 
Mustafa Mustak, Osman Ka-
yan ve Kazım Sarıoğlu.

Yönetim Kurulu (Yedek):
Ramazan Saat, Beraat 

Emirdağ, Rıza Akdağ, Murat 
Morca ve Ali Demirlioğlu.

Denetleme Kurulu (Asil):
Musa Yurdasever, Akif 

Akçalı ve Selahattin Yeşil-
dağ.

Denetleme Kurulu (Ye-
dek):

Yusuf Ergör, Halil İnceka-
ra ve Sadettin Akyar.

Seçimlerin ardından 
Buldan’ı Güzelleştirme Der-
neği yönetim kuruluna kısa 
adı Buldan’ı Güzelleştirme 
vakfı olan ve sosyal, kültü-
rel ve ekonomik çalışma-

lar yürütecek, 70 Bin TL ser-
mayeli bir vakıf kurulması 
için yetki verilmesi görüşül-
dü. Uzun isminin Buldan’ı 
Güzelleştirme, Kültür Var-
lıklarını Koruma ve Kalkın-
dırma, Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı olması düşünülen va-
kıf için kongreye katılanlar 
oybirliği ile yetki verdiler. 

Son olarak da kuruluşun-
dan bu güne kadar derneğin 
başkanlığını yürüten Ahmet 
Terzioğlu, Ali İhsan Alsoy, 
Haydar Azgınoğlu, Sadet-
tin Akyar ve Musa Çetinel’e 
teşekkür plaketleri verildi. 
Bugün hayatta olmayanlar 
ile kongreye katılamayanla-
rın plaketlerini yakınları tes-
lim aldı. 

Buldan Halk Eğitimi 
Merkezi’nde Evde Çocuk 
Bakımı eğitimlerini sürdü-
ren kursiyer kadınlar Türk 
sanat Müziği konseri ver-
diler. 

Buldan Halk Eğitimi Mer-
kezi konferans salonunda 
düzenlenen konsere Buldan 
Kaymakamı Hacı Uzkuç, İl-
çe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Kölemen, Pamukka-
le Üniversitesi Buldan Mes-
lek Yüksekokulu Müdür Yar-
dımcısı Erkan Yeşil ve ayni 
okulun genel sekreteri Cum-
hur Mustak ile çok sayıda 
misafir katıldı. 

Kursiyerler, hocaları Gü-
nay Mihrap Kestek’in des-
tekleri ile oluşturdukları ve 

“Konuşan Eller” ismini ver-
dikleri koro ile Türk Sanat 
Müziği’nin birbirinden gü-
zel parçalarını seslendirdi-
ler.  Ayni merkezde, eğitmen 
Gizem Hozer’in yönetti-
ği İşaret Dili kursiyerleri de 

izleyenlere seslendirilen şar-
kıları işaret diline çevirerek 
görsel bir şölene imza attılar. 

Koronun konseri sonra-
sı öğretmen Gülseren Şen ta-
rafından verilen Kadın Üst 
Giysileri Dikimi kursunun 

kursiyerlerinin hazırladık-
ları minik bir defile gerçek-
leştirildi. Gecenin sonunda 
Makine Nakışları kursiyerle-
rinin el emekleri ile hazırla-
dıkları ürünlerinin sunuldu-
ğu sergi gezildi.

İzmir Denizlililer Der-
neği genel kurulu yapıl-
dı. Genel kurulda yapı-
lan seçimlerde iki liste 
yarışırken kazanan Veli 
Kasap ve listesi oldu.

İzmir Denizlililer Der-
neği genel kurulunda ya-
pılan seçimlerde iş başına 
Veli Kasap getirildi.

 Daha önceki başkan 
Yenel Gürce’nin tekrar 
aday olmadığı genel ku-
rulda Sasalı Belediyesi es-
ki Belediye başkanı Ve-
li Kasap yeni başkan oldu. 
Üç bine yakın üyesi bu-
lunan İzmir Denizlililer 
Derneği genel kurulunda 
divan başkanlığını Onur-
sal Başkan Erol Akıncı-
lar yaptı.

Güzelyalı Kültür Mer-
kezinde yapılan genel ku-
rulda seçimler oldukça çe-
kişmeli geçerken, 30 oy 
farkla kazanan Veli Kasap 
“Bu seçimler kaybede-
ni veya kazananı olmayan 
bir seçimdir. Bu seçimle-

rin tek bir kazananı vardır, 
o da Denizlililerdir. Biz 
İzmir’de yaşayan Denizli-
ler olarak kurduğumuz bu 
dernek çatısında birlik ve 
beraberlik içinde çalışma-
lar yapacağız. Seçim bit-
ti şimdi el ele verme za-
manı, bütün hemşerilerimi 
kucaklıyorum, artık ayrı 
gayrı yok. İzmir’de yaşa-
yan bütün Denizlili hem-
şerilerimi derneğimizin 
çatısı altında buluşmaya 
davet ediyorum. Birlik ve 
beraberlik içerisinde sos-
yal, kültür ve siyasi are-
nada Denizli’yi ve hem-

şerilerimizi en iyi şekilde 
hizmet etmek için var gü-
cümüzle çalışacağız. Bu 
güne kadar derneğimize 
maddi manevi katkı ya-
pan hemşerilerimize say-
gılarımı sevgilerimi sunu-
yorum” dedi.

Buldanlı hemşerile-
rimizin de bir asil Sü-
leyman Naz, iki yedek 
üye Lütfi Güzin ile Hü-
ray Özeşmen’in yer aldı-
ğı yeni yönetim kurulu şu 
isimlerden oluşuyor. 

Yönetim kurulu asil- 
Veli Kasap, M. Hakan 
Baksi, Süleyman Naz, Se-
vil Yürekli Türkbıyık, Se-
nem Kılıç, Ergül Dülger, 
Musa Yiğit, Ümran Yaş, 
Ayşe Şanlı, Özlem Türet-
ken, Hürriyet Erbayat

Yönetim kurulu yedek- 
Sezai Çengil, Ozan Gir-
gin, Mustafa Atalay, Banu 
Kınay, Görkem Durmuş, 
Nuri Mengüaslan, Hüray 
Özeşmen, Lütfi Güzin, 
Doğan Şenel, Aysel Yıl-
dan, Halil Gezen.

BiZE HER YER BULDAN

KAZANAN DENİZLİLİLER OLDU

GÜZELLEŞTİRME’DE 3 YIL DAHA YAKIN DÖNEMİ

KURSİYER KADINLARDAN ETKİLEYİCİ KONSER
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Buldan Tica-
ret Odası ve İŞ-
KUR tarafından 
ortaklaşa düzen-
lenen Girişimci-
lik kursuna ka-
tılan 25 kursiyer 
eğitimlerini ta-
mamladı.

Buldan Ticaret 
Odası ile İŞ-KUR 
tarafından düzen-
len Girişimcilik 
eğitimi tamam-
landı. Belediye 
Düğün Salonunda, eğit-
men Nezahat Türköz ta-
rafından verilen eğitim-
lere katılan 25 kursiyer, 
kuracakları işletmeler-
de yaşayabilecekleri so-
runlar ve çözüm yolları 
ile hibe ve destek proje-
leri hazırlama eğitimle-

ri aldı.
Periyodik olarak Giri-

şim eğitimleri verdikle-
rini dile getiren Buldan 
Ticaret Odası Genel Sek-
reteri Ayhan Emirdağ “ 
Bu dönem açtığımız Gi-
rişimcilik kursuna çok 
yoğun ilgi oldu. İŞ-KUR 
ile ortaklaşa olarak aç-

tığımız Girişimcilik 
kursunda en önemli 
amacımız Buldan’ı-
mıza yatırım yapa-
cak genç girişimci-
leri günümüz piyasa 
koşullarına hazır ha-
le gelmelerini sağ-
lamak ve hibe ve 
desteklerden yararla-
nabilmeleri için pro-
jeler hazırlayabil-
melerini sağmaktır. 
Buldan’ın yatırıma 
ihtiyacı vardır. Yatı-

rım, iş gücünün artması-
na, istihdamın sağlanma-
sına katkı yapmaktadır. 
Girişimcilik kursumu-
za katılan kursiyerleri-
mizin de bir an önce bu 
amaçla çalışmalar yapa-
cağına yürekten inanıyo-
rum” dedi. 

Her Ramazan’da olduğu 
gibi bu yılda Güroluk ma-
hallesinde altı yüz kişi toplu 
iftarda bir araya geldi.

Güroluk mahallesinde iftar 
geleneği bu yıl da devam etti. 
Altı yüz kişiyle yapılan iftar-
da, birlik ve beraberliğimizin 
devamı için dualar edildi.

Güroluk mahallesi Yaka 
bölgesinde bulunan basket-
bol sahasında yapılan toplu if-
tar yemeğine Belediye Baş-
kanı Mustafa Gülbay ile daire 

amirleri ve Güroluk Mahallesi 
sakinleri katıldı.

Ramazan’da yaptıkları if-
tar geleneğini bu yılda sürdür-
mekten mutluk duyduğunu 
dile getiren Güroluk Mahal-
lesi Muhtarı Mehmet Emir-
dağ “Yaka bölgemizde altı yüz 
kardeşimizle birlikte iftarımızı 
yaptık. Güroluk mahallesi sa-
kinlerimiz komşuluk ilişkileri 
oldukça iyi olan bir bölgemiz-
dir. Ben bu geleneği sürdür-
memizde büyük emekleri 

olan, maddi ve manevi katkı-
lar yapan değerli mahalle sa-
kinlerimize ve katılan herkese 
çok teşekkür ediyorum. Yaka 
bölgemizde oluşturduğumuz 
mutfak alanımızda 15 adet ka-
zan, 3 kaynatma, 250 servis 
tabağı, 500 yemek tabağı, 500 
kaşık, 50 adet bulambaç tep-
sisi ve pilav tavaları mevcut-
tur. Mahallemizin bütün top-
lu yemekleri ve eğlenceler bu 
alanda yapılmaktadır. Basket-
bol sahamızın üstünün kapan-

masıyla bu alan daha iyi şekil-
de her türlü organizasyonlara 
uygun hale getirilecektir.  Bu 
alanda üstünün örtülmesi ha-
linde kır düğünleri, mevlitler 
ve sünnetler yapılabilecektir. 
Bu amaçla hayırsever vatan-
daşlarımızdan yardım rica edi-
yorum. Tek başlarına üstlen-
meleri durumunda isimlerini 
vereceğiz. Ben hayırsever va-
tandaşlarımızın her türlü kat-
kıyı yapacaklarına inanıyo-
rum” dedi.

Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm 
Derneği tarafından organize edilen if-
tar yemeklerine bu yılda ilgi yüksek ol-
du.

Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Der-
neği tarafından organize edilen ve hayır-
severlerin katkılarıyla düzenlenen iftar 
yemeğine bu yılda devam edildi. Aralık-
sız dokuz yıldır sürdürülen ve artık ge-
leneksel hale gelen iftar yemeklerine va-
tandaşların yanı sıra Buldan Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Buldan halkının hayır hizmetlerinde 
birbirleriyle adeta yarışta olduğunu dile 
getiren Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm 
Derneği Başkanı Mehmet Yakın “ Dokuz 

yıldır sürdürdüğümüz iftar yemekleri or-
ganizasyonumuzu bu yılda sürdürmek-
ten büyük mutluluk duyuyorum. Rama-
zan öncesinde Buldan içinden ve dışında 

yaşayan hemşerilerimiz irtibata geçe-
rek yemek bedellerini üstleniyorlar. Biz-
ler de derneğimiz olarak arta kalan mas-
rafları ve organizasyonu üstleniyoruz. Bu 
yılda her gün beş yüz ila yedi yüz vatan-
daşımız hep birlikte, beraberlik içinde if-
tarlarımızı açtık. Bizlerin misafiri olan 
yüksekokul öğrencilerimizin de bizler-
le aynı sofrada bulunması Ramazan iftar-
larımıza ayrı bir güzellik katkı. Bu sofra-
larda bir olduk beraber olduk ve bereketi 
paylaştık. Ben şahsım ve yönetim kurulu 
üyelerimiz bu sofraların kurulmasını sağ-
layan hayırseverlerimize, emeği geçenle-
re ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşek-
kür ediyorum” dedi.

Buldan Vatan Sana-
yi Sitesi Esnafları, sa-
nayi sitesinin iç yolla-
rını kendi aralarında 
para toplayarak kilitli 
parke taşı döşettiler.

Kışın çamur deryası-
na dönen, yazın da toz-
dan durulmayan Vatan 
Sanayi Sitesi yollarına 
nihayet döşeme yapıldı. 

Yapımı uzun süren ve 
son yıllarda artan es-
naf sayısı ile işlek ha-
le gelen Vatan Sana-
yi Sitesi bilindiği gibi 
1994-1999 yılları ara-
sında görev yapan rah-
metli eski Buldan Be-
lediye Başkanı Veli 
Başdurnalı’nın döne-
minde kurulan Vatan 
Sanayi Sitesi Koopera-

tifi tarafından yaptırıl-
mıştı. Uzun süre yarım 
halde bekleyen sana-
yi sitesi, son üç dört yıl 
içinde neredeyse tama-
men doldu. Ancak işlek 
hale gelmesine karşılık 
sitenin iç yolları ile si-
teyi Akçeşme’ye bağla-
yan yol hiç te siteye ya-
kışır halde değildi.  Site 
sakinleri yazın tozdan, 
kışın da çamurdan sü-
rekli şikayet etmektey-
diler. 

2014 yerel seçimle-
ri öncesi Denizli Bü-
yükşehir Belediyesi ta-
rafından Akçeşme-Site 
arasındaki yola çakıl-
lı bir asfalt atıldı. An-
cak bu asfalt çok kısa 
bir zamanda bozuldu. 

Site sakinleri site yol-
larının düzenlenmesi 
için siyasiler ile  Buldan 
Belediyesi’ne zaman 
zaman başvuruda bu-
lundular. Siyasilerin her 
seferinde ilgilenecek-
lerini söylemesine rağ-
men bu güne kadar hiç-
bir şey yapılmadığını, 
Buldan Belediyesi’nin 
de maddi durumunu 
göstererek kendilerine 
zaman tanınmasını is-
tediğini söyleyen Vatan 
Sanayi Sitesi Koopera-
tifi Başkanı Kadir Ba-
şoluk, “baktık ki beledi-
yeye ve diğer siyasilere 
kalırsak daha çok bek-
leyeceğiz, kendi işimizi 
kendimiz görelim dedik 
ve kendi aramızda pa-

ra toplayarak kilitli par-
ke taşı aldık ve ustalara 
döşettik. Topladığımız 
75 Bin TL ile 4500 m2 
kilitli parke taşının dö-
şemesini gerçekleştir-
dik. Buldan Belediyesi 
de Akçeşme-Sanayi Si-
tesi arasındaki yolu da 
düzenledi. Bu yolun ke-
nar şarampolleri kaldı. 
Belediye beton şaram-
poller yapacak. Bu ça-
lışmanın da bitmesiyle 
çok fazla bir sıkıntımız 
kalmayacak. Her şe-
yi belediye yada devlet 
yapacak diye bekleme-
nin anlamı yok. Yapabi-
lecek durumdaysak va-
tandaş olarak bizim de 
elimizi taşın altına sok-
mamız gerekiyor” dedi.

Buldan’ın pek çok ma-
hallesinde bulunan yan-
gın vanaları hortumları-
nın uymaması nedeniyle 
kullanılamıyor.

Yangınlarda ilk mü-
dahalenin yapılabilme-
si amacıyla mahallelerde 
bulunan yangın vanala-
rı hortumların rekorları-
nın uymaması nedeniyle 
kullanılamıyor. Özellik-
le Buldan’ın yukarı böl-
gelerinde çıkan yangın-
larda mahalle sakinlerince 
ilk müdahalenin yapılması 
amacıyla takılamaya çalı-
şılan hortumlar rekorların 
uymaması nedeniyle takı-
lamadı. 

İtfaiye araçlarının çık-
makta zorlandığı Bursa, 

Güroluk, Helvacılar, Yal-
çınkaya, Düzalan ve Gir-
ne mahalleleriyle birlikte 
pek çok mahallede bulu-
nan yangın kutularının ço-
ğunda hortumların bulun-

madığı, bulunanların ise 
rekor bağlantılarının yapı-
lamadığı tespit edildi.

Olası yangınlarda halk 
olarak ilk müdahaleyi 
yapmak istediklerini an-
cak hortumları takamadık-
larını belirten vatandaş-
lar “Bu konuda yetkilileri 
uyarıyoruz. Yangın ku-
tularında yeterli miktar-
da hortum bulundurulsun, 
hortum olanlarda vanala-
ra uygun hale getirilsin. 
Özellikle eski evlerimi-
zin bulunduğu Yukarı bu-
cak bölgesindeki mahalle-
lerimizde yeterli önemler 
alınsın. Bu hem bizim 
hem de halkımızın en te-
mel ihtiyacıdır. Yetkilileri 
göreve çağırıyoruz” dedi.

VATAN SANAYi PIRIL PIRIL OLDU

GENÇ GİRİŞİMCİLER EĞİTİM ALDI

UYARIYORUZ

ALTI YÜZ KİŞİ GÜROLUK’TA BULUŞTU

GELENEK DEVAM ETTİ

Buldan Dört EY-
LÜL FMŞ ERENSOY 
ortaokulu halk oyun-
ları ekibi öğrencile-
ri davetli olarak gittik-
leri Makedonya Ohri 
şehrinde yapılan festi-
valde Makedonyalıla-
rın gönüllerini fethetti.

Okul yöneticileri, 
bir kısım öğrenci veli-
si ile birlikte gittikleri 
Makedonya’nın Ohri 
şehrindeki festival-
de yaptıkları gösterilerle 
festivale katılanlar tara-
fından ayakta alkışlandı-
lar. Ohri şehri belediye 
başkanı öğrencilerimizi 

bizzat kutlayarak çeşitli 
hediyeler verdi. Ohrililer 
ekibimizden gösterileri-
ni defalarca tekrar etme-
lerini istediler. 

Ülkemizdeki pek çok 

yarışmada da ödülleri 
olan, öğretmenleri Kür-
şat Özben ve Emin Ba-
loğlu idaresindeki Dört 
Eylül FMŞ Erensoy Or-
taokulu Halkoyunları 

ekibinin yurtdışı gösteri-
leri 8 gün sürecek. Ekip 
Makedonya’nı Ohri şeh-
rinden sonra bazı Bal-
kan ülkelerini de ziyaret 
edecek. 

MAKEDONYA’YI FETHETTİLER
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İstanbul Buldan Kültür 
ve Yardımlaşma Derneğ�

BULDAN HALKIMIZIN VE DEĞERLİ 
HEMŞERİLERİMİZİN RAMAZAN BAYRAMINI

KUTLAR HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİZ

BAŞKAN
 HABİP SADIK KIZILÖZ
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Buldan Ticaret Odası, 
14th International Geo-
metry Symposium etkin-
liklerinde bir araya gelen 
dünyanın önde gelen Ge-
ometri akademisyenleri-
ni Buldan’da ağırladı.

Pamukkale Üniversitesi 
Geometri Ana Bilim Dalı 
tarafından düzenlenen ve 
bu yıl ilk defa uluslarara-
sı olma hüviyeti kazanan, 
14. Uluslararası Geomet-
ri Sempozyumu kapsamın-
da Denizli’ye gelen Tür-
kiye ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden 250 akade-

misyen Buldan’ı ziyaret 
etti. Buldan Ticaret Odası 
tarafından organize edilen 
Buldan gezisinde Evliya-
zadeler Konağı, Yazıcıoğlu 
Konağı, BELKÜM, BEL-
SAM, Beyler Konağı ve 
Hamamboğazı bölgesinde 
restore edilen tarihi evleri 
gezen akademisyenler 14 
Mayıs Caddesindeki teks-
til işyerlerinden Buldan el 
dokuma ürünlerinden sa-
tın aldılar. Denizli’de bir 
araya gelen Türkiye’nin 

tüm üniversiteleri ile Rus-
ya, Romanya, İspanya, İs-
viçre, Hindistan ve Fas’tan 
geometri alanında ön-
de gelen 250 akademisye-
nin yer aldığı sempozyu-
mun ardından Buldan’da 
güzel bir geziden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Pamukkale Üniversitesi 
Geometri Ana Bilim Da-
lı Başkanı Doçent Doktor 
Cansel Yormaz “ Buldan 
gerçekten de Denizli’mi-
zin en güzel bölgelerinden 
birisi. Burada hem yorgun-
luk attık, hem de doğası, 
tarihi ve turistik bölgele-
ri ile dokumalarını tanıdık. 
Mükemmel lezzeti olan 
Buldan simidini de tama 
şansını yakaladık. Bize 
bu ziyareti organize ede-
rek Buldan’ı tanıma fırsa-
tı sağlayan Buldan Ticaret 
Odasına teşekkür ediyo-
rum” dedi.

YENİ MAHALLEDE 3+1 ODA, 
KALORİFERLİ, ASANSÖRLÜ,3.

KAT,150 M2 DAİRE SAHİBİNDEN 
SATILIKTIR. 

İRTİBAT İÇİN  
0 532 434 73 18

SATILIK
DENİZLİ BOZBURUN MAHALLE-
Sİ, SİMPAŞ KONUTLARI KARŞI-
SINDA 4 PAFTA, 733 PARSELDE 

BULUNAN 182 METREKARE 
ARSA SATILIKTIR. 

0-543-5125290

SATILIK
Çalıştırılmak üzere sigortalı 

eleman alınacaktır.

 Müracaat Gölgesiz 
Ticaret 

Tel: 4319292

ELEMAN ARANIYOR

Denizli Emniyet 
Müdürlüğü'nden almış 
olduğum E sınıfı ehli-
yetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Mehmet Kaygusuz

KAYIP

2015-2016 Türkiye Süper Lig şam-
piyonu olan Beşiktaş’ın Buldanlı ta-
raftarları, şampiyonluğu muhteşem 
bir törenle kutladı. 

22 Mayıs Pazar günü yapılması plan-
lanan ancak hava muhalefeti nedeniyle 

24 Mayıs Salı gününe er-
telenen kutlama törenle-
ri Alanyazı Meydanı’nda 
yapıldı. Akşam er-
ken saatlerde Alanyazı 
Meydanı’nda toplanmaya 
başlayan taraftarlar, ge-
ce ilerleyen saatlere kadar 
doyasıya eğlendiler. 

Törenler say-
gı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın toplu hal-
de okunmasıyla baş-
ladı. Buldan Beşik-

taşlılar Derneği Başkanı M. Arif 
Damgacı’nın konuşmasının ardın-
dan çalınan marşlar ve müzikle co-
şan Beşiktaşlılar meşale ve şelale 
şovla adeta kendilerinden geçti-

ler. Meydandan Atatürk Caddesi, Şü-
kür camii Meydanı ve 14 Mayıs Cadde-
si güzergahı izlenerek yapılan ve yanan 
meşalelerle görsel bir şova dönüşen yü-
rüyüşün ardından, Alanyazı Meyda-
nı’ndaki havai fişek gösterileri muhte-
şem bir görüntü oluşturdu. 

Tören araba kortejinin ilçeyi dolaşma-
sı ile sona erdi. 

U 19 2. Küme Play-off’ta 
4. Sırada yer alan ve gele-
cek sezon U 19 Ligi 1. Kü-
mede yer alma başarısını 
gösteren Buldan Belediyes-
por kupasını aldı. 

Pamukkalespor ile oynadı-
ğı ve 6-5 biten karşılaşma so-
nucunda kupasını alan yeşil 
siyahlı futbolcular coşkuyla 

zaferini kutladılar. Kupa ver-
me törenine Buldan Beledi-
yesporlu futbolcular, antrenör 
Halil Baştürkmen, Denizli 
ASKF Yönetim Kurulu Üye-
si Mehmet Emin Ataş, Saha 
Komiserleri Derneği Deniz-
li Şube Başkanı Mehmet Fa-
tih Salmansar, ASKF Görev-
lisi Cihan Çoban katıldı. 

19 yaş altı futbolcula-
rın mücadele ettiği U19 Li-
gi 2. Kümede Buldan Beledi-
yespor başarılı bir mücadele 
sonrası bu kupayı almaya ve 
önümüzdeki sezon 1. küme-
de mücadele etme hakkı ka-
zandı. 

Kupayı alan futbolular ku-
pa ve madalyalara ile bol bol 

hatıra fotoğrafı çektirerek, 
uzun bir sezonda çalışarak ve 
mücadele ederek alınan ku-
pa ve madalyaların haklı gu-
rurunu yaşadılar. Oyuncula-
rın bu emeği sayesinde uzun 
zamandır bekledikleri şam-
piyonluğu yakalayan Buldan 
Belediyespor U19 takımı yö-
neticileri gelecek yıl için de 
aynı başarıyı almak istedikle-
rini belirttiler.

Buldan Belediyespor 
U19 takımı futbolcula-
rı: Osman BAŞTERZİ,Fırat 
YILMAZ,Seyfettin UZ,Yaşar 
ÜNSAL,Alper ÖNEY,Emre 
BAŞGÜNER,Turan 
YURDAKUL,Cihan 
MUTLU,Sercan 
KAYA,Emre ONAT,M.
Can ÇELİK,Alparslan 
BAŞKAYA,Hüseyin 
KARCİER,Fatih 
DEMİRDAĞ,Durmuş 
YÖRÜK,Semih 
BAŞİŞÇİ,Mecit Can BAL-
TA.

Buldan Ali Tunaboy-
lu Mesleki Teknik Eğitim 
Merkezi (METEM) öğret-
men ve öğrencileri, “Sağ-
lıklı Yaşam İçin Pedal 
Çevir” kampanyası baş-
lattılar.

“Sağlıklı Yaşam İçin Pe-
dal Çevir” kampanyası  çer-
çevesinde, başta okul mü-
dürü Mehmet Sökmen 
olmak üzere bazı öğretmen-
ler ve öğrencilerin katıldığı 
ilk bisikletle yürüyüş Alan-

yazı Meydanı’nda başladı. 
Atatürk Caddesi, 14 Mayıs 
Caddesi takiben ilçenin ba-
zı caddelerini dolaşan öğ-
retmen ve öğrenciler, amaç-
larının sağlıklı yaşamak 
için sporun önemli oldu-
ğunu, bunun için de bisik-
let sporunun en ideal spor-
lardan biri olduğunu halka 
anlatabilmek olduğunu be-
lirttiler. 

Her hafta Salı günleri sa-
at 14.00’de Alanyazı Mey-
danı başlangıç olmak üzere 
bu yürüyüşleri tekrarlaya-
caklarını söyleyen METEM 
Müdürü Mehmet Sökmen, 
her geçen hafta katılımın 
artacağını ve bu sporun kit-
lesel bir spora dönüşeceğini 
umduklarını söyledi. 

DÜNYANIN GEOMETRİCİLERİ 
BULDAN’DA BİRLEŞTİ

SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

BULDAN BELDİYESPOR U19 
BİRİNCİ KÜMEYE YÜKSELDİ

BEŞİKTAŞLILAR ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI
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Kocaman yürekli çocuklar 
elde ettikleri 1357.62 TL yi 
LÖSEV’e bağışladılar.

Bu çocuklar ayakta alkışla-
nır. Fehmi, Mehmet, Şükrüye 
Erensoy Ortaokulu 5-D sını-
fı öğrencileri Buldan Doku-
ma Kültür ve El Sanatları Fes-
tivalinde hayırsever esnafl arın 
verdiği çeşitli dokuma ürün-
leri ile su satarak elde ettikle-
ri 1357,62 TL yi LÖSEV’e ait 
hesaba yatırılmak üzere Ziraat 
Bankası Buldan Şube Müdürü 
Taşkın Özek’e teslim ettiler. 

Öğretmenleri Beyzat Türk-
bay ile birlikte elde edilen 
1357,62 TL yi teslim eden İs-
met Efeoğlu, İbrahim Atıl, Eda 
Kılıçarslan, Berru Buldanlı-
oğlu, Elif Beren Dağcı, Güray 
Kıncı, Altan Özel, Ezgi Zeren 
Koç, Ayşegül Çelikyurt, Ali 
Ünsal, Mehmet Yasin Genç, 
Mehmet Efe Köylü ve Asu-
de Yolcu,  lösemi hastası ço-
cukların iyileşebilmeleri için 

yardımda bulunmayı düşün-
düklerini ifade ederek “Arka-
daşlarımızla ortak karar alarak 
Buldan festivalinde yapabile-
cek bir proje belirledik. Hayır-
sever esnafl arımız bize destek 
olmak amacıyla yardımcı oldu-
lar. Havlu ve su satarak bu ge-
liri elde ettik. Festivalde nö-
betleşe olarak stantta bekledik. 

Bütün arkadaşlarımız görevi-
ni en iyi şekilde yerine getir-
di. Hatta lunaparka ve konser-
lere dahi gidemedik. Ancak en 
iyi geliri Hadise konserinin ol-
duğu Cumartesi günü yaptık. 
Lösemi hastası kardeşlerimizin 
bir an önce iyileşmelerini dili-
yoruz. Kendilerine her zaman 
yardımcı olmayı görev edin-

dik. Bize destek veren hayırse-
ver esnafl arımıza ve LÖSEV’e 
teşekkür ediyoruz. Bundan 
sonrada bu tür kampanyaları-
mızı düzenlemek amacında-
yız” dedi.

Buldan Ziraat Bankası Mü-
dürü Taşkın Özek’de yapılan 
kampanyadan dolayı çocukları 
kutlayarak kalem hediye etti.

İlçemizin kiraz am-
barı sayılan Alandız’da 
üretilen kirazlar ihra-
catçılar tarafından ka-
pışılıyor.

Kestane, elma, kiraz 
gibi ürünleriyle ünlü ma-
hallemiz Alandız’ın ki-
razlarını, ihracatçılar iç 
piyasaya bırakmıyorlar. 
Napolyon cinsi kirazlar 
daha tam olgunlaşmadan 
ihracat firmaları tarafın-
dan satın alındı. Yerinde 
5-6 TL’den satın alınan 
kirazlar Avrupa pazarla-
rına gönderiliyor.

Hiç zirai ilaç kullanıl-
madan üretilen kirazların 
bu yıl veriminin iyi ol-
ması ve ihracatçıların da 
gözdesi olması Alandız-
lı üreticileri sevindirdi. 
“Bir yıl boyunca gözüne 
baktığımız ve soğuklar-
dan etkilenmemesi için 
dualar ettiğimiz kirazı-
mızın para etmesi bizleri 
sevindirdi” diyen üretici-
ler, darısı diğer ürünleri-
mizin başına diyorlar. 

ALANDIZ KİRAZI İHRACATA GİDİYOR

ALKIŞLAR ÇOCUKLAR

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Ramazan Bayramınız Kutlar Esenlikler Dileriz


