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M.NURİ ÇOBANOĞLU SALİH UZ

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

YAYINIMIZ SES GETİRDİ !
DOĞANKÖY’DEN KUM ALIMI YAPILMIYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Buldan ci-
varında yapılan göletlerde kullanılmak üzere 
Doğanköy’deki arazilerden kum alımı yapma 
girişimi, mahalle halkının karşı çıkması ve 
bunun basın yansıması sonrası askıya alındı. 

Güngör Cerit 
Cumhuriyet İlk 
Okulu öğrencile-

rinden Efe Kemal 
Çalık ve Rümey-
sa Çiftçioğlu 

okul bahçesi 
dışında farklı 
günlerde 
buldukları bir 
miktar parayı 
sahiplerine 
ulaştırdı.

ÇOCUKLAR!
AFERİN 
MİNİK ÖĞRENCİLER BULDUKLARI 
PARAYI TESLİM ETTİLER

Buldan AYDEM Müşteri İliş-
kileri Merkezi Dörteylül Mahal-
lesi Atatürk Caddesinde hizmet 
vermeye başladı.

Aydın, Denizli ve Muğla bölge-
lerinde faaliyet gösteren AYDEM  
Elektrik Perakende Satış A.Ş. 
Buldan Müşteri İlişkileri Merkezi 
(MİM) yenilen konseptiyle Dörtey-
lül Mahallesi Atatürk Caddesinde 
hizmete açıldı.

BULDAN AYDEM (MİM) AÇILDI

Buldan Ticaret 
Odası, TOBB’da 
düzenlenen ve 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Bir-
liği Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklı-
oğlu ve Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkçi’nin de 
yer aldığı, 11. 

Dönem Akredi-
tasyon Sistemi 
sertifika törenin-
de Akreditasyon 
belge ve sertifi-
kasını aldı. 

BEŞ YILDIZLI ODA OLDU

Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü’ne 

bağlı ekipler, 
sorumluluk 
alanı altındaki 
park ve bah-
çelerde yeni 

düzenlemeler yapıyor.
Denizli Büyükşehir 

Belediyesi sorumluluk 

alanına giren Talat 
Tarakçı Parkı, Çocuk 
Parkı ve Alanyazı’dan 
Acısu’ya kadar olan 
Adanan Menderes 
Bulvarı’nın orta refüj-
lerinde hummalı bir 
çalışma yürütülüyor. 

PARK VE BAHÇELER YENİLENİYOR

Yönetmenliğini Yüksel Aksu`nun yaptığı `İftarlık 
Gazoz` filminin Denizli galası, Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Sanat Merkezi`nde yapıldı. Denizlililer 
filme yoğun ilgi gösterirken yüzlerce kişi, yer bula-
madıkları için geri döndü.

DENiZLi`DE "iFTARLIK 
GAZOZ" iZDiHAMI

ENER TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİNE SEÇİLDİ

8'de

8'de

16'da

13'de

15'de

8'de
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Zama-
nını bahrinde Tatarlar mahal-
lesinde  Çerçi Hâvız lakabıyla 
tanınan hitabeti ve çenesi 
kuvvetli, etrafını etkileyen, 
kendisini dinleten, karşısında-
kini kandırabilen biri yaşamış. 
O zamanlar camii hoca ve 
müezzinlerine maaş bağlan-
madığından, bu işleri yapanlar 
amme işi olarak gönüllü olarak 
yaparmış. Düğün ve sünnet-
lerde mevlüt okur, cenazelerde 
telementevfik çeker, beş on 
kuruş verirlerse; onunla geçin-
meye çalışırmış. Ama bakmış 
bu şekilde yaşamak zor, seyyar 
satıcı olmaya karar vermiş. 
Yatağan’dan çakı, bıçak, makas 
ne üretiliyorsa getirip, köy 
köy dolaşıp satmaya başlamış. 
Biraz para kazanmaya başla-
yınca, Denizli’den aldığı av 
tüfeklerini ve saat çeşitlerini de 
eklemiş. Çerçi Hâvız at, araba 
gibi vasıta kullanmazmış. Sa-
atleri kollarına dizer, tüfekleri 
omzuna asar, bıçakları kınla-
rının içinde belinde, makas ve 
çakıları cebinde taşırmış.

        Vardığı köyün kahvesine 
girer, orada yaptığı konuşma, 
hitabet gücü sayesinde herkese 
bir şeyler satarmış. Mal almak 
isteyen, ancak parası olmayan 
köylülere de “ Evinde işime 
yarayacak antika veya tarihi 

eşyan varsa 
getir. Takasa 
gireriz. Yalnız 
pahada ağır, 
yükte hafif 
şeyler getirin. 
Girer, çıkarız” 
dermiş. Antika 
veya tarihi 
eşyası olanları 
mutlaka ikna 

eder,  ellerinden ucuza takasla 
alırmış. 

        Takasta aldığı bu 
eşyaları biriktirir ve yılda bir, 
iki kez İzmir’e gider. Keme-

raltı Çarşısı’nda antikacı bir 
Ermeni’ye sıkı pazarlıklar 
sonucu memnun edici fiyatlara 
satarmış.

          Değerli eşyalarının yok 
pahasına ellerinden alındığını 
geç de olsa fark eden köyün 
biri, Hâvız’a bir oyun oynama-
ya karar verirler ve uygulamaya 
geçerler hemen. Köyde bir ev 
inşaatı için, komşu köyden ge-

len çatı 
ustasını 
işin içine 
katarlar.

         
Günün 
birinde 
Çerçi 
Hâvız o 

köye gelir. Kahvede toplanan 
köylüler adına konuşan 
muhtar “ Komşu köy-
den gelen bir çatı ustası 
çalışıyor köyde. Onların 
köyünde çok değerli anti-
kalar bulmuş bir yakını. Bir 
görüş kendisiyle istersen” 
Bu habere çok sevinen 
Çerçi Hâvız, hemen inşa-
atta çalışan ustanın yanına 
gider. Ustayla tanışır ve 
köyünde neler olduğunu 
öğrenir. Usta  “Benim bu-
rada bir aylık bir işim var.  
Gelecek ay bizim köye 
gel.  Beni bul. Ben sana 
yardımcı olurum.” Der. Bir 
ay sonra Çerçi Hâvız  o 
köyün yolunu tutar. Çatı 

ustasını bulur. Usta onu kah-
veye  götürür. Orada bekleşen 
köylüler sahte para ve sikkeleri 
ona satarlar. Bu alışverişten çok 
memnun ayrılan Hâvız  en kısa 
zamanda  aldıklarını İzmir’e 
götürür. Ermeni antikacıdan iyi 
bir para almayı hesaplamakta-
dır. Antikacı Hâvız’ın getirdiği 
malları güzelce inceler. “ Kaç 
para bekliyorsun?”  “ En az 
yüz lira verirsin herhalde!”  
“ Bunlar sahte. Bir lira bile 
vermem.” Tufaya geldiğini o an 
fark eden Hâvız “ Kaybettiğim 
paraya yanmıyorum. Buralara 
kadar boşuna gelmişim, ona 
yanıyorum.”

     Bu olaydan sonra köyler-
den antika toplamayı bırakır.

buldan  efsaneleri
Ahmet Kızılöz

ÇERÇİ HÂVIZ

İlk insan olarak Âdem (A.S) 
yaratıldı. Kendi cinsinden ve 
nefsinden eşi de yaratıldı. Nite-
kim hazreti Havvâ’yı da Âdem 
aleyhisselamın kaburgası kemi-
ğinden yaratarak onun refika-i 
hayatı kılmıştı. Yani hayat 
arkadaşı yapmıştı. Artık evrende 
iki insan vardır, biri erkek biri 
dişi onun ayetlerinden biride, 
size, nefislerinizden kendileriyle 
sükûn bulacağınız eşler yarat-
ması ve aranıza sevgi ve acıma 
koymasıdır. Kuşkusuz bunda, 
düşünen bir toplum için ibretler 
vardır. Rum suresi ayet 21

- Bu ilk insan ailesi Allahın şu 
emriyle karşılaştı.

- Demiştik ki : ‘ Ey Âdem, 
sen eşinle beraber cennette yer-
leş. Ondan (cennetin yiyecekle-
rinden ) ikinizde bol bol yeyin.
(fakat) şu ağaca yaklaşmayın. 
Yoksa ikinizde ( nefsine) zulm 
edenlerden olursunuz’  Bakara 
suresi ayet 35

- Bizde : ‘ Ey Âdem, demiş-
tik, hiç şüphesiz ki bu, seninde, 
eşininde düşmanıdır. Bundan 
dolayı sakın sizi cennetten 
çıkarmasın o. Sonra zahmete 
düşersin ‘.

- ‘Çünkü senin acıkmaman, 
çıplak kalmaman hep oradadır’.

- ‘ Ve sen hakiykaten burada 
susamayacaksın, (güneş’in sıca-
ğı altında da) kalmayacaksın’.
Taha suresi ayet 117–118–119

  İnsanın cennet hayatı baş-
lamıştı. Devam ediyordu. Öte 
yanda Âdemi kendi felaketine 
sebep bilen şeytan, ondan öç 
almanın planları içindeydi. Ni-
metler yanında konan bir yasak, 

Âdem (A.S) ve eşinin 
ilk imtihanıydı. Daha 
önce Âdem (A.S) ya-
ratılışı ile melekler ve 
şeytan imtihan edilmiş-
ti. Başlangıçta melekler 
itiraz etmişlerse de 
hemen Allaha sığın-
mışlar ve secde emrine 
uymuşlardı. Şeytan ise 

secde emrine uymamış, isyan 
etmiş imtihanı kazanamamış, 
başarısızlığından Allahı sorumlu 
tutmuştur. Şimdi sıra insanday-
dı. Ne olacaktı? Kendi başına 
kalsa belki başaracaktı. Fakat 
insan olmanın verdiği bir takım 
açık noktaları şeytan gibi sinsi 
bir düşmanı vardı.

İLK GÜNAH
Âdem ( A.S) 
- Nihayet şeytan onu fitledi: 

‘ Ey Âdem, dedi, seni ebedilik 
ağacına zeval bulmayacak bir 
devlete ( ulaştırmaya) delalet 
edeyim mi’? Taha suresi ayet 
120

- Rabbinizin sizi bu ağaçtan 
men etmesi, melek olmanız ya 
da burada temelli kalmanızı 
önlemek içindir.

- Doğrusu ben size öğüt 
verenlerdenim, diye ikisini de 
(yalan yere) yemin etti.

- İşte bu suretle ikisini de 
aldatarak (o ağaçtan yemeyi) 
tenezzül ettirdi. Araf suresi ayet 
20–21–22

Âdem ( A.S) ve eşi melek 
olma veya cennette ebedi kalma 
ihtimallerini duyunca şeytanın 
kendilerine düşman olduğunu 
unuttular.’ Ağaca yaklaşma’ em-
rinde sabırsızlık ettiler. Ağaçtan 
yediler Taha suresi ayet 115

İşte bunun üzerine ikisi de 
ondan yediler. Hemen kötü 
yerleri açılıverdi. Üstlerini cen-
net yaprağından yamamı yaya 
başladılar. Âdem rabbine karşı 
geldi de şaşıp kaldı. Taha suresi 
ayet 121

Allah Âdeme görevini ha-
tırlattı ve savunmasını sordu. 
Şöyle buyurdu

—Ben ikinizi de bu ağacı 
yasak etmedim mi? Şeytan size 
muhakkak ap açık bir düşman-
dır demedim mi’.? Diye nida 
etti. Âraf suresi ayet 22

İLK TÖVBE
Şeytana kapıldılar. Şeytan 

isterdi ki daha da kendisini 
izlesinler. Fakat Âdem (A.S) ve 
eşi bu noktadan sonra melekle-
rin yolunu seçtiler. Şeytanı terk 
ettiler. Suçlarını itiraf ettiler. İn-
sanlık gösterdiler. Şöyle dediler

—Ey rabbimiz, kendimize 
yazık ettik. Eğer bizi bağışla-
maz, bizi esirgemezsen herhalde 
(maddi ve manevi en büyük) 
zarara uğrayanlardan olacağız.’ 
Âraf suresi ayet23

 Âdem (A.S) ile eşi tövbe ede-
rek rablerine döndüler. Samimi-
yetle bağışlanmalarını istediler. 
Allah da bağışladı. Çünkü 
tövbeyi en çok kabul eden, asıl 
esirgeyen odur. Bakara suresi 
ayet37

Aziz okuyucu insanoğlu 
tarafından işlenen hatalı hare-
ketlerin kaynağı şeytan ve ne-
fisdir. O anda aklımızı çalıştırıp 
yaptığımız o hatalı hareketimizi 
terk etmeliyiz. Böyle yaptığımız 
zaman şeytanın ve nefsin emri 
altına girmemiş oluruz kazanan 
biz oluruz. Peki, dönüş yapabilir 
miyiz? Âdem aleyhi selamda 
görüldüğü gibi bizde o hatalı 
hareketimizi terk edebiliriz ve 
etmeliyiz. Sonunda onun gibi şu 
duayı yapmalıyız.

—Ey rabbimiz kendimizi ya-
zık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, 
bizi esirgemezsen her halde     ( 
maddi ve manevi en büyük) 
zarara uğrayanlardan olacağız. 
Âraf suresi ayet 23

Allahtan aff ımızı talep ediyo-
rum.08-02-2016

   
Bizden Bir Ses 
Salih GEYİK 
(Emekli Din Görevlisi)

               ÂDEM PEYGAMBER 
VE ŞEYTAN

Derleyen: Suavi UYUM

YERTEPE ÇEŞME

ÇEŞMELERİMİZ

OCAK 2016'DA EVLENENLER
01-01-2016 Tuğba Özelçi – Hakan Özek
05-01-2016 Şule Saltıker – Gökhan Çimenlidağ
12-01-2016 Ayşen İşçioğlu – Mehmet Duman
15-01-2016 Hatice Gümül – İbrahim Savran
19-01-2016 Zarife Eser – Ahmet Arslan
25-01-2016 Melda Kanat – Ali Savaş

22-01-2016 Azize Çiçek – Ferdi Ünal
26-01-2016 Türkan Tuğçe Ergün – Harun Mustak
27-01-2016 Emine Uluer – Ahmet Mavice
28-01-2016 Ceylan Uluer – İbrahim Eroğlu
28-01-2016 Fatoş Karakaya – Mustafa Alkan

OCAK 2016'DA KAYBETTİKLERİMİZ
03-01-2016 Mustafa Ulusoy – Yenicekent Mahallesi
04-01-2016 Zehra Altun – Çarşı Mahallesi
06-01-2016 Nazire Erten- Helvacılar Mahallesi
05-01-2016 Nadir Yağcı – Helvacılar Mahallesi
06-01-2016 Döndü Gedik – Karaköy Mahallesi
08-01-2016 Mustafa Arık – Dörteylül Mahallesi
11-01-2016 Huriye Yangöz – Cumhuriyet Mahallesi
18-01-2016 İbrahim Ayokur – Cumhuriyet Mahallesi
19-01-2016 Halil Babacan – Çarşı Mahallesi
19-01-2016 Yılmaz Büyükdere – Cumhuriyet Mahallesi
19-01-2016 Ayşe Çoban – Kadıköy Mahallesi
21-01-2016 Halil İbrahim Erkaraca – Çaybaşı Mahallesi
21-01-2016 Ayşe Karataş – Türlübey Mahallesi

22-01-2016 Mustafa Uz – Turan Mahallesi
23-01-2016 Durmuş Gül – Hasanbeyler Mahallesi
23-01-2016 Vahide Çil – Turan Mahallesi
23-01-2016 Sezai Uz- Kovanoluk Mahallesi
24-01-2016 İsmet Atayiğit – Yeşildere Mahallesi
26-01-2016 Süleyman Başoğlu – Karşıyaka Mahallesi
26-01-2016 Alime Tırman – Yenicekent Mahallesi
27-01-2016 Pakize Köseli – Denizli
27-01-2016 Naciye Yücel – İstanbul
29-01-2016 Şefika Ertuğrul – Süleymanlı Mahallesi
29-01-2016 Sultan Uzman – Yenicekent Mahallesi
31-01-2016 Adem Teker – Yeniçam Mahallesi
31-01-2016 Ahmet Pala – Alemşahlı Mahallesi

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 Sorumlusu          :  Reşat KIZILÖZ
Grafi k 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 :25.02.2016
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

Oğuz köyü, Yertepe böl-
gesinde, Buldan Deresi ke-
narındadır. Yapıldığı tarih 
ve yaptıran belli değildir. 
Şimdiki halini, Oğuz kö-
yünden Işık Özeşmen yap-
tırmış. Kaynağı 10 metre 
batısından, iki yerden çıkar. 
Bir depoda toplanan suyun 
yarısı çeşmeye akar. Diğer 
yarısı Oğuz köy çeşmesine 
gider. Ayağı boşa akar. 
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2014 Yılının Ağustos ayında 
ayrı yaşadığı eşi 37 yaşındaki 
Aylin Yayla’yı, kayınpederi-
nin Gölbaşı Mahallesindeki 
evinde tabancayla öldürüp, 
kayınvalidesi ile kayınbirade-
rini yaralayarak kaçan firari 
katil zanlısı T.Y. İzmir’de 
yakalandı.

Eşinden ayrı yaşayan T.Y. 
2014 yılı Ağustos ayında sabah 
saat 06.30 civarında, kayınpe-
derinin evini basmış, eşiyle kısa 
bir tartışmanın ardından taban-
casını çıkararak eşini iki el ateş 
ederek öldürmüş, kendisine 
engel olmak isteyen kayınvali-
desi Türkan Conker ile kayınbi-
raderi Nail Conker’i de birer el 
ateş ederek yaralamıştı. 

Olaydan sonra kaçan 49 
yaşındaki T.Y. uzun bir süreden 
beri polis tarafından aranmak-
taydı. İzmir’de bir otel odasın-
da sahte kimlikle yakalanan 

firari katil zanlısı ilk ifadesinin 
alınmasının ardından Denizli’ye 

getirilerek hakim karşısına 
çıkarılacak. 

Karaköy Mahallesinde 
çıkan yangında Mehmet 
Kölemen’e ait bir ev kulla-
nılmaz hale geldi.

Buldan’ın en uzak mahalle-
lerinden olan Karaköy Mahal-
lesinde çıkan yangında Mehmet 
Kölemen’e ait ev kullanılamaz 
hale geldi. Denizli Büyükşehir 
Belediyesine bağlı Buldan İt-
faiye ekipleri tarafından sön-
dürülen yangında can kaybının 
yaşanmadı. Tamamen yanan 
evde çıkan yangının çıkış nedeni 

araştırılırken, aileyi ziyaret 
eden Buldan Belediye Başkan 
Yardımcısı Hikmet Şenözen 
gereken yardımın yapılacağını 
ifade etti.

Beraberinde CHP İlçe Başkanı 
Musa Ünsal, CHP yönetim ku-
rulu üyeleri ile birlikte Mehmet 
Kölemen ve ailesini ziyaret eden 

Belediye Başkan Yardımcı-
sı Hikmet Şenözen “Soğuk 
kış günlerini yaşadığımız 
bugünlerde Mehmet Kö-
lemen ve ailesinin uğra-
dığı bu afetten dolayı çok 

büyük üzüntü duyduk. Can kay-
bının yaşanmaması en büyük te-
sellimizdir. Mehmet Kölemen’e 
ve ailesine Buldan Belediyesi 
olarak sahip çıkarak gereken her 
türlü yardımı yapacağız. Aileye 
ve tüm Karaköy Mahallemize 
büyük geçmiş olsun” dedi.

UZUN SÜREDiR ARANAN FiRARi 
KATiL ZANLISI iZMiR’DE YAKALANDI
KARAKÖY’DE YANGIN
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Zamanda YolculukZamanda Yolculuk

23 Haziran 1970

Bu sayıda Sayın Habip Kızılöz’ün arşivin-
den fotoğrafl ar yayınlıyoruz. Kendisine 

fotoğrafl ar için çok teşekkür ederiz.

9 Haziran 1972. Kaymakamlık 
Kupası. Metin Yalçın, İbrahim 
Alsoy, Mehmet Yangöz ve 
Habip Kızılöz.

21.04.1968. Çivril Ortaokulu 
Buldan Ortaokulu ile maç 

yapmaya geliyor ama maç 
yapılamıyor. O günden bir 

hatıra: Necip Buldanlıoğlu, 
Metin Çelebi, Mehmet Demi-

rel, Hüseyin Erol, Zekai Tokel 
ve Habip Kızılöz. 

23 Nisan 1971

Buldanspor Denizli 1. Amatör Küme’de lig ikincisi. Habip, Hüseyin, Gök Meh-
met, Dursun, Ahmet, Ramazan, Temel, Ali İhsan, İbrahim, Yılmaz ve Yusuf. 

30 Ağustos 1971.

14 Temmuz 
1969. Habip 

Kızılöz, Mehmet 
Demirel, Necip 

Buldanlıoğlu, 
Ahmet..

20 Haziran 1971. Kayma-
kamlık Kupası final ma-
çından sonra.
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DE
GiDi
DE İBRAHiM ACIKARA                                        

i.acikara@hotmail.com
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- Bek yoruldum akıdeş, hura-
cığa accık oturan, bene bi sade gave 
bişirive, diye girdi geldi Moramıdın 
Kahvesine Eksinlerin Hilmi. Helep-
lerin Durmuş’un oturduğu masaya 
oturdu. Kahvesinden bir yudumu içti, 
kesik kesik öksürdü. Anlatacaktı ar-
tık neden yorulduğunu. Sordu Helep-
lerin Durmuş, Eksinlerin Hilmi’ye.

- Ne yapdın da yoruldun hey 
akıdeş.

- Üle söylenme bizimoğlan, 
dedi Eksinlerin Hilmi. Muhabbet 
edecek adam arayıp duruydu sanki.

-  Bizim gız aşaalaadan bi ev 
almış. Benim garı ille -Ben mehelini 
aldım, bi bulambaç tepsisi saadırdım 
Ekli Memet’ten, ev mübarekesine gi-
delim, sizin gız güceniveri- dedi dur-
du. Eh madem sen gidigo, ben ikin-
diyi gılam gelem aakandan dedim. 

Endim gittim covur mezarının alt 
yanına, akıdeş yee gök bina dolmuş. 
Ben epeyledir enmediydim o yanlara. 
Zaten ootalık binaylan zinaya galcek 
demiş böyüklerimiz, haggatten de-
dikleri bir bir çıkıbba. Neyse buldum 
vaadım binayı emme, zilleri hangi-
si bilimeyom. Bascem baamağımlan 
emme dürtcek bi yeri yok. Nişliyen 
neelere giden. Epey bekleyveedim. 
Gelen yok giden yok. Onda okul cı-
baaları geeggeliledi. Birini ünledim. 
Hinciki cıbalaa bek akıllı. Basıveedi 
gari, hemen kapı açıldı. 

Çıkdım vaadım evlerine. Epey 
oturduk. “Üle bizim gız hatırladın mı 
bizim Gadı Zehra’yı ediveediğin laf-
ları”, dedim. Epey gülüşdük gari.

- Ne deye laf ettiydi sizin gız 
Gadı Zehra’ya, diye, sordu Heleple-
rin Durmuş, Eksinlerin Hilmi’ye.

Heleplerin Hilmi soğuyan gavesini 
fincanı çevirerek içti bitirdi.

- Annadı veren de dinle, dedi 
ve başladı anlatmaya.

“ Bizim gız kasnak makinesi ede-
edi biz çocukken. Bi gece evde on-
caz makine edibba, bende uyur uya-
nık dees çalışıbduruyum. Anamlan 
bubam gezmeye giddile, evin için-
de yalnızız. Makinenin harıltısından 
duymamışsık. Gadı Zehra nene vaadı 
bizim o yanda. Onda bizim evin ka-
pısı tahta kapı. Yüklendin miydi açı-
lıveriydi. Gadı Zehra nene yüklenmiş 
kapıyı açmış, bizim makine ettiyimiz 
odaya girmiş, makedin üstüne otur-
muş, tespik çekip duru. Bizim gız aa-
kasına dönesiye gada kalgıdı gitti, bi 
bağırış kopaadı. Ödü patladı ben de 
göresiye gada  kookdum. “Körolmu-
yasıca garı, insan bi haber veememi 
geldiğini, insan kapıyı çaala, tokma-
ğı va üsdünde, ödümüzü kopaadın, 
deye epey çıkışdı buna.

 Onda Gadı Zehra içleniveedi ga-
lan kibar bi neneydi. İsdanbullula 
gibe gonuşcen deye uğraşırdı. “Hak-
lısın gızım, kusuruma bakman ga-
lan” dedi.

Neyse galan, bundan sonra Gadı 
Zehra, çok geldi gitti bizim eve. 
Emme hep kapıyı çalaadı. Bizde co-
ğurluğuna soraadık -kim o” deye, 
oncaz da kibarca “Ben Zehra Areç” 
deye ses veriydi. Ordan aklıma geldi 
evvelden alan kapıyı kaldırı giree gi-
derdin nerde esgi günlee de gidi de.

1950 yıllarının ilk yarıları 
gene Buldan Gençlik Kulübün, 
Denizli’de maçı var. Kalede 
o dönemin iyi kalecilerinden 
Hidayet Abi var. Kendisinin 
methini babamdan çok duymuş-
tum, tanıma şansına erişemedim 
ama yıllar sonra babamdan kalan 
resimleri yeni teknoloji ile büyü-
tünce o zaman tanıdım. 

Kendisi çözgücü Doğan Turan 
abinin dayısı olur. Bu yazıyı da 
ondan dinledim.  Naklediyorum 
kendisi canlı şahididir bu olayın. 
O zamanın arabası, Kırmı-
zı Mustafa amcanın burunlu 
arabası, önden bir manivelayla 
çalıştırılan otobüstü. 

Denizli’ye varılır, maç oyna-
nır, maçtan sonra yemek içinde 
çınarda devamlı gidilen bir 
lokanta vardır. Akşam olmuştur. 
Yemekler yenir, yola çıkılacak 

fakat arabamım far-
ları yanmaz; nerede 
o zaman tamirci 
bulmak. Ne yapalım 
diye düşünürken 
arabada bulunan 2 
tane şakacı, sami-
mi arkadaş vardır. 
Birinin adı Can 
can, diğerinin adı 
da Fırıncı Mehmet 
Ali’dir. O zamanlar 

şimdiki hapishane sırasındaki 
Berber Cemal’in bulunduğu yer-
de fırıncılık yaparmış. Bunların 
birinde el feneri varmış, demişler 
ki bizde fener var arabasının 
öndeki motor kapağının üzerine 
oturalım, yol gösterelim, de-
mişler. Arabanın dışına çıkıp iki 
arkadaş burunun üzerine oturup 
şoföre ışık tutarak maceralı uzun 
bir yolculuktan sonra Buldan’a 
gelirler.

1950 ve 60 yıllarının çocukları 
için en güzel eğlencesi bağlar-
dan, bahçelerden; elma, armut, 
çağla, badem çalmasıydı. Şimdi 
bizim jenerasyon ve bizden 
önceki büyüklerimizden kime 
sorsanız yüzde sekseni yapmıştır. 
Sinemacıların yukarı hastanesi-
nin arkasında bağlar vardı, güzel 
de elmaları bulunurdu. Çocuklar 

topları oraya elma yolmaya 
gidilirdi. 

Şimdiki stadın etrafının 
bulunduğu yerler badem ağacı 
bahçeleriydi. Çocuklar oralardan 
badem çalardı. Bizim Cum-
huriyet Okulu Müdürü Şinasi 
Bey’in müdür odası o taraflara 
bakardı. Oralardan kimler badem 
yolduysa görür tespit eder, gelin 
bakalım badem hırsızlar, der. 
Bademe Göçmen Hasan Efendiyi 
çağırır, simit satılan dayağı ister, 
çocukları cezalandırırdı. Biz 
ve arkadaşlarım az yemedik o 
dayakları. Evlerde iyi kötü bir 
şeyler vardır ama başka yerler-
den yemek tatlıdır. 

Çocukluğumuzda elma, erik, 
armut, badem çalmayanımız 
yoktur, Bunları zevkle anlatma-
mız pek çoktur.

Birde Numune Kardeşler 
Sinemasına film ara verilince 
10 dakika sigara molasında kaç-
manın da zevki başkaydı. Yusuf 
amca yakalar, dışarı atar. Biz 
gene ertesi günü tekrar kaçardık. 
Hey gidi günler.

Hep kaçardık 10 dakika arada 
Kardeşler Sinemasına,

Ne yapalım olmazdı çocuklar-
da harçlık.

Giremezdik baştan parasına.

1970 yılların ikinci yarısın-
dan anarşi ve terör olayları 
artmış. Siyasi görüş ayrılıkla-
rı, ufak tefek sokak kavgaları 
eksik olmazdı. Hatta ölümle 
sonuçlananlar bile oldu. Hiç bir 
kimseniz o devirleri tekrar geri 
gelmesini istemediği günlerdir 
o günler. Sıkıyönetim devirleri 
gece 12’den sonra sokağa çıkma 
yasakları başlamış ve insanları-
mız bir yere ziyarete gittiklerin-
de 12’den önce evlerinde olmak 
için aceleyle koştura koştura 
evlerine giderlerdi.

O günler çok sıkıntılı ve 
üzücü dönemlerdi. Allah bizlere 
Türkiye’ye tekrar yaşatma-
sın o günleri. Şimdi insanlar 
rahat bolluğun içindeler. Hayat 
şimdi sabahlara kadar yaşanıyor 
Buldan’da. Galiba biraz şükret-
mesini bilmiyoruz. 

1980 yılları olayların ve acıla-
rın daha çok tırmandığı zamanlar 
1980 darbesi olunca sıkıntılar, 
ekonomik, siyasi istikrarsızlıklar 
derken 1984 seçimlerinden sonra 
insanlar rahatlamaya başlamıştır. 
Bu arada da vatandaşlar yüksek 
enjelasyonla tanışıp, onunla 
yaşamaya başladılar. 

Tekstilde aşamalar kaydedildi. 
Bir yanda fiyat artışları var ama 

insanlar mal yetiştiremiyorlar-
dı. Güzel para kazananlar, iyi 
sermayesi olanlar oldu. Özel 
televizyonlar çoğaldı. Türkiye 
geneline yayılan insanları biraz 
daha bir rahatlığa, lüks yaşam 
ve aşırı tüketim hastalıklarına 
sürükledi. 

Büyüklerimiz eldirek hasırı, 
eziler kilimlerinin, çapıt minder-
lerin üzerlerinde ömür geçirdiler. 
Mahallede halısı olanlar parmak-
ların sayısı kadar azdı. 

Düğün ve Ramazan, dünür 
davetlerinde o kalabalığı ağır-
lamak için, mahallede bir veya 
iki ailede bulunan meydan sinisi 
diye tanımlanan büyük tunçtan 
yapılmış sini istenir. En az 2-3 
kişinin yardımıyla taşınırdı. 
Davet bitince ertesi günü iade 
edilirdi. Şimdi nerelerden nere-
lere geldik. Davetlerde ara tatlısı 
denilen bir kültürümüz vardı. 
Çorba ve ikinci yemekten sonra 
o günün şartlarında kadayıf veya 
muhallebi olurdu. Birkaç kaşık 
alınır tekrar yemeklere devam 
edilirdi. Artık kayboldu bu kül-
tür. Ben Konya’da dostların çok 
iftar yemeklerinde bulundum. 
Bazı aileler bu kültürü sürdür-
mektedir. 

Devam edecek…

Atilla ARABACI
Konuk Yazar

Değerli Hemşehrilerim,
Bu ayki yazımı Denizli 

Buldanlılar Derneğinin Antalya 
gezisi ile başlamak istiyorum. 
Cumartesi sabahı çok soğuk bir 
havada erkenden Buldan’dan 
yola çıktık. Denizli’de bizi 
bekleyen hemşehrilerimizle bu-

luştuk ve Antalya’ya 
doğru hareket ettik. 
Bir saat sonra kah-
valtı molası verdik. 
Öğleyin Antal-
ya’daydık.

Kaldığımız otel 
ve organizasyon çok 
mükemmeldi. Pazar 
günü Denizli’ye 
döndük. Düzenle-
meyi yapan Denizli 
Buldanlılar Derneği 

Başkanı Sayın Halil Yüksel ve 
yakın çalışma arkadaşlarına 
takdir ve teşekkürlerimi sunu-
yorum.

İzmir’deki büyük buluşma 
27 Şubat’ta Kuşadası Quarizma 
otelde yapılacak. Artık gele-

neksel hale gelen bu  bir araya 
gelmeler bu yıl da büyük rağbet 
görecek diye umuyorum. Bu 
sayede hem hemşehrilerimiz 
yılda bir kez bir araya gelip 
güzel iki gün geçiriyorlar hem 
de burs alan öğrencilerimize 
katkı sağlanmış oluyor. Ancak 
bu sene otel fiyatlarının çok 
yüksek olması nedeniyle ücret 
belirlemede epey sıkıntı çektik. 
Sonunda hemşehrilerimizin 
daha ucuza konaklamalarına 
karar verdik. Bu sene hemşehri-
lerimize çok güzel bir mekanda 
ucuza konaklama sağladığımız 
için mutluyuz.

Bir başka konu ise İzmir’de 
yaşayan hemşehrilerimizin çok 
büyük bölümünün Derneği-

mizle ilişki kurmakta çekimser 
davranmasıdır. Derneğimizin 
üyelerden ödenti beklentisi yok-
tur. Üye aidatı almıyoruz.

Derneğimizin verdiği öğ-
renci burslarının iki kaynağı 
var. Birincisi ve en önemlisi 
hayırsever hemşehrilerimizin 
yaptığı bağışlardır. Bu bağışlar 
doğrudan öğrencilere aktarıl-
maktadır. İkincisi ise Derneği-
mizin yaptığı etkinliklerden elde 
ettiği gelirlerdir. Ayrıca Dernek 
lokalimizin işletmesi de iki öğ-
rencimize burs vermektedir.

Dernek lokalimizin işletme-
sinin derneğimize herhangi bir 
yükü yoktur. Ancak çok güç 
koşullarda Dernek lokalini iş-
letmeye gayret ediyoruz. Çünkü 

dernek lokalimiz İzmir’de gurur 
kaynağımız. Benzer hemşehri 
derneklerinin hiç biri böyle bir 
lokale sahip değildir.

Hemşehrilerimiz gerek 
kendileri gerekse konukları ile 
dışarıya göre hem daha ucuz 
hem de daha temiz ve lezzetli 
yemekleri burada yiyebiliyorlar. 
Aylık hemşehri yemeklerimizi 
kendi mekanımızda yapıyoruz.

Çok güç koşullarda dernek 
lokalimizin yaşaması için çok 
büyük emek sarf eden Lokalden 
sorumlu yönetim kurulu üyemiz 
ASLAN EKLİOĞLU’na teşek-
kür etmeyi borç bilirim.

Kuşadası’nda buluşmak üzere
Dostlukla kalın.
MEHMET SEYREK

Buldan’da Yaşam Gazetesinin geçen sayısında ki yazımda 
değindiğim, İstanbul Buldan Derneği “bundan sonra ne 
yapmalı” ve “İstanbul’daki Buldanlıları nasıl kazanmalı” ve de 
~ 500 yıllık Buldan Tarihi ile ilgili çalışmalara ait, yazı içerik-
lerine, Siz hemşerilerimden gelen olumlu paylaşımlarınız ve 
teşekkürleriniz için, nezaket gösterip, okuduğunuz için, bende 
sizlere teşekkür ederim.

Geçen yıl üstlendiğim, İstanbul Denizli Eğitim ve Kültür 
Vakfı Başkanlığı yanı sıra, 2007 yılından beri de, İstanbul’da 
ki Egelileri bir araya toplayan, Egeliler Birliği Başkanlığını 
da yürütmekteyim. 

Bu yazımda, sizlerle Egeliler Birliğini paylaşmaya ve 
anlatmaya çalışacağım. 

Egeliler Birliği Nedir.? 
Egeliler Birliği, İstanbul’da faaliyet gösteren 8 Ege iline 

ait 30 Vakıf ve Derneğin desteklediği, bir dernektir. Bu Ege 
illeri sırası ile Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, 
Muğla, Uşak dır. Ayrıca Balıkesir, Burdur, Isparta gibi Yörük- 
Türkmen kimliğine sahip ve de Teke Bölgesi illeri ile de ilişki 
içerisindedir.  

Egeliler Birliği ne yapar.?
Kendi dernek ve vakıflarımızda ki önceliğimiz, çocuk 

okutmak, onların, üniversiteyi kazandıkları bölgede, bir nebze 
olsun, rahat etmesini sağlamaktır. Ayrıca hemşerileri bir arada 
tutmak, onları buluşturmak da diğer görevlerimiz arasındadır.

Ama iş Egeliler Birliğine geldiğinde, önceliğimiz Ege 
Kültürünü İstanbul’da yaşatmaktır. Bildiğiniz üzere İstanbul, 
dünyanın en büyük metropollerinden biridir. Bu yoğunluk 
içerisinde, kendi kültürünüzü korumak hiç de kolay değildir. 
Çocuklarımızın kendilerini Egeli hissetmelerini sağlamak, yıl 
da bir kere Ege’ye yapılan memleket gezileri ile hiç mümkün 
değildir. Diğer kültürlerden etkilenmemek adına, yöremiz 
değerlerine sahip çıkmak, yapılan çalışmalarla, gelecek 
kuşaklara bu farkındalığı aktarmak gerekir.  İstanbul’da 
yaşayan diğer yörelerimizin insanlarının yaptığı gibi, Egelileri 

de bir çatı altında buluşturmak birinci derecede 
önemlidir. Bu çerçeve içerisinde 2006 yılından 
beri, pek çok başarılı çalışmaya imza attık. 

Sırası ile Kütahya. Manisa, Afyon, Denizli 
ve Uşak illerimizin, Taksim Metrosu kültür 
salonunda tanıtımını gerçekleştirdik. Denizli 
İlimizi tanıtırken,  ufak bir torpil yaptık. 
Beyoğlu İstiklal Caddesinde binden fazla kişi 
ile yürüdük. O kalabalık yürüyüşte Denizli 
Belediyesinin Pahoy Halk Oyunları ekibi 
folklor ziyafeti verdi.  Ellerimizde, Denizli İli-
mizin ilçelerinin ve de Ege illerinin isimlerinin 
yazılı olduğu pankartlarla güzel bir yürüyüş 
yaptık. Kortejde Dönem Valimiz Sayın Yavuz 
ERKMEN, Dönem Belediye Başkanımız Sayın 
Nihat ZEYBEKÇİ, Denizli Ticaret Odası 
Başkanı Sayın Necdet ÖZEL bizleri yalnız 
bırakmadılar. Denizli tanıtım günlerinin stan-

dının yıldızı, tabi ki Buldan’dı. Başta dönem Kaymakamımız 
Sayın Ahmet ERDOĞDU, o dönem ki Belediye Başkanımız 
Sayın Mustafa Fahri SEVİK ve de bu etkinlikte emeği geçen 
tüm Buldan’lı Hemşerilerimi teşekkür ederim.  

Bu tanıtımların yanı sıra, Egeli Hemşerilerimiz için ve de 
tüm dernek/vakıfların burs verdiği tüm Egeli öğrenciler için, 
ayrı ayrı piknikler düzenledik. Mangalları dizdik, Afyon’dan 
sucuk ve köfte getirdik, Geriye getirilenleri tüketmek ve 
yediklerimizi eritmek içinde zeybek oynamak kaldı. Onunda 
gereğini hep beraber layığı ile yaptık. 

“Ege’den Esintiler” adı altında Fotoğraf Sergisi açtık. 
Ege’den yetişen sanatçıların eserlerini n yer aldığı sergimiz 
İstanbul’da büyük ilgi gördü. Toplumu bilinçlendirmek, sanat-
çıya ve eserine saygı göstermek adına, her bir esere sembolik 
değerde telif ücreti ödedik.  Bu sergi, bizi fotoğraf kursları 
açmaya teşvik etti. Bu kurslarda ben de dâhil olmak üzere pek 
çek hemşerimiz faydalandı. 

TV larda Egemizi ve Ege insanımız anlatmaya çalıştık. 
“Oylum Talu ile anlatacaklarım var” isimli TV 8 kanalında, 
canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 2 saate yakın süren program-
da, Sanatçımız Fatoş Kadıoğlu her ilimizden bir türkü icra etti. 
İzmirli Hemşerimiz Oylum Talu ve Ben eşlik ettik. Folklor 
ekibimiz Ege yöresi Zeybeklerini oynadı hatta türkülere eşlik 
etti. Ege’nin tarihsel gelişiminden bahsettik. Halkımızı aydın-
latmak adına Milattan öncesinden başladık, günümüze kadar 
gelen tarihsel süreci dilimiz döndüğünce aktardık. Buldan’ın 
meşhur “Balcanlı Soğan Dürümünü” yapmaya çalıştık.TV 
8 deki bu programın en önemli kısmında ise, Buldan Hasan 
Tunaboylu Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin diktikleri, el 
emeği göz nuru eserlerini, İstanbul’da ki Ege’li amatör kızla-
rımızla birlikte canlı yayında defile ile tanıttık. Bu vesile ile 
kıyafetleri kullanmamıza izin veren Okul Müdürümüz Sayın 
Mehmet SÖKMEN’e ve de bu program dahil, bana her zaman 
büyük destek olan, kendini daima yanımda hissettiren Sayın 

İbrahim ACIKARA’ya da özellikle teşekkür ederim. İnternette 
“oylum talu ile anlatacaklarım var ege” yazarsanız programın 
tamamını izleyebilirsiniz. 

TRT Arapça TV de ki tanıtımda ise kendimi bir an da 
Arapça konuşurken buldum. Yayın tüm Arap dünyasına 
yapıldığı için, tercüman sözlerimi Arapçaya çevirerek, benim 
yerime konuştuğundan, bir ara epey bir espriye maruz kaldım. 
Ezan okuma teklifi bile aldım.

İlkini İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezinde 
gerçekleştirdiğimiz ve Tolga Candar’ın sahne aldığı gecemiz-
de, Ege yöremizin birbirinden güzel türkülerini dinlememizin 
yanı sıra, teatral gösterilere de yer verdik. Soma Belediyesi 
Kına Gecesi ekibi bu çerçevede muhteşem bir gösteri sundu. 
Bu konsepti her sene düzenlediğimiz türkü içerikli gecelerle 
yaşatmaya çalışıyoruz. 

Bu gecelerimizin birinde de Türk Sanat Müziği icra ettik. 
“Egeli Bestekârlar Türk Sanat Müziği” Konserinde birbirinden 
güzel unutulmaz eserlerden oluşan bu programda bize Beyoğ-
lu Musiki Derneği eşlik etti.

Gezilerimizden de biraz bahsedelim. Egebir’deki 
Hemşerilerimizle yılda 3 kere geziye gidiyoruz. İlkinde mem-
leketlerimize gidiyoruz.  O ilin derneği öncülüğünde o ilimizin 
tüm güzelliklerini geziyoruz. Denizli, Muğla, İzmir-Ödemiş, 
Afyon, Eskişehir-Uşak gezileri tüm güzellikleri ile hafıza-
larımızda yer ediyor. İkincisinde ise yurtdışına çıkıyoruz. 
Güney Balkan turumuzda Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve 
Karadağ ‘ ı gezdik. Napoli’den girip, Venedik’ten çıktığımız 
Büyük İtalya turu unutulmazdı.  Üçüncüsün de ise, yine 
güzel ülkemizin Ege dışındaki bir başka yöresine gidiyoruz. 
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt’ten oluşan Güneydoğu 
yöresi gezisi, Abant Gezisi, hafızalarımızda özel bir yer 
tutmaktadır. Bu sene nasip olursa, Yöremiz olarak Manisa, 
yurt dışı olarak Fransa ve Yöremiz dışında ise Erzurum-Kars 
gezisi gerçekleştireceğiz.  

Birde İstanbul’a atanan Teknokratımızı, Bürokratımızı, 
Emniyet Müdürümüzü, Savcımızı hiç yalnız bırakmamaya 
çalıştık. Mutlaka Hoş geldin demeye çalıştık. Aramıza davet 
ettik. 

Daha çok şey yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 
Biraz da gelecek dönem yapacaklarımızdan 1-2 aktiviteyi 

paylaşayım. .  
Türkü Gecemiz olmazsa olmazımız diyelim,  İkinci olarak 

Feshane’de 4 gün sürecek olan  “Afyon Tanıtım Günleri 
“ etkinliği gerçekleştirilecektir. Bu konuda Afyon Valiliği 
başkanlığında oluşturulan, Egeliler Birliği, tüm Belediye 
Başkanları, Kaymakamlar, Oda Başkanlarından oluşan heyet, 
çalışmalarına devam etmektedir. Sonrasında Ekim-2016 da ve 
Aralık-2016 da 2 Ege ilinin daha tanıtımını yapmaya çalışaca-
ğız. Feshane de tarihler ayırtılmıştır. Üçüncü olarak “Şuhut’tan 
İzmir’e Zafer Yürüyüşü” nü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
birlikte hayata geçirmeyi planlamaktayız. 25.Ağustos’ta 
Şuhut’ta başlayacak etkinlik, Yunan’ın İzmir’de denize dökül-

düğü 9.Eylül’de sona erecektir. Aktivitelerin içeriğini program 
revize edildiğinde internetten de okuyabilirsiniz.  Gezilerden 
zaten yukarda bahsettim. Şimdilik bu kadar yeter diyelim. 
Birazda medya iletişiminden konu açayım. 

Tüm yaptıklarımızı ve de yapacaklarımızı aşağıda adını 
yazdığımız internet sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Çok 
kapsamlı ve donanımlı olarak hazırlanan İnternet sayfamız 
yakında hayata geçiyor. 

www.egebir.org.tr
Sitemize girerek, tek yapmanız gereken 
“haber üyeliği”
Bölümüne girerek kayıt olmanızdır.
Bu sayede ayda bir kez sizlere “e-bülten”  gelecek. 

E-Bülten’de tüm dernek/vakıflarının geçmiş ay içerisindeki 
etkinliklerinin görüntüleri ile gelecek aylar içerisindeki etkin-
liklerin duyurusu yapılacaktır. Ayrıca tüm Derneklerimizin 
(İstanbul Buldanlılar Derneği Dâhil) aktivitelerini çalışmala-
rını buradan da izleyebilirsiniz. Verilecek linkle geçiş yapa-
bilirsiniz. Yöremiz İl ve İlçe, Valilik ve de Belediyelerimizin 
duyurularını sizlerle burada buluşturacağız. Linklerle yerel 
basınımıza da ulaşmanızı sağlayacağız. Bu çok kapsamlı 
internet sayfamızın, siz bu gazeteyi elinize alana kadar, aktif 
hale geleceğini (daha doğrusu tamamen yenileyeceğimizi) 
ümit ediyorum.  

24.Ocak.2016 günü Polis Kongre Merkezi (Pekom’da) 
gerçekleştirdiğimiz 9. Olağan Kongremiz ile Egeliler Birliği 
için 2 yıllık yeni bir dönem başlamıştır. Pek çok Buldanlı 
Hemşerimiz bu kahvaltılı genel kurulda bizleri yalnız 
bırakmadılar. Kendilerine buradan ayrıca teşekkür ediyorum.   
Fotoğraflarda da göreceğiniz üzere, Kongremiz her zaman 
ki gibi, Türkülerimizle, Halk Oyunlarımızla, Eş, Çocuk ve 
Dostlarımızın bizleri yalnız bırakamadan yaklaşık 550 kişinin 
katılımı ile tam bir şenlik havasında geçmiştir. Bu güzel 
görüntüler, tüm Egebir ailesi dostlarının övgüleri, gelecek 
sene en az 700-800 kişilik bir mekânı bulma, yaratma zorun-
luluğunu ve de sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir.  

Biraz da Egebir’de seçim nasıl yapılıyor. Ondan 
bahsedeyim. 

Dernekler ve Vakıflar öncelikle Egeliler Birliği yöne-
timde yer almasını istedikleri temsilcinin ismini bildirirler. 
Ayrıca 2 yedek temsilci ismi verirler. Bu 30 kişilik liste 
(Egebir’i destekleyen Dernek ve Vakıf sayısı 30 olduğu için) 
mevcut kadrolara yazılır. Ve yapılan oylama “tek liste tek 
yürek” ifadesi ile genel kurula sunulur.  Ve oybirliği ile kabul 
edilir. Gördüğünüz gibi Ege insanın sevgisi güzelliği kongreye 
yansır. Zaten Kahvaltı, Türkü ziyafeti ve de toplu zeybek 
oynamamızdan sonra misafirlerimizden yarım saat için izin 
alınarak kongrenin yapılacağı odaya geçilir. Divan Başkanı 
seçimi, Atatürk ve Değerli silah arkadaşları ve de şehitlerimiz 
için yapılan saygı duruşu sonrası, İstiklal marşımızın okunma-
sı ile kongreye devam edilir. Genel kurulda yapılan ilk oylama 
aidatların silinmesi teklifidir. Ve çok çok büyük bir alkışla 

geçen dönem aidatları silinir. Kendi derneklerimizde yaşadı-
ğımız aidat toplama sıkıntısını Egebir’de yaşamayız. Yapmayı 
düşündüğümüz Etkinliği tespit eder, bütçesini tartışır, sonra 
da o bütçeyi 30 a böler, tespit edilen etkinliği gerçekleştiririz.  
Kongreden sonra yapılan ilk toplantıda temsilciler kendi 
içerisinden, Başkanını, Başkan Yardımcısını, Genel Sekreterini 
ve Sayman Üyeyi seçer. 

Egebir direkt üye almaz. Önce o kişinin kendi il/ilçe/köy 
dernek ve Vakfına hizmeti esastır. İlgili Dernek/Vakıf tan tem-
silci olarak teklif edilenler, Egeliler Birliğine üye olarak alınır. 
Yani kendi memleketine hizmet etmeyen kişinin, Egebir’e 
faydası olmaz ilkesi önceliğimizdir.  

2016-2017 hizmet dönemi Egeliler Birliği Derneği’nin 
Yönetimine seçilen Hemşerilerimiz ve de yanlarında isimleri 
yazılı Dernek ve Vakıflar şunlardır. 

  08.Şubat.2016 pazartesi günü Yeşilyurt Spor Kulübü 
tesislerinde yapılan genel kurul sonrasında yapılan ilk 
toplantıda, Başkanlığa Ben Hüseyin Reşit ÖZ, Başkan 
Yardımcılığına, Sayın Bilin Rahmi EKİZ, Genel Sekreterliğe 
Sayın Alaiddin Kölgesiz, ve Sayman üyeliğe Sayın Mehmet 
Şahan seçilmişlerdir. 

Bu vesile ile siz değerli Hemşerilerime sağlık dolu yarın-
lar, güzellikler dilerim. Buldan’ımıza ve Buldanlımıza sahip 
çıkma temennisi ile hoşça kalın. 

Hüseyin Reşit ÖZ
Egeliler Birliği Başkanı

2016 YA 
MERHABA

Değerli 
Hemşerilerim

AV. Mehmet Seyrek

Hüseyin Reşit ÖZ

İZMİR MEKTUBU

BULDAN’IMIZIN 
SON 60 YILI (5)

Geçen sayıdan 
devam…

İstanbul’da yaşayan Hay-
rani mahlaslı şiirleriyle ünlü 
şair Hacı Ziya Demirbaş, 88 
yaşında hayata veda etti.

İstanbul’da yaşayan hem-
şerimiz, Hayrani mahlasıyla 
sayısız şiirleri olan Hacı 
Ziya Demirbaş hayata veda 
etti. Tüm Türkiye’de tanınan 

ve sevilen şair Hacı Ziya 
Demirbaş, günümüzün Yunus 
Emre’si olarak da tanınmak-
taydı.

88 yaşında kaybettiğimiz 
ünlü şairin 16 adet basıl-
mış şiir kitabı bulunuyordu. 
Şiirlerinde Allah sevgisini ve 
tasavvuf felsefesini ön plana 

çıkaran Hayrani’nin şiirlerin-
den bazıları da bestelenerek 
ilahi olarak seslendirildi. 88 
yaşında kaybettiğimiz Hacı 
Ziya Demirbaş’ın en önem-
li beyitlerinden ve ölümü 
anlatan ve halen daha cena-
zelerimizin kaldırıldığı Çarşı 
Camiinde yer alan unutulmaz 

dizeleri yer almaktadır.
“Zannetme ki her mevtanın 

namazını kılacaksın,
Değişecek bir gün devran, 

sen tabutta olacaksın”.
“Sakın güvenmeyesin ser-

vetine, yaşına,
Nice canlar ki yattı, bu 

musalla taşına”.

HAYRANİ’Yİ KAYBETTİK

GÖREV SIRA ADI SOYADI  DERNEK / VAKIF 

    YÖN.KUR.ASİL 1 HÜSEYİN REŞİT ÖZ DENİZLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 

 
2 BİLİN RAHMİ EKİZ UŞAKLILAR VAKFI 

 
3 ALAİDDİN KÖLGESİZ BULDANLILAR DERNEĞİ  

 
4 MEHMET ŞAHAN ÖDEMİŞLİLER DERNEĞİ 

 
5 İLKER GÖREN MUĞLALILAR DERNEĞİ 

 
6 ERDOĞAN CENGİZER ÇARDAKLILAR DERNEĞİ 

 
7 AYDIN ÇETİN AYDIN VAKFI 

 
8 KAMİL AY AFSİAD (Afyon San.ve İş.Ad.) 

 
9 ERCAN KÖSEER AFYON MARMARA DERN.FEDER. 

 
10 MUSA BURSALI ŞUHUTLULAR DERNEĞİ 

 
11 ALİ ULVİ ORHAN ŞUHUTLULAR VAKFI 

 
12 ŞEFİKA KESKİN İZMİRLİLER DERNEĞİ 

 
13 BEKİR SAĞSÖZ KARAHALLILAR VAKFI 

 
14 İHSAN UYSAL DENİZLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ  

 
15 HÜSEYİN GÜNGÖREN ÇİVRİLLİLER VAKFI 

 
16 HÜSEYİN FEHMİ YERSEL MANİSALILAR DERNEĞİ 

 
17 SABİT ÖZPAÇACI KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ 

    YÖN.KUR.YEDEK 1 MEHMET ALİ ÇETİN AYDIN VAKFI 

 
2 MUSTAFA KAYKAL DİNARLILAR DERNEĞİ 

 
3 İBRAHİM ÇETİNSOY SİMAVLILAR DERNEĞİ 

 
4 AHMET KOÇOĞLU BABADAĞLILAR DERNEĞİ 

 
5 İZZET AKKOYUN MUĞLALILAR DERNEĞİ 

 
6 SÜLEYMAN ÇANKAYA KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ 

 
7 ÖMÜR GÜLSEVEN AFKAYDER 

 
8 ADİL ZEMBAT AKHİSARLILAR DERNEĞİ 

 
9 ERCAN OĞUZ KULALILAR DERNEĞİ 

 
10 MEHMET YILDIZ BANAZ YAZITEPE DERNEĞİ 

 
11 HÜSEYİN ÜNAL B.ÇEKMECE AFYONLULAR DERNEĞİ 

 
12 TAHİR OKUTAN EMİRDAĞLILAR DERNEĞİ 

 
13 BİRGİVİ DERTLİ BOLVADİN GÜÇ BİRLİĞİ 

 
14 RAMAZAN ERESEN BERGAMALILAR DERNEĞİ 

    DENETLEME ASİL 1 ÜNAL KURT DENBİR VAKFI 

 
2 MUSTAFA MÜHSÜRLER AFSİAD 

 
3 MUSTAFA OGAN MANİSALILAR DERNEĞİ 

    DENETLEME YEDEK 1 SÜLEYMAN DOĞAN AKHİSARLILAR DERNEĞİ 

 
2 ERCAN ÖZKIR UŞAKLILAR DERNEĞİ 

 
3 HAKAN HIDIROĞLU İSTAFDER 
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Konuyla ilgili  Camioğlu Sigorta Acenteliği Ltd.şirketinden,Serkan Camioğlu konuyla ilgili açıklama yaparak ,üreticileri uyardı.
Tarım Sigortası yaptıran bütün üreticiler,tarım sigortalarını dan-i mürtehin olarak,kredi aldıkları kurumun belirtilmesi 

kaydıyla,istedikleri sigorta acentesi ve şirketi adına yaptırma hakkına sahiptirler.

22/02/2012 Tarih ve 28212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1. madde ve 11. bendinde sigortaya konu olabilecek varlıklar ve tarım-
sal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur.Bu çerçevede  2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca kredi 
kullanmak isteyen üreticilerin sigorta yaptırma zorunluluğu olmakla birlikte,üreticiler istedikleri herhangi bir sigorta şirketi aracılı-
ğıyla ,sigortalarını  yaptırmaları imkanı bulunmaktadır.Gerek Tarım Kredi Kooperatifl eri,gerekse kredi alınan diğer kurumlar,yasal 
olarak tarım sigortasının kendileri tarafından yapılmasını zorunlu tutamazlar .

Tarım Kredi Kooperatifl eri İzmir bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazışmalarda,bütün ortakların ,tarım sigortaları hangi ku-
rum tarafından yapılırsa yapılsın,menfaatlerinin korunacağı ve eşit indirimli faiz uygulamasından yararlanacakları belirtilmiştir.

Tarım Sigortası yaptıran üreticilerin,kredi ve servis sözleşmeleri gibi sözleşmeleri çok iyi okuyarak,sözleşme yapmaları gerekmek-
tedir.5684 sayılı sigortacılık kanununun 32.madde 5.fıkrası uyarınca,kişilerin sigorta şirketini seçme hakkı sınıfl andırılamaz.

Bu konuda Hazine Müsteşarlığı'na ve Bimer'e yapılan şikayetler sonucunda,Hazine Müsteşarlığı yaptığı açıklamada,2012/2781 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında,TC Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifl erince,Tarımsal üretime dair düşük 
faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararının 1. madde 11.fıkrasına göre ,sigortaya konu olabilecek varlık-
lar ile tarımsal ürünlerin,kullanılan kredi tutarı üzerinden sigorta ettirmeleri zorunlu kılınmış olup,sigorta sözleşmesinin belli bir 
şirkete,T.C Ziraat Bankasına,Tarım Kredi Kooperatifl erine veya başka bir kuruma yaptırılması zorunlu değildir.Bu konuda üretici 
Tarım Sigortasını istediği kuruma yaptırmakta serbesttir.

Aksi bir uygulama veya zorunlu tutulma ile karşılaşıldığında,üreticilerin konu ile ilgili sorunu,Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Ge-
nel Müdürlüğüne bildirmesi uygun olacaktır.

TARIM SİGORTASI İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNEN  UYGULAMALAR..
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Buldan AYDEM 
Müşteri İlişkileri 
Merkezi Dörteylül 
Mahallesi Atatürk 
Caddesinde hizmet 
vermeye başladı.

Aydın, Denizli ve 
Muğla bölgelerinde 
faaliyet gösteren 
AYDEM  Elektrik 
Perakende Satış A.Ş. 
Buldan Müşteri İliş-
kileri Merkezi (MİM) 
yenilen konseptiyle 
Dörteylül Mahallesi 
Atatürk Caddesinde 
hizmete açıldı.

AYDEM yetkilile-
rinden yapılan açık-
lamada “Yeni adresi 
ve yenilenen hizmet 
anlayışı ile AYDEM 
Elektrik Müşteri 
İlişkileri Merkezi'nde 
işlemler daha kolay 
oldu. Buldan MİM 
sadece bir vezne 
değil, müşteri mem-
nuniyetine öncelik 
veren güvenli, hızlı 
ve ücretsiz fatura ödemesi yapılabilen, 
abonman, tahsilat ve tahakkuk birimle-
rine soru ve şikâyetlerinizi iletip, cevap 

bulabileceğiniz bir merkezidir. Yeni 
adresimizde değerli Buldan halkına 
hizmet vermekten dolayı son derece 
gururluyuz” denildi.

Buldan TARİŞ Başkanı Salih 
Ener, İzmir’de yapılan genel kurulda 
TARİŞ Üzüm Birliği yönetim kurulu 
üyeliğine seçildi. Buldan TARİŞ Baş-
kanlığı döneminde başarılı çalışma-
lara imza atan Salih Ener, İzmir’de 
bulunan TARİŞ Üzüm Birliği yönetim 
kurulu üyeliği döneminde dört yıl 
görev yapacak.

1949 yılında kurulan Buldan TA-
RİŞ ‘te ilk defa Tariş Üzüm Birliği 
yönetim kuruluna seçilen Buldanlı 
olma unvanı da alan Salih Ener, 
yaptığı açıklamada,  bundan sonraki 

çalışmalarında önceden olduğu gibi 
yine üzüm üreticilerinin sorunlarının 
çözümü için çalışacağını ifade etti.

Buldan TARİŞ ortaklarının des-
tekleriyle bu göreve seçildiğini ifade 
eden TARİŞ Üzüm Birliği yönetim 
kurulu üyesi Salih Ener “Buldan TA-
RİŞ kooperatifimizde yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarımızla bugüne değin 
ortaklarımızın çıkarları doğrultusun-
da hizmetlerde bulundum. Buldan 
TARİŞ olarak bağlı olduğumuz 
TARİŞ Üzüm Birliği yönetim kurulu 
üyeliğimle birlikte üst yönetim olarak 

karar merciinde görev yapacağım. 
Buldan’da elde ettiğimiz birlik ve 

beraberliğin neticesinde bu göreve 
seçildim. Bana bugüne kadar destek 
ve güvenlerini esirgemeyen ortakla-
rımıza, yönetim kurulu üyesi arka-
daşlarımıza, değerli müdürümüz ve 
personelimize teşekkür ediyorum. Bu 
görevimde de ortaklarımızın ve milli 
kuruluşumuz olan TARİŞ’in çıkarları-
nı gözetmek ve üreticimizin ürününün 
yetiştirilmesi ve ürününün hak ettiği 
değeri alması amacıyla çalışmalar 
yapacağım” dedi. 

ENER TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİNE SEÇİLDİ
Buldan TARİŞ Başkanı Salih Ener, TARİŞ Üzüm Birliği yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

BULDAN AYDEM 
(MİM) AÇILDI

Buldan Belediyesi 
tarafından, balıkçıların 
daha sağlıklı koşullarda 
satış yapabilmeleri için 
yaptırılan balık pazarı 
törenle açıldı.

Daha önce Buldan 1 
No’lu Dokumacılar Koo-
peratifine ait eski boyahane 
binası kenarında bulunan 
balık pazarı, ihtiyaca cevap 
vermekte yetersiz kalınca, 
belediye çocuk parkı ile 
METEM arasındaki yolda 
yeni balık pazarı yaptı. 

Yaklaşık 60 Bin TL’ye 

mal olan ve 4 dükkandan 
oluşan yeni balık paza-
rı, trafiğe açık bir yolda 
olmaması nedeniyle, 
vatandaşlar açısından çok 
daha rahat alışveriş yapma 
olanağı sunuyor. 

Balık pazarının açılışına 
Kaymakam Hacı Uzkuç, 
Belediye Başkanı Mustafa 
Gülbay, Buldan Ticaret 
Odası Başkanı Halil Baş-
türkmen, Buldan esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Nuri Ertekin, Buldan Ziraat 
Odası Başkanı Muammer 

Al, Belediye Meclisi üye-
leri ve vatandaşlar katıldı. 

Açılışta bir konuşma 
yapan Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, eski 
balık pazarının Buldan’a 
yakışmadığını belirte-
rek, “Sağlık koşulları-
na uygun, hem balıkçı 
esnafımızın hem de 
vatandaşlarımızın daha 
rahat koşullarda alış veriş 
yapmaları için yeni bir 
pazar yapmak şart olmuş-
tu. Yeni balık pazarımız 
hayırlı olsun” dedi. 

Devlet Su İşleri 
(DSİ) tarafından, 
Buldan civarında 
yapılan göletlerde 
kullanılmak üzere 
Doğanköy’deki 
arazilerden kum 
alımı yapma girişi-
mi, mahalle halkının karşı 
çıkması ve bunun basın 
yansıması sonrası askıya 
alındı. 

Bilindiği gibi, Devlet 
Su İşleri Denizli Bölge 
Müdürlüğü, Buldan ve 
civarında yapılacak olan 
göletler için Buldan’ın 
Doğanköy mahallesindeki 
arazilerden kum almak 
için 2014 yılında girişimde 

bulunmuştu. Buna 
karşılık mahalle 
halkı ve Buldan 
Belediyesi buna 
izin vermeyecek-
lerini söylemişler, 
inatlaşma Buldan 
Belediyesi’nin Do-

ğanköy mahallesinde 
yaptığı referandumda hayır 
çıkması ile durmuştu. An-
cak daha sonra DSİ yeniden 
kum ocağı açma girişiminde 
bulunmuş, ve bu gazete-
miz de Referandumu kim 
takar ki başlığı ile manşet-
ten haber yapılmıştı. CHP 
Denizli Milletvekili Melike 
Basmacı’nın da konuyu 
meclis gündemine taşıma 
girişimleri olmuştu.

Bu girişimler sonuç 
verdi. DSİ o tarihten sonra 
bölgeden kum alma giri-
şiminde bulunmadı. CHP 
Denizli Milletvekili Melike 
Basmacı bunu bir basın 
bildirisi ile kamuoyuna 
duyurdu. Basmacı bildiride 

şunları söyledi:
“Köylünün verimli top-

rakları gölet dolgu toprağı 
olarak yok ediliyordu. 
Konuyu basına taşıyınca, 
yetkililer çalışmalarını 
durdurdu. Köylüler geçim 
kaynakları olan topraklarına 
yeniden kavuştu. Plansız, 
keyfi uygulamalarla köylü-
lerin toprakları yok edili-
yordu. Çabalarımız sonunda 
çalışmaları durdurttuk. 
Köylümüzün yüzü güldü. 
Gelir kapıları kapanmamış 
oldu. Köylüler, çalışmalar 

durdurulunca beni arayarak 
teşekkürlerini ilettiler. Ben 
de köy muhtarı ile görüş-
tüm. Şu an herkes sonuçtan 
memnun. Cumhuriyet Halk 
Partisi Milletvekili Melike 
Basmacı olarak bundan son-
ra da nerede bir haksızlık, 
nerede bir mağduriyet varsa 
ben hep orada olacağım. 
Doğanköy halkına büyük 
geçmiş olsun diyorum. 
Yazın fırsat bulduğumda 
köylülerle birlikte erkenci 
üzümden yemek için yanla-
rına ziyarete gideceğim.” 

DOĞANKÖY’DEN KUM ALIMI YAPILMIYOR
YAYINIMIZ SES GETİRDİ !

YENi BALIK PAZARI AÇILDI
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İstanbul’da faaliyet göste-
ren Egeli 30 vakıf ve derne-
ğin bir araya gelerek oluş-
turdukları (Egebir) Egeliler 
Birliği Derneği’nin olağan 
genel kurulu kahvaltı etkin-
liğiyle birlikte 24.01.2016 
tarih sabahı İstanbul Polis 
Eğitim ve Kongre Merkezi 
Pekom’da yapıldı.

Egebir genel kuruluna özel 
olarak katılan Uşaklı sanatçı 
Fatoş Kadıoğlu Ege türküleri 
ile renk kattı. Afyonkarahi-
sarlılar Derneği “Afkayder” 
Akıncılar Zeybek Ekibi’nin 
muhteşem zeybek oyunları 
ve gösterileri de gönülleri 
okşadı. 

Misafirlerle zeybek eki-

binin birlikte oynadıkları 
çökertme ve harmandalı 
oyunları sayesinde Egeliler 
birlikte coştular.

500 davetlinin katıldığı 
kahvaltılı genel kurulda; Siirt 
eski Valisi (Çivrilli) Ahmet 
Aydın, ünlü spor yorumcusu 
Gürcan Bilgiç ile İstanbul’da 
yaşayan Egeliler bulunmak-

taydı. Kahvaltı sonrasında 
Egeliler Birliği Derneği’nin 
olağan genel kurulu yapıldı. 
Tek liste halinde girilen se-
çimde eski başkan (Buldanlı) 
Hüseyin Reşit Öz yeniden 
başkan seçildi. Yeni dönemde 
daha etkin bir Egeliler Birliği 
için her alanda birlikte hare-
ket etme kararı alındı.

Kızılay Derneği genel kurulunda 
yapılan seçimlerde Ayhan Emirdağ 
başkanlığa getirildi.

Kızılay Derneği Buldan şubesi genel 
kurulunda yapılan seçimlerde işbaşı-
na Ayhan Emirdağ ve ekibi işbaşına 
getirildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği lokalin-
de yapılan genel kurulda divan baş-
kanlığını Ticaret Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen yaptı. Gündem maddele-
rin okunarak oylanmasının ardından 
Kızılay çalışmalarının değerlendirildiği 
genel kurulda yapılan seçimlerde üç 
yıllığına Ayhan Emirdağ başkanlığında 
yeni yönetim göreve getirildi.  

Uzun yıllar Kızılay camiasında yöne-
ticilik görevlerinde bulunduğunu dile 
getiren Ayhan Emirdağ “Üstlendiğimiz 
bu kutsal görevde şahsım ve yöne-
tim kurulu üyelerimiz ve tüm Kızılay 

üyesi arkadaşlarımızla kara gün dostu 
Kızılay’ımızın Buldan’da yapacağı 
faaliyetlerde birlik ve beraberlik içinde 
çalışacağız. Amacımız afete uğramış, 
yardıma ihtiyacı olan kısacası kimsesiz-
lerin kimi olma anlayışını benimsemiş 
Kızılay’ın Buldan’da daha aktif rol 
almasını sağlayacağız. Bu anlayışla 
çalışmalarımızı yapacağız. Bana ve eki-
bime destek vererek teveccüh gösteren 
Kızılay camiamıza ve daha önceleri 
yönetim kurullarında başarıyla görev 
yapmış Kızılaycı kardeşlerime teşekkür 
ederim” dedi.

Yapılan seçimlerle işbaşına getirilen 
yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimler-
den oluşuyor.

Başkan- Ayhan Emirdağ
Yönetim kurulu- Osman Can Duyar, 

Mehmet Uslu, Samet Kıyak, Ersan 
Ergin.

Buldan Vergi 
Dairesi’nde 1,5 yıldır gö-
rev yapan yeni memur-
lar, yemin ederek asale-
ten göreve başladılar. 

Buldan Vergi 
Dairesi’nde düzenlenen 
yemin törenine Denizi 
Vergi Dairesi Başkanı 
Zafer Evci, Buldan Vergi 
Dairesi Müdürü Birol Baş-
bay, Buldan Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcısı Rama-

zan Aydın ile vergi dairesi 
çalışanları katıldı. 

Denizli Vergi Dairesi 
Başkanı Zafer Evci’nin 
kısa bir konuşmasının 
ardından yeni memurlar, 
Döne Karadaş, Hüseyin 
Hafızoğlu, Murat Çakmak, 
Mehmet Coşgun Uyan, 
Yeter Şen ve Sercan Dön-
mez, Türk Bayrağı’na el 
basarak toplu halde Devlet 
Memuru yemini yaptılar. 

Kısa bir süre önce kurulan 
Buldan Yörük Türkmen 
Derneği genel kurulu ya-
pıldı.

Buldan Yörük Türk-
men Derneği genel kurulu 
yapıldı. Kısa bir süre önce 
kurulan Buldan Yörük 
Türkmen Derneği genel ku-
rulu FenerBulldan lokalinde 
gerçekleşti. Divan Baş-
kanlığını Mehmet Koç’un 
yaptığı Buldan Yörük 
Türkmen Derneği genel 
kurulunda dernek çalışmaları hakkında 
üyelerine bilgiler veren Buldan Yörük 
Türkmen Derneği Başkanı Osman Ören 
“Derneğimizi kurduktan hemen sonra 
Yukarı park altında bulunan dernek 
merkezimizi hizmete açtık. Yakın bir 
zamanda üyelerimizin her zaman bir 
araya gelebileceği bir merkez haline 
getireceğiz. Ayrıca Temmuz ayında 
yapmayı planladığımız Yörük Türk-
men şenliği ile ilgili çalışmalarımızı 
şekillendirmekteyiz. Yörük göçü, yaren 
eğlenceleri ve cirit müsabakalarının yer 
alacağı Buldan Yörük Türkmen şenli-
ğini en ince ayrıntılarına kadar plan-
lıyoruz. Amacımız nüfusunun yüzde 
doksanının Yörük Türkmen olduğu 
Buldan’da insanlarımıza ve özellikle 
gençlerimiz ve çocuklarımıza Yörük 
Türkmen kültürünü anlatmak ve bu 
kültürü yaşamalarını sağlamaktır. Tüm 

çalışmalarımız bu anlayışla devam 
edecektir” dedi. Yapılan genel kurulda 
katılan üyelere Buldan Yörük Türkmen 
Derneği Başkanı Osman Ören tarafın-
dan üretilen ve dernek logosunun da yer 
aldığı Yörük üslüğü dağıtıldı.

Buldan Yörük Türkmen Derneği 
genel kurulunda yapılan seçimlerde şu 
isimler göreve getirildi.

Başkan Osman Ören 
Yönetim kurulu(Asil) Ömer Yeşil-

dağ, Mustafa Başçulhaoğlu, İbrahim 
Acıkara, Melda Mustak, Osmasn Co-
şan, Süleyman Özer

Yönetim Kurulu(Yedek) Musa Koç, 
Süleyman Yeşildağ, Kemal Çakıroğlu, 
Mehmet Koç, İbrahim Yayla, Selahattin 
Yeşildağ, Beraat Emirdağ

Denetim Kurulu(Asil) Ahmet Oğul, 
Süleyman Alper Yayla, Ahmet Efeoğlu

Denetim Kurulu (Yedek) Hatice 
Koç, İrfan Yurtlu, Mehmet Mustak.

YÖRÜKLER YÖNETİMİNİ SEÇTİ

KIZILAY’DA EMİRDAĞ BAŞKAN

EGEBİR GENEL KURULUNDA 
EGE RÜZGARI ESTİ

YEMİN EDEREK DEVLET MEMURU OLDULAR
Haber ve Foto: Mehmet Çolak
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Buldan dokumacılığında yeni 
bir dönemin açılmasını sağlayan 
ilk motorlu tezgahlardan biri olan 
Kamçılı Tezgah, Belediye El sanat-
ları ve Kültür Merkezi’nde (BEL-
KÜM) yeniden üretim yapmaya 
başladı.

88 yıl önce Almanya’da üretilen, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin 
sanayileşme çabalarına uygun olarak 
Sümerbank fabrikalarına getirilerek 
kurulan ve Ereğli Kamçılısı olarak 
bilinen Kamçılı tezgahlar, daha 
sonraları Sümerbank fabrikalarının 
tezgahlarını yenileme çalışmaları 
çerçevesinde hurdaya çıkarılmış-
tı. Hurdaya çıkarılan bu tezgahlar, 

Buldan’a getirilerek, Buldan’ın ilk 
motorlu tezgahları olarak uzun yıllar 
Buldanlı dokumacılara hizmet etti. 
Ancak ne var ki makinalaşmanın  
hızla modernleşmesi sonucu bu tez-
gahlar üretimden çekilerek hurdacı-
lara satıldı. 

İşte bu tezgahlardan hurdaya 
gitmekten her nasılsa kurtulmuş olan 
bir tanesi BELKÜM’e getirilerek 
yeniden çalışır hale getirildi. “Kara-
katır” olarak da isimlendirilen bu tez-
gah BELKÜM’e gelen ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu. Tezgahla ilgili olarak 
sosyal medyaya konulan video çok 
kısa bir zamanda 165 Bin izlenme 
sayısına ulaştı. 

Buldan Belediyesi 
olarak, ilköğretim 
birinci sınıftan se-
kizinci sınıfa kadar 
tüm öğrenciler, 
görevli öğretmenler 
ile eğitim yönetici-
lerinin yararlana-
bileceği  “Online 
Eğitim Sistemi”ni 
hizmete sunduk.

Belediyemizin; te-
mel öğretim öğrenci 
ve öğretmenlerine 
derslerde destek 
sağlamak amacıyla 
hazırlatıp, hizmete 
sunduğu  “Online 
Eğitim Sistemi”nde, 
yeni öğretim müfre-
datına uygun, eğitsel 
oyunlar, animas-
yonlar, sesli konu 
anlatımları, farklı 
örnek ve yüzler-
ce sorudan oluşan 
testler yer alıyor. Öğrenci ve 
öğretmenler, belediyemizden 
alacakları aktivasyon kart-
ları ile, www.buldanegitim.
com adresine girerek, kendi 

hesaplarını oluşturacaklar ve 
onlne eğitim hizmetlerinden 
yararlanabileceklerdir. 

Belediye Başkanımız 
Mustafa Gülbay, kendisinin 
de Gönen Öğretmen Okulu 

mezunu olduğunu belirterek, 
eğitim ve öğretime yapılacak 
yatırımların çok önemli oldu-
ğunu ifade etti. Öğrencilerin 
küçük yaştan itibaren tek-
nolojiyi tanımaları ve ondan 

yararlanmayı öğrenmeleri ge-
rektiğini dile getiren Gülbay, 
“Online Eğitim Sistemi”nden 
öğrenci, öğretmen ve velilerin 
ücretsiz yararlanabileceklerini 
söyledi. 

Seçim çalışmalarında Karaköy 
mahallesinde dile getirilen düğün 
salonu isteği yerine getiriliyor.

Karaköy mahallemizde, seçim 
çalışmaları esnasında bayan 
bir hemşehrimiz, başkanımız 
Gülbay’a yanaşarak, “Mustafa 
Bey, biz kışın yağmur altında 
soğukta düğün yapmaktan bıktık, 

biz buraya bir düğün salonu 
istiyoruz” demişti. 

Nihayet bu istek vücut buluyor. 
Karakaöy mahallemizde inşa-
sına başladığımız düğün salonu 
artık bitme aşamasına geldi. Çok 
yakında 460 m2 alanı ile düğün 
salonumuz Karaköy mahalle sa-
kinlerimizin hizmetinde olacak.

İlçemiz Hasanbeyler mahalle-
miz sınırları içindeki Körtepe’de 
toprak kayması nedeniyle 
kullanılamaz hale gelen yol 25 

metre uzunluğunda, 3 ile 4 metre 
yüksekliğinde yapılan duvar ile 
vatandaşlarımızın hizmetine yeni-
den sunuldu.

Çarşı Camii içindeki 
tuvaletin düzenlenerek 
engelli vatandaşlarımızın 
de rahatça kullanabileceği 
daha modern hale dönüş-
türülmesi ile başlayan ça-
lışmalarımız, bu kez Yakın 
Eczanesi üstündeki otopark 
içindeki tuvaletin yenilen-
mesi ile devam ediyor. 

Dokumacılar Koope-
ratifi Pasajı içinden de 

girişi olan tuvalet tamamen 
yıkılarak yerine daha mo-
dern  bir tuvalet yapılacak. 
Başladığımız çalışmalar 
sonrasında erkekler için 
alt kat, bayanlar ve engelli 
vatandaşlarımız için de 
üst kat hizmete girecek. 
Erkekler bölümünde yazın 
uzun yoldan gelen tur 
arabası sürücüleri için duş 
kabini de bulunacak. 

88 YILLIK TEZGAH 
BELKÜM’DE HAYAT BULDU

KÖRTEPE’DE GÖÇEREK 
KULLANILAMAZ HALE GELEN 
YOL YENİDEN HİZMETE AÇILDI

BÖLMEKAYA MAHALLEMİZE 2500 M2 PARKE TAŞ DÖŞEDİK
Belediyemiz fen 

işlerine bağlı ekip-
lerimiz Bölmekaya 
mahallemizin eski 
yerleşim yerindeki 
caddede 25.000 m2 
kilitli parke taş döşe-
mesi gerçekleştirerek 
vatandaşlarımızın 
yazın tozdan, kışın 
da çamurdan kurtul-
maları çalışmalarını 
devam ettirmektedir. 

KARAKÖY MAHALLEMİZ DÜĞÜN 
SALONUNA KAVUŞUYOR

TUVALETLER 
PIRIL PIRIL 
OLACAK

BELEDİYEMİZDEN EĞİTİME DESTEK
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23 yıl önce aracına konan 
bombayla katledilen gaze-
teci- yazar Uğur Mumcu, 
Cumhuriyet Halk Partisi 
gençlik kolları tarafından 
hazırlanan bir törenle 
anıldı.

Gazeteci- yazar Uğur 
Mumcu katledilişinin 2. 
yıldönümünde unutulmadı. 
Uğur Mumcu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Buldan gençlik 
kolları tarafından hazırla-
nan bir törenle anıldı.

Belediye Düğün Salo-
nunda gerçekleşen anma 
programına,  Belediye 
Başkanı Mustafa Gülbay, 
Başkan yardımcısı Hikmet 
Şenözen, Belediye Meclis 
üyeleri, CHP İlçe Başkanı 
Musa Ünsal, İzmir Buldan-
lılar Derneği Başkanı Meh-
met Seyrek, Kent Konseyi 

Başkanı Meryem Eroğlu 
Salman, CHP Denizli 
gençlik kolları Başkanı 
İbrahim Abuşaha, CHP Ka-
dın kolları Başkanı Aysun 
Ayşe Ergene, CHP Denizli 
Milletvekili adayı Halis 
Ödel, CHP önceki dönem İl 
Başkanı Mehmet Ali 
Orpak, CHP Kadın 
ve gençlik kolları 
üyeleri ile Denizli, 
Buldan, Pamukka-
le, Merkezefendi, 
Sarayköy, Güney 
CHP gençlik kolları 
üyeleri ve vatandaş-
lar katıldı.

 Sunuculuğunu 
Özlem Öztürk’ün 
yaptığı anma 
programının açılış 
konuşmasını yapan 
CHP Buldan genç-
lik kolları Başkanı 
Mustafa Guguoğlu “ 
Bugün burada bizleri 
aydınlık bir gençlik 
olmamız gerektiğini 
her zaman ve her 
yerde dile getiren ve 
hunharca katledilen 
Uğur Mumcu’yu 
anmak için toplan-
dık. Uğur Mumcu 
Türkiye’nin aydın-
lanması mücadele-

sinde yaşamını yitirdi. Ben 
bu programda emeği geçen 
gençlik kolları üyelerine ve 
siz değerli konuklarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

Programda daha sonra 
söz alan Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, Musa 

Ünsal, Meryem Eroğlu 
Salman, Mehmet Ali Or-
pak, Halis Ödel, Mehmet 
Seyrek ve İbrahim Abuşa-
ha birer konuşma yaparak 
Uğur Mumcu’nun yurtse-
ver bir gazeteci olduğunu, 
günümüzde ise gazete-
cilerin sansüre ve baskı-
lara kaldıklarını, boyun 
eğmeyenlerin hapislerde 
cezalandırıldığını demok-
rasi yolunda çok ağır ka-
yıpların verildiğini ifade 
etti. İnsanların ölmediği, 
gazetecilerin susmadığı 
bir Türkiye özlemlerini 
dile getiren konuşmacılar, 
Uğur Mumcu, Bahriye 
Üçok ve katledilen diğer 
aydınların katillerinin 
bir an önce bulunmasını 
istediklerini belirttiler.

 Gecede ayrıca bir 
sürpriz yapan Mehmet 
Aytekin, CHP gençlik 
kolları Başkanı Mustafa 
Guguoğlu’na 1979 yılına 
ait bir gazete hediye etti.

Slayt gösterisiyle Uğur 
Mumcu’nun hayatından 
kesitlerin gösterildiği 
anma programında Habip 
Çakmak ve Atilla Kızılkaya 
şiirlerini okudu. Sesleniş 
şiirini toplu olarak seslen-
diren Güney, Sarayköy, 

Buldan, Denizli, Pamuk-
kale ve Merkezefendi CHP 
gençlik kolları üyeleri 
ayakta alkışlanırken, gece 
daha sonra Naci Özkan, Ali 
Çetin ve Sadettin Kırgın 
tarafından söylenen türkü-
lerle sona erdi.

Milliyetçi Hareket Par-
tisi Buldan İlçe Teşkilat, 
Kızılay’a kan bağışında 
bulundu.

Milliyetçi Ha-
reket Partisi 
Buldan İlçe Teş-
kilatınca düzen-
lenen kan bağışı 
kampanyası bü-
yük ilgi gördü. 

MHP İlçe lo-
kalinde gerçek-
leşen kan bağı-
şına büyük ilgi 
gösteren MHP üyeleri olum-
suz giden kış şartlarına rağ-
men Kızılay’a kanlarını ba-
ğışladılar. 

Bu yıl ikincisini düzen-
ledikleri kan bağışıyla kara 
gün dostu Kızılay’a destek 
olmaktan büyük onur duy-
duklarını dile getiren Mil-
liyetçi Hareket Partisi Bul-
dan İlçe Başkanı Mehmet 
Tuğrul “"İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın" anlayışının 
hâkim olduğu sosyal konu-
lu projelerinden birincisi-
ni geçtiğimiz yıl yapmış-
tık. Birincisinin büyük ilgi 

ve takdir gördüğü kampan-
yanın, ikincisinde de özel-
likle hastalıkların çoğaldığı, 
ilaç kullanımının fazlalaştığı 
dolayısıyla kan verme işle-
minin ve kara gün dostu Kı-
zılay’ımızın kan stoklarının 
azaldığı bir kış ayında ger-
çekleşmesi konuyu ayrıca 
daha önemli hale getirmiştir. 
Ülkemizin birlik ve beraber-
liğe en çok ihtiyaç duyduğu 
bugünlerde hastalarımızın 
yaralılarımızın ihtiyacının 
kan olduğu gerçeğinden yola 
çıkarak bu kampanyayı dü-
zenledik. Kampanyamıza 

destek olan MHP 
camiamıza, üyele-
rimize ve Kızılay 
yetkililerine minnet 
ve şükranlarımı su-
nuyor, hasta ve ya-
ralı kardeşlerimize 
acil şifalar diliyo-
rum” dedi.

Bu arada MHP 
İlçe yöneticileri, 

kan kampanyasında görevli 
olan Kızılay teknik persone-
linin doğum gününü kutla-
dılar. Pasta kesilerek doğum 
günü kutlanan personele 
“Hayırlı bir ömür” temenni-
sinde bulunuldu.

Buldan Belediyesi ve Egeli 
Araştırmacı Yazarlar Birliği 
(Yaz-Ar-Bir) tarafından dü-
zenlenen 1. Buldan Türkü ve 
Şiir Dinletisi yapıldı.

Belediye Düğün Salonu’ndaki 
etkinlik saat 20.00’de başladı. 

Egeli Araştırmacı Yazarlar Birli-
ği Başkanı eski Kızılcabölük Be-
lediye Başkanı Abdülkadir Uslu, 
Buldan Belediye Başkanı Mus-
tafa Gülbay ve Kaymakam Hacı 
Uzkuç’un kısa birer konuşması-
nın ardından ilk olarak Buldanlı 

şairler Adnan Açıklar, Atilla Kı-
zılkaya ve İskender Doğan kendi 
yazdıkları şiirlerini okudular. 
Ardından Yaz-Ar-Bir üyesi Veli 
Aykar, Meral Gökkaya, Halil 
Cura, Kadir Yatağan, Ali Tuluk, 
Hüsamettin Tat, İsmail Gökçe, 

Baki Evkaralı, Melahat Kuzu, 
Reyhan Pervanlar Karaalp, 
İbrahim Çamalan, Yıldız Duyar, 
Aysel Menteş, Sadık Dağdeviren 
sırayla şiirlerini okudular. Ara-
larda sanatçı Hasan Arzuman ve 
Sultan Turun sazlarıyla, Hurşit 

Türkay da gitarıyla dinleyicilere 
müzik ziyafeti sundular. 

Etkinlik sonunda katılan sanat-
çılara Buldan Belediyesi tarafın-
dan teşekkür belgesi ile birlikte 
hediyeler verildi. Etkinlik toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ŞİİR VE TÜRKÜ DİNLETİSİ YAPILDI

BİR DESTEKTE MHP’ DEN UĞUR MUMCU TÜRKÜLERLE ANILDI
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Buldan Ticaret 
Odası Meclis 
Başkanı Nazif 
Çakar, Buldan’a 
araç muayene 
istasyonu yapıl-
ması gerektiğini 
açıkladı.

Buldan Ticaret 
Odası Meclis 
Başkanı Nazif 
Çakar, araç mua-
yene istasyonunun 
Buldan’a da yapıl-
ması gerektiğini, 
10.000 adet kayıtlı 
aracın bulunduğu Buldan’da ayda 
iki kez yapılabilen araç vize işlem-
lerinden araç sahiplerinin mağdur 
olduğunu belirtti.

 Buldan Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Nazif Çakar, Buldan Ticaret 
Odasında düzenlediği basın top-
lantısında Buldan’a yapılacak araç 
muayene istasyonundan Güney ilçe-
sinin de yararlanabileceğini belir-
terek “Buldan ve Güney ilçelerinde 
kayıtlı araç sayısı 15.000 dolayın-
dadır. Araç muayene işlemleri için 
randevulu olarak ayda iki defa 30 
araçlık işlem gerçekleşmektedir. 
Yapılan muayenelerde traktörlere 
öncelik verildiği düşünüldüğünde 
araç sahipleri sorunlar yaşamaktadır. 

Acıpayam ve Çivril 
ilçelerinde yerleşik 
olarak araç muaye-
ne istasyonları bu-
lunmaktadır. Ayda 
iki gün yapılan 
işlemler Buldan’a 
a yeterli gelme-
mektedir. Bunun 
için Buldan’daki 
araç sahipleri ve 
sanayi esnaflarımız 
olarak, araç mua-
yene istasyonunun 
mutlaka ilçemizde 
bulunması gerekti-

ğini, bunun için de ivedilikle gerekli 
çalışmaların yapılması gerektiğini 
ifade ediyoruz. 

Buldan’da araç muayeneleri-
ni yaptıramayan araç sahipleri 
Denizli’ye veya Alaşehir’e araçları-
nı götürmektedirler. Bu hem zaman 
ve maddi kayıplara yol açmakta-
dır. Bazı araçların muayeneden 
geçmemesi durumunda arızaları 
giderildikten sonra tekrar gittikleri 
düşünüldüğünde giderlerimiz daha 
da artmaktadır. Ayrıca araç muayene 
istasyonunun ilçemizde bulunması 
sanayi esnafımızın da kazancı-
nın artmasına, dolayısıyla da ilçe 
ekonomisine de çok olumlu katkılar 
yapacağına inanmaktayız” dedi.

Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’ne bağ-
lı ekipler, sorumluluk 
alanı altındaki park ve 
bahçelerde yeni düzenle-
meler yapıyor.

Denizli Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluk 
alanına giren Talat Tarakçı 
Parkı, Çocuk Parkı ve 
Alanyazı’dan Acısu’ya 
kadar olan Adanan Men-

deres Bulvarı’nın orta 
refüjlerinde hummalı bir 
çalışma yürütülüyor. 

Aşağı Park diye bildi-
ğimiz Talat Tarakçı Parkı 
ve hemen altındaki çocuk 
parkında mevcut gül ve 
küçük fidanlar sökülerek 
yerlerine yeni gül fidanları 
ve uzun yıllar yaşayabilen 
süs bitkileri  dikilmeye 
başlandı. Bunların araları 
daha sonra çimlendirile-

cek. Ayrıca hoş görüntü 
veren renkli çiçekler de 
dikilerek göze hoş gelen 
görüntüler oluşturulmaya 
çalışılıyor.

Alanyazı’dan Acısu’ya 
kadar olan Adnan Men-
deres Bulvarı’nın orta 
refüjleri ile kavşaklardaki 
çimler söküldü. Yeni bir 
sulama sistemi kurula-
rak buralara çok yıllı süs 
bitkileri dikildi. 

Buldan’ın nüfusu 
2014 yılına göre %0 
3.50 azalarak 27.359 
oldu.

TÜİK Denizli Bölge 
Müdürü Ali İhsan YÜ-
CEDAĞ tarafından ve-
rilen bilgiye göre, 2015 
yılı Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi Sonuçları 
açıklandı.  Buna göre il-
çemiz Buldan’ın nüfusu 
2014 yılında 27.455 iken 
2015 yılında 27.359’a 
düştü. 

Denizli İli genel 
nüfusu 2014 yılında  
978.700’dan, 2015 
yılında %0 14.95 artışla 
993.442’a yükseldi.  
Denizli’nin merkez 
ilçeleri Merkezefendi ve 
Pamukkale ile Bozkurt, 
Baklan ve Sarayköy’de 
nüfus artışı görülürken, 
diğer ilçelerin tümünde 
nüfus azalması gerçek-
leşti. 

Denizli ve ilçelerinin 2014 ve 2015 yılları karşılaştırmalı nüfusları şöyle: 

İl/İlçe 2014 Nüfusu 2015 Nüfusu

Yıllık Nüfus 
Artış Hızı 

2014
(Binde-‰)

Yıllık Nüfus 
Artış Hızı 

2015
(Binde-‰)

Denizli 978 700 993 442 15,69 14,95
Merkezefendi 271 942 280 341 34,1 30,42
Pamukkale 320 142 331 000 27,38 33,35
Acıpayam 55 722 55 406 -4,46 -5,69
Babadağ 6 623 6 611 -12,6 -1,81
Baklan 5 800 5 816 -22,84 2,75
Bekilli 7 512 7 164 -31,32 -47,43

Beyağaç 6 922 6 713 -27,64 -30,66
Bozkurt 12 352 12 597 5,93 19,64
Buldan 27 455 27 359 -3,74 -3,50

Çal 20 218 19 699 -18,09 -26,01
Çameli 18 819 18 442 -26,01 -20,24
Çardak 9 076 8 906 -33,59 -18,91
Çivril 61 007 60 716 6,45 -4,78

Güney 10 697 10 399 -9,21 -28,25
Honaz 32 282 31 779 -1,3 -15,70
Kale 21 133 20 667 -7,54 -22,30

Sarayköy 29 739 29 964 3 7,54
Serinhisar 14 796 14 649 -1,42 -9,98

Tavas 46 463 45 214 -12,43 -27,25
 

Buldan Göğüs Has-
talıkları Hastanesi’nin 
eksikliklerinin tamamlan-
ması için Paris’te yaşayan 
hemşehrilerimiz yardım 
kampanyası başlattılar.

Yıllar önce Fransa’nın 
başkenti Paris’e bir lokma 
ekmek parası kazanmak için 
giden ve orada kaldıkları 
süre içinde baba 
toprağı Buldan’ı 
hiç akıllarından çı-
karmayan hemşeh-
rilerimiz, Buldan 
Göğüs Hastalık-
ları Hastanesi için 
yardım kampanyası 
başlattılar. Paris’te 
Salih Haydar ön-
cülüğünde başla-

tılan kampanya sayesinde 
toplanacak para ile hastane-
nin eksik olan cihazlarının 
alınması hedefleniyor. 

Salih Haydar’ın Paris’te 
muhasebecilik yapan oğlu 
Ahmet Haydar’ın ADF 
Muhasebe bürosunda bir 
yardım kutusu konuldu. 
Genellikle Paris’te yaşayan 

Buldanlıların 
uğrak yeri olan 
bürodaki yardım 
kutusu bir ay 
boyunca hemşeh-
rilerimizin yar-
dımları için orada 
tutulacak. Bir ay 
sonra da toplanan 
paralar Buldan’a 
ulaştırılacak. 

NÜFUSUMUZ AZALIYOR HASTANE İÇİN 
PARİS’TE YARDIM 
KAMPANYASI AÇILDI

BULDAN’A ARAÇ MUAYENE 
İSTASYONU YAPILSIN

PARK VE BAHÇELER YENiLENiYOR
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Yönetmenliğini Yüksel 
Aksu`nun yaptığı `İftarlık Ga-
zoz` filminin Denizli galası, 
Denizli Büyükşehir Belediye-
si Sanat Merkezi`nde yapıldı. 
Denizlililer filme yoğun ilgi 
gösterirken yüzlerce kişi, yer 
bulamadıkları için geri döndü.

`İftarlık Gazoz` filminin 
dün akşam düzenlenen Deniz-
li galasına yönetmen Yüksel 
Aksu, çocuk oyuncu Berat 
Efe Parlar, Ümmü Putgul ve 
Okan Avcı katıldı. CHP`li 
Buldan Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay`ın ev sahip-

liğinde gerçekleştirilen gala 
gecesinin ardından söyleşi 

yapıldı. Yö-
netmen Yüksel 
Aksu, "Buldan 
Belediyesi fil-
mimize başın-
dan beri katkı 
sağladı. Aksesu-
ar, dekor, gazoz 
imalathanesinin 
malzemelerini 
Buldan`dan eski 

bir gazozcunun malzemelerini 
aldım. Başkanımız bu filmde 
bize başkan gibi değil ekip-
ten biri gibi çalıştı, bizi iyi 
ağırladı. Denizli`ye gelince 
kendi memleketime gelmiş 
gibi oluyorum. Denizli`yi, 
Pamukkale`yi özlemiştim. 
Denizli`de çok dostum var" 
dedi. 

BAŞKAN`A ROL 
TEKLİFİ
Bütün Denizlilileri filmi 

izlemeye davet eden Buldan 
Belediye Başkanı Mustafa 
Gülbay, "Başta yönetmeni-

miz, Cem Yılmaz ve 
diğer oyuncuları teb-
rik ederim. Gerçekten 
güzel bir film oldu. 
Yüksel Aksu bana da 
rol ayarlamıştı ama 
ben oynayamadım. 
Bana `sizden siyaset-
çi de olmaz, yalan da 

söyleyemezsiniz` diye takıldı" 
dedi.

Filmde bu toprakların barış 

ve huzura ihtiyacı olduğuna 
gönderme yapıldığını kayde-
den Başkan Gülbay, şunları 
söyledi:

"Çok önemli, bir kadim 
konuyu, orucu işliyor. Bu 
toprakların barış ve huzura 
ihtiyacı olduğuna gönderme 
yaptığını düşünüyorum. Artık 
bu ülkede kan, 
gözyaşı dinsin 
istiyorum. 12 Eylül 
faşizminin çizme-
leri altındayken 
bu ülkenin ülkücü, 
devrimci çocuk-
ları açlık grevleri 
ile insani hakları 
adına, kitap okuma adına 
ölüm orucu tuttular. Film 
oruçla başlayıp ölüm orucuyla 
bitiyor. Önemli bir konuyu 
işliyor. Bütün inançlarda oruç 
vardır. Oruç beşerin adem 

olması sürecini pekiştiren 
bir ibadettir. Film Buldan`ın 
da tanıtımına katkı sağlıyor. 
Buldan`da da filmdeki gibi 
gazoz yapıp satan bir karakter 
vardı. Cibar usta. Cibar biz de 
çocuk demektir. Biraz çocuk 
ruhlu bir karakteri canlan-

dırıyor Cem Yılmaz. Bütün 
oyunculara teşekkür ediyo-
rum. Ben de filmde yardımcı 
oyuncu olarak göründüm. 
Herkese filme gitmesini tavsi-
ye ediyorum."  

Kredi ve Yurtlar Kuru-
mu Buldan Yurdu idareci 
ve öğrencileri tarafından 

başlatılan kampanya 
çerçevesinde toplanan 
oyuncaklar lösemi teda-

visi gören miniklere 
teslim edildi.

KYK Buldan Yurdu 
idareci ve öğrencileri 
tarafından  geçtiğimiz 
ay içinde “Umut Kum-
barası” adı altında bir 
kampanya başlatılmış 
ve vatandaşlardan 

çocuklarının kullanma-
dığı oyuncakları, lösemi 
tedavisi gören minik 
çocuklara iletilmek üze-
re kendilerine ulaştırıl-
masını istemişti. 

Kampanya vatandaş-
lardan büyük ilgi gördü. 
Toplanan çok sayıda 
oyuncak Pamukkale  
Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Onko-
loji Servisi ve Çocuk 
Hastalıkları Servisi’nde 
tedavi gören lösemi 
hastası minikler ziyaret 
edilerek elden teslim 
edildi. 

Ziyaret sırasında ço-
cuklar ile şarkı söyleyip 
oyuncak dağıtan üniver-
siteli gençler çocuklara 
moral ve umut kaynağı 
oldular. Oyuncak da-
ğıtımında öğrencilerle 
birlikte hazır bulu-
nan Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Buldan Yurdu 
Müdürü Ahmet Koç, hastalı-
ğın iyileşme sürecinde moral 
ve motivasyonun önemli 
olduğunu  belirtip amaçla-
rının çocukları eğlendirmek 
olduğunu söyledi.  Öğrenci-
lerin böyle güzel bir sosyal 
sorumluluk 
projesinde yer 
aldıkları için 
ve duyarlı bir 
davranışla-
rından dolayı 
mutlu olduğu-
nu ifade eden 
Koç,  “Umut 
Kumbarası 
kampanyasın-

da görev alan öğrencilere, 
Buldan halkına, üniversite 
hastanesi çalışanlarına ve 
bu kampanya çerçevesinde 
bize maddi ve manevi destek 
sağlayan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Buldan merkez mahalle muhtar-
ları, “Yılın İdarecisi” seçilen ilçe 
kaymakamı Hacı Uzkuç’a kutlamaa 
ziyareti gerçekleştirdiler.

Bilindiği gibi Buldan'daki tarihi 
evlerin “Adınla Yaşa” projesi kapsa-
mında, Kaymakamlık Sosyal Yardım-
laşma Vakfı’na kazandırılmasındaki 
başarılı çalışmaları nedeniyle, Denizli 
Valisi Şükrü Kocatepe tarafından aday 
gösterilen Buldan Kaymakamı Uzkuç’a 
Türk İdareciler Derneği, “Merhum Vali 
Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü”ne 
layık görmüştü.

Yılda bir kez ve sadece bir idareciye 
verilen bu ödülü kazanması nedeniyle 

tebrik etme amaçlı bu ziyarete, Bursa 
Mahallesi Muhtarı İbrahim Hotunlu-
oğlu, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı 
Süleyman Başbuğ, Çarşı Mahallesi 
Muhtarı Mustafa Tanrıöver, Düzalan 
Mahallesi Muhtarı İbrahim Başbuğ, 
Girne Mahallesi Muhtarı Kadir Başoğ-
lu, Güroluk Mahallesi Muhtarı Mehmet 
Emirdağ, Helvacılar Mahallesi Muhtarı 
Selahattin Yeşildağ, Karşıyaka Mahalle-
si Muhtarı Ali Onat, Kurtuluş Mahallesi 
Muhtarı Ali Başsayın, Turan Mahallesi 
Muhtarı Mustafa Zorlu, Yalçınkaya 
Mahallesi Muhtarı İbrahim Başsarıoğlu, 
Yeni Mahalle Muhtarı Mustafa Var ve 
Yeşildere Mahallesi Muhtarı Ahmet 

Tıkıroğlu katıldı. 
Muhtarların kendisini kutlama 

ziyareti için teşekkür eden Kay-
makam Hacı Uzkuç, “Aldığım 
bu ödül, her ne kadar şahsıma ve-
rilmiş olsa da Buldan’a verilmiş 
bir ödüldür. Siz sevgili muhtarla-
rımın da bunda büyük emekleri 
vardır. İnşallah, elele vererek 
çok güzel işler yapacak ve daha 
büyük ödüller kazanacağız. Ben 
buna inanıyorum” dedi. 

“Yılın İdarecisi” 
seçilen kaymakam Hacı 
Uzkuç’u geçtiğimiz 
günlerde ziyaret eden 
Buldan merkez mahalle 
muhtarları bu kez de 
“Yılın Başkanı” seçilen 
Buldan Belediye Baş-
kanı Mustafa Gülbay’ı 
ziyaret ettiler. 

Bilindiği gibi merke-
zi Kayseri'de bulunan 
Anadolu Yerel Yönetim-
ler Dergisi'nin geleneksel 
''Yılın Yerel Yöneticileri 
Anket Çalışmalarında'' 
CHP'li Buldan Belediye 
Başkanı Mustafa GÜL-
BAY; '' Ortaya Koyduğu 
Projeler ve Gerçekleşti-
rilme Orantılandırılma-
sında'' başarılı bulunmuş 
ve yılın ''Yerel Yöneticisi 
seçilmişti.

Belediye Başkanı Mus-
tafa Gülbay’a kutlama 
ziyaretine, Cumhuri-
yet Mahallesi Muhtarı 
Süleyman Başbuğ, Çarşı 
Mahallesi Muhtarı Mus-
tafa Tanrıöver, Çaybaşı 
Mahallesi Muhtarı Hüse-
yin Taş, Dört Eylül Ma-
hallesi Muhtarı Mehmet 
Uslu, Düzalan Mahallesi 
Muhtarı İbrahim Başbuğ, 

Girne Mahallesi Muhtarı 
Kadir Başoğlu, Güroluk 
Mahallesi Muhtarı Meh-
met Emirdağ, Helvacılar 
Mahallesi Muhtarı Se-
lahattin Yeşildağ, Karşı-
yaka Mahallesi 
Muhtarı Ali 
Onat, Kurtuluş 
Mahallesi Muh-
tarı Ali Başsa-
yın, Turan Ma-
hallesi Muhtarı 
Mustafa Zorlu, 
Yalçınkaya Mahallesi 
Muhtarı İbrahim Baş-
sarıoğlu, Yeni Mahalle 
Muhtarı Mustafa Var 
ve Yeşildere Mahallesi 

Muhtarı Ahmet Tıkıroğlu 
katıldı.

Kendisini kutlayan ve 
başarılarının devamını di-
leyen muhtarlara Buldan 
Belediye Başkanı Gülbay, 
bu ziyaret nedeniyle çok 
mutlu olduğunu belirte-
rek, belediyeyi devraldık-
larında çok büyük borçla 
karşı karşıya kaldıklarını, 
bunun altından kalkmak 
içinde çeşitli alternatif-
ler aradıklarını, Buldaş 
A.Ş.’yi bu amaçla kur-
duklarını, bu çalışmaları 

nedeniyle de “Yılın Yerel 
Yöneticisi” seçildiğini 
söyledi. Buldan’ın daha 
modern, daha yaşanabilir 
bir kent olması için çok 

çalışmak gerektiğini 
söyleyen Gülbay, bu 
çalışmalarda muhtarla-
rın çok büyük desteğine 
ihtiyacı olduğunu, ne 
yapılacaksa beraber 
yapacaklarını ifade etti. 

MUHTARLARDAN KAYMAKAMA 
KUTLAMA ZİYARETİ

MUHTARLARDAN BİR ZİYARET DE 
BELEDİYE BAŞKANINADENİZLİ`DE "iFTARLIK 

GAZOZ" iZDiHAMI

OYUNCAKLAR YERİNE ULAŞTI..
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Güngör Cerit Cumhuriyet 
İlk Okulu öğrencilerinden 
Efe Kemal Çalık ve Rümey-
sa Çiftçioğlu okul bahçesi 
dışında farklı günlerde 
buldukları bir miktar parayı 
sahiplerine ulaştırdı.

Farklı günlerde okul bah-
çesi dışında buldukları para-
ları sahiplerine ulaştırılması 

için öğretmenlerine teslim 
eden ilkokul öğrencileri 
sergiledikleri bu davranışla 
büyük-küçük herkese örnek 
oldular.

Okul idaresi de bu örnek 
davranışlara kayıtsız kal-
mayarak minik öğrencilere 
düzenlenen törenle ödül ve 
teşekkür belgesi sundular.

Denizli Buldanlılar 
Derneği etkinliği Antal-
ya Side’de yapıldı.

Denizli Buldanlılar 
Derneği tarafından dü-
zenlenen etkinlik Antalya 
Side Diamond Beach 
otelinde gerçekleşti. De-
nizli Buldanlılar Derneği 
üyeleri ile İzmir Buldan-
lılar Derneği Başkanı 
Mehmet Seyrek, Buldan 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hikmet Şenözen, 
CHP Buldan İlçe Başkanı 
Musa Ünsal, Beledi-
ye Meclis üyesi Yusuf 
Atlamaz, Kent Konseyi 
Başkanı Meryem Eroğlu 
Salman ve Buldanlıların 
katıldığı etkinlikte bir 
araya geldi.

Akşam yemeğinden 
sonra kendilerine tahsis 
edilen salonda Önder Yal-
çın ve Metin Özoğlu’nun 

seslendirdiği birbirinden 
güzel şarkılar eşliğinde 
eğlenen Buldanlılar, 
sabah kahvaltısının 
ardından otelden topluca 
ayrılarak Konyaaltı’nda 
bulunan Mini City’yi 
gezdi.

Dönüş yolunda 
Korkuteli’nde yemek 
molası veren grup 
Serinhisar’da yapılan 
alışverişin ardından tek-
rar buluşmak dilekleriyle 
vedalaştılar. 

Etkinliklerinde elde 
ettikleri gelirlerle öğren-
cilere burs sağlamak gibi 
ulvi amaçlarının olduğu-
nu dile getiren Denizli 
Buldanlılar Derneği 
Başkanı Halil Yüksel 
“Katılan bütün dostları-
mızın gezme, eğlenme 
düşüncesinden daha 
çok derneğimize destek 
olmak için katıldıklarını 

biliyoruz. Çünkü onlar 
bu yapılan etkinliğin asıl 
amacının öğrenci bursla-
rına katkı olduğunun bi-
lincindeler. Bizde birlikte 
olduğumuz bu toplam 71 
kişinin duyarlılıklarından 
ve özverilerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz.   

Denizli Buldanlılar 
Derneğimiz yönetim 
kurulu üyelerine, der-
nek üyelerine ve İzmir 
Buldanlılar Derneği 
Başkanı Mehmet Seyrek 
ve Buldan’dan katılan 
Hikmet Şenözen, Musa 
Ünsal, Meryem Salman 
ile ulaşımı sağlayan 
Mehmet Uslu'ya teşek-
kür ederim. Bundan 
sonra düzenleyeceğimiz 
etkinliklerimizde yeniden 
buluşuncaya dek tüm 
hemşerilerime saygılar 
sevgiler sunarım” dedi. 

24 blok ve 252 
dairenin bulunduğu 
Buldan Belediye 
Toplu Konutları’nda 
dış cephe manto-
lama çalışmaları 
sonlandı.

Toplamda 
1.200.000 TL'ye 
mal olan mantolama 
işlemleri için daire 
sahipleri yakıt ücreti-
ne ilave olarak aylık 
75,00 TL mantolama 
ücreti öderken man-
tolamanın ardından 
şuan125,00 TL olan 
aylık yakıt ücretinin 
ise çok daha aşağılara 
düşmesi bekleniyor.

Mantolama ile 
birlikte enerji ile ısı 
kaybının önüne geçi-
leceğini belirten Bul-

dan Belediye Konut-
ları Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Akbaş 
yaptığı açıklamada 
; "yıllardır binaları-
mızın dış yüzeyleri 
sıvaların dökülmesi 
ile kötü bir görünüme 
sahipti. Mantolamanın 
ardından ısı kaybının 
yanı sıra kötü görünü-
münde önüne geçmiş 
olduk. Konutlarımız 
Buldan'ımıza yakışan 
pırıl pırıl binalar hali-
ne geldi. Yönetimdeki 
arkadaşlarımız ile bir-
likte gece gündüz ko-
nutlarımızı nasıl daha 
da iyiye taşıyabili-
rizin peşindeyiz. Bu 
zamana kadar man-
tolamanın yanı sıra 
konutlar Buldan'ın 

en iyi ısınan binaları 
arasına girdi. Konut-
ları 24 saat izleyen 
güvenlik kameraları-
mız var. Tüm bunları 
gerçekleştirirken bana 
desteklerini esirge-
meyen yönetimdeki 
arkadaşlarıma, aldı-
ğımız kararlarda bize 
güvenerek her zaman 
arkamızda olan toplu 
konut sahiplerine 
çok teşekkür ederim. 
Konutlarımızın yeni 
hali İlçemize ve toplu 
konut sakinlerine 
hayırlı olsun" dedi.

Günden güne değer 
kazanan konutların 
mantolama işlemleri-
nin bitmesinin ardın-
dan değerine değer 
kattığı belirtildi.

“Okul Üzümü, Akıl 
Üzümü” projesinin deva-
mı için Buldan TARİŞ ve 
Buldan Ziraat Odası ola-
rak ortaklaşa imza kam-
panyası başlatıldı.

Buldan Ziraat Odası 
Başkanı Muammer Al ve 
Buldan TARİŞ yetkilile-
ri okul üzümü projesinin 
yeterli üzüm stoku bulun-
maması gerekçe gösteri-
lerek iptal edilmesi üze-
rine imza kampanyası 
düzenlediler.

 İmza kampanyasın-
da düzenlediği basın 
toplantısında Buldan-
lı üzüm üreticileri ola-
rak 2015 yılı içinde don 
ve dolu afetleri nedeniy-
le sıkıntılar yaşandığını 
dile getiren Buldan Zira-
at Odası Başkanı Muam-
mer Al “ 2015 yılı Ey-
lül ayında oluşan sofralık 
yaş üzüm ve çekirdeksiz 
kuru üzüm fiyatları saye-
sinde bir nebze olsun ne-
fes almış ve rahatlamış-

tık. Ancak sofralık yaş 
üzümde en büyük alıcı 
durumundaki Rusya ile 
yaşanan uçak krizi sonra-
sı Rusya’nın Türkiye’den 
yaş üzüm alımını durdur-
ması ve çekirdeksiz kuru 
üzüm fiyatlarının 6 Li-
ranın üstündeki fiyatlar-
dan, 4-4,5.- TL olan fi-
yatlara gerilemesi bizleri 
geleceğe yönelik karam-
sarlığa itmiştir. İşin daha 
da kötüsü biz üzüm üreti-
cilerine büyük bir müjde 
olarak duyurulan ve tara-
fımızdan çok büyük bir 
sevinçle karşılanan okul 
üzümü projesinin yeterli 
üzüm stoku bulunmaması 
gerekçe gösterilerek ip-
tal edildiğini öğrenmenin 
derin üzüntüsünü yaşıyo-
ruz. Bizim anlayamadı-
ğımız fiyatları düşen bir 
ürününün stoklarının ye-
tersiz olduğunun söylen-
mesidir. Çekirdeksiz kuru 
üzüm fiyat seyrinden de 
anlaşılacağı gibi hem TA-

RİŞ, hem tüccar, hem de 
müstahsil bazında okul-
larımızda dağıtılabilecek 
kadar üzüm miktarı faz-
lasıyla mevcuttur.

Zaten üzüm üreticile-
ri olarak birinci önceliği-
miz okullarda dağıtılacak 
üzüm miktarının az veya 
çok olması değil, geliş-
miş ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de genç ne-
sillerin sağlıklı ve doğru 
gıdalarla beslenme alış-
kanlıklarını geliştirecek 
şekilde okullarda üzüm 
dağıtımının sürekli hale 
gelmesidir.

Bu düşüncelerle sizle-
rin hem genç beyinlerin 
sağlıklı gelişimini sağla-
yacak, hem de üzüm üre-
ticilerine kısmi bir destek 
sağlayacak okul üzümü 
projesinin sürekliliği için 
bölge milletvekillerimiz-
den ve hükümetimizden 
gerekli hassasiyetin gös-
terilmesini ümit ediyo-
ruz.

Geçim şartları-
nın günden güne 
zorlaştığı, ekmeğin 
aslanın ağzında 
deyimine uygun ko-
şulların yaşandığı 
günümüzde mantar 
yetiştiriciliği alter-
natif geçim kaynağı oldu.

İlçemizde telefon ticareti 
ile uğraşan Murat Ermiş, 
yeni kazanç kapısı ararken, 
internette gördüğü mantar 
yetiştiriciliğinin yeni iş ola-
nağı olabileceğini düşündü. 
Araştırmaları sonucu bu işe 
girdi. 

“Günümüzün şartları 
malum, artık geçim şartla-
rı ülkemizde bir hayli zor. 
Herkes bir arayış içerisinde, 
bizde alternatif bir iş sektörü 
olarak uzun süredir araştırma 
yapıyorduk ve internetten 
mantar üreticiliği fikri bize 
cazip geldi. Yaklaşık 5-6 ay 
boyunca konuyla ilgili Ar-Ge 

çalışması yaptım. 
Uşak, İzmir ,Antalya 
da bu işi yapan ki-
şilerle görüştüm. Ve 
bu işi yapmaya karar 
verdim.” diyen Mu-
rat Ermiş, 16 Aralıkta 
mantar ekim (kom-

post) işlerine başladıklarını 
belirterek şunları söylüyor: 
“5 gün boyunca ekim işimiz 
sürdü, ekim işi bittikten sonra 
yaklaşık 25-30 gün kuluçka 
dönemi oluyor, ve bu kuluç-
ka dönemi bittikten sonra 
mantarlarımızın ‘pin’ olarak 
adlandırılan tomurcuklanma 
dönemi başlıyor ve 1 hafata 
sonunda mantarlar çıkma-
ya başlıyor. Verim 2-3 ay 
devam ediyor. Mantarlarımızı 
yalıtımlı çadır içinde hijye-
nik bir ortamda hiçbir ilaç 
kullanmadan tamamen doğal 
bir ortamda  yetişitiriyoruz. 
Çadırı otomasyon sistemiyle 
ısısını nemini havalandır-

masını kontrol altında 
tutuyoruz. Bilindiği gibi 
mantarlar ilkbahar ve 
son bahar mevsimlerinde 
yetişirler, biz bu mev-
simi üretim hanemiz-
de  sağlayarak üretimi 

gerçekleştiriyoruz.”
Murat Ermiş ürettikleri 

mantar cinsinin adının İsti-
ridye mantarı olduğu belirte-
rek mantarla ilgili olarak şu 
bilgileri veriyor:

“Ülkemizde 
kavak man-
tarı olarak da 
bilinen, istirid-
ye mantarının 
tüketimi Avrupa 
Birliği (AB) 
ülkelerine göre 40 kat daha 
düşük. Oysa Kırmızı etten 
daha değerli besin ögeleri-
ne sahiptir. Yağ oranı sıfıra 
yakındır. Protein olarak da 
kırmızı ete eş değer derece-
dedir. Kırımızı ete alternatif 
besin ögesidir.

İnsanlar mantar yerken, 
bazen büyük endişeler duya-
biliyor. İstiridye mantarının 

yapımında hiçbir kimyasal 
madde kullanılmıyor. Ze-
hirleme riski yok. İstiridye 
mantarında, insan vücudu 
için gerekli olan kalsiyum, 
fosfor ve demir gibi tüm 

mineral tuzlar sığır ve 
tavuk etinde bulunan-
ların iki katı düzeyin-
dedir. Tüm mantar 
türleri içerisinde en 
yüksek B1 ve B2 
miktarına sahiptir. 

Karaciğer hariç tüm et ve 
sebzelerden daha fazla "folik 
asit" içerir. Et ve baklagille-
re eşdeğer protein içeriğine 
sahip olduğu halde yağ oranı 
çok azdır. Bütün bunlar göze 
alındığında istiridye mantarı 
bizim için bir koruyucu göre-
vindedir. Rahatlıkla dengeli 
beslenme öğünlerimizde 
kullanabilir.”

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

BULDANLILAR SİDE’DE BULUŞTU

ALTERNATİF KAZANÇ 
KAPISI: MANTARCILIK

BELEDİYE KONUTLARINDA MANTOLAMA BİTTİ

AFERİN ÇOCUKLAR !
MİNİK ÖĞRENCİLER BULDUKLARI PARAYI TESLİM ETTİLER
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KOOPERATİFİMİZ YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI 

SAYIN SALİH ENER, 
İZMİR’DE YAPILAN 

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ 
OLAĞAN GENEL KURULUNDA BİRLİK 

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLMİŞ OLUP, 

BULDAN’A VE KOOPERATİFİMİZE 

HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDER, 

KENDİSİNE YENİ GÖREVİNDE 

BAŞARILAR DİLERİZ.

BULDAN TARİŞ YÖNETİM KURULU
MÜDÜR VE PERSONELİ     

Buldan Ticaret Odası, 
TOBB’da düzenlenen ve 
Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Gümrük ve Ticaret Baka-

nı Bülent Tüfenkçi’nin de 
yer aldığı, 11. Dönem Ak-
reditasyon Sistemi sertifi-
ka töreninde Akreditasyon 
belge ve sertifikasını aldı. 

Buldan Ticaret Odası 

beş yıldızlı oda oldu. 2013 
yılından itibaren Akredi-
tasyon sistemi uygulama 
çalışmalarına başlayan Bul-
dan Ticaret Odası, yapılan 
denetlemelerin ardından 

Akredite belgesi ve 
sertifikasını almaya hak 
kazandı. Buldan Ticaret 
Odası yönetim kurulu 
Başkanı Halil Baştürk-
men, Meclis Başkanı 
Nazif Çakar, yönetim 
kurulu üyeleri Erdal 
Duyar, İbrahim Acıkara 
ve Genel Sekreter Ayhan 
Emirdağ’ın da katıldığı 
törenin ardından Buldan 
Ticaret Odası Akreditas-
yon sertifika ve belgele-
rini aldılar.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nde 
düzenlenen ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkçi’ninde katıldığı tö-
rende Akreditasyon sertifika 
ve belgesini alan Buldan 
Ticaret Odası, üyelerine 
uluslararası standartlarda 
hizmet verecek.

Akreditasyon sertifika ve 
belge töreninde Türkiye’nin 
ihracatının artmasında 
Ticaret Odalarının önemli 
bir yeri olduğunu vurgula-
yan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğu “Bu aldığınız 
belge ve sertifikalarla artık 
üyelerinizin gerek yurt içi 
gerekse de yurt dışı çalış-
malarında en önemli desteği 
sağlayacaksınız. Ülke ola-
rak 2023 yılı ihracat hede-
fimiz olan beş yüz milyar 
doları sizlerin desteğiyle 
ulaşacağız” dedi.

Akreditasyon çalışmala-
rında başarıya ulaşmalarının 
haklı gururunu yaşadıklarını 
ifade eden Buldan Tica-
ret Odası yönetim kurulu 

Başkanı Halil Baştürkmen 
“Bu belgeyi Buldan’ımıza 
kazandırmanın sevincini 
yaşıyoruz. Bu güne kadar 
üyelerimize yönelik olarak 
verdiğimiz eğitim çalış-
maların yanı sıra, Buldan 
bezinin markalaşması, 
coğrafi işaret patentinin 
alınması, Buldan Bezinin 
tüm dünyada tanınırlığı-
nın artırılmasına yönelik 
çalıştaylar, seminerler ve 
defileler düzenledik. Buldan 
ticari hayatının dökümünün 
yer aldığı Buldan Tekstil 
envanteri çalışmalarımızı 
kitaplaştırarak belgeledik. 
Üyelerimizin yurt içi ve 
yurt dışı fuarlara gerek zi-
yaretçi, gerekse de katılımcı 
olarak yer almasını sağla-
dık. Tüm bu çalışmaların 
yanı sıra da Buldan Tica-
ret Odamızı uluslararası 
standartlara kavuşturacak 
Akreditasyon Sistemi ça-

lışmalarını aralıksız sürdür-
dük. Bu günde bu sisteme 
dâhil olmanın mutluluğunu 
taşıyoruz.

Akreditasyon Sistemi, 
kaliteli hizmetlere yerel 
erişim imkânı sağlayarak ve 
iş dünyasında bir model va-
zifesi görerek ağın büyüme-
sine ve gelişmesine destek 
olacaktır. Sistem ayrıca, 
ülkemizin tamamını kapsa-
mına alarak iş dünyasının 
gelişme ve büyümesine 
yardımcı olma noktasında;  
yerel, bölgesel ve ulusal 
düzeyde en yüksek kalitede 
temsil, hizmet ve destek 
sağlayarak etkin bir oda ağı 
oluşturmaya yönelik uzun 

vadeli vizyona da katkı 
sağlayacaktır. Ekonomik 
büyümede ve iş dünyasının 
desteklenmesinde önemi 
giderek artan bir rol oyna-
dıklarından, oda ve borsa-
ların kapasite, yeterlilik ve 
profesyonelliklerini ortaya 
koymaları ancak Akredi-
tasyon Standardını başarılı 
biçimde uygulamalarıyla 
mümkün olacaktır. Buldan 
Ticaret Odası olarak bugüne 
kadar çalışmalarımızda 
özveriyle büyük emekler 
gösteren yönetim kurulu ve 
meclis üyesi arkadaşlarıma 
ve değerli personelimize 
teşekkür ediyorum. Buldan 
iş dünyasına, üretimimize, 
istihdam artışına ve eko-
nomimize olumlu katkılar 
sağlayacağına inandığımız 
Akreditasyon Sistemimizin 
Buldan’ımıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

BEŞ YILDIZLI ODA OLDU
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YER ADLARI (1)
AÇIKLAMA 
A-Yer adları tesbitin-

de kaynak olacak kişilerde 
aranan özellikler:

1-Muhtar yada muhtarlık 
yapmış olmalı

2-Çoban olmalı
3-Avcı olmalı
4-Yerel tarihe, olaylara ve 

çevreye merakı olmalı
5-Hafızası kuvvetli olmalı
6-Toplumda güvenilirliği, 

inanılırlığı olmalı
7-Kır bekçiliği yapmalı
B-Aynı yer adları yazılır-

ken, hudutları bitişik iki köy 
listelerinde tekrarlanmıştır, 
aynı yerdir.

C-Yer adları yazılırken, 
yerleşkedeki halkın konuş-
ma şekli yazıya aynen alın-
mıştır.

D-Bilgisine başvurduğu-
muz bazı kişiler, geçmişle-
rinde yaşadıkları bazı olay-
lar nedeniyle bilgilerini 
paylaşmalılar.

E-Yer adlarının bazıları, 
bir olay ile açıklaması yapı-
lıyor. Hikayesi var.

ŞEHİR MERKEZİ: 
Küccük Bursa-Sabuncu-

Yonatça-Koçyaz-Arpaya-
kası-Cevizlidere-Demirci 
deresi- Çatalçeşme-Yonatça ku-
yusu-Metelikçinin gölü-Mete-
likçinin kuyusu-Serhoş(Gömbe)
çamı-Serhoş(Gombe) ku-

yusu-Akgedik Hacımehmet 
çeşmesi-Işıklar-Kelsuyu 
çeşme-Yel değirmeni-Göl-
yeri-Tekke-Erenler-Çenak-
çı deresi-Öbben-Çalderçı-
nar deresi-Şırlan deresi-İki 
armut-Çayırlı-Dervişaliler 
tarla–İki armut çeşme-Saç-
yaz-Topdamı-Anlar mezarı-
Musluk çeşme-Kızılgedik-
Toprakçı kaşı-Kocakabak 
mezarlığı-Bahçeli dede-
Kayalıdökük-Dağderesi-
Karaoluk-Göl 
deresi-Karden dere-
si-Kızılgedik-Ortabu-
run-Tozyurt-Yorgan 
taşı- Azatlar tepesi-Kıb-
le taşı-Yayla gölü-Lağım 
ağzı-Ziftlik-Menekşe-
li çeşme-Dikinyol-Beyto-
luk-Kestane deresi-Bozdağ-
Cibboluk-Tütünlük-Köle 
yatağı-Serezli çamlığı-Bu-
ruklar yurdu-Yel değirme-
ni-Bakacak-Bakacak ka-
birliği-Başçeşme-Akılfikir 
tepesi-Korkuyuları-Yangın 
kulesi-Akyar-Cemet-Yu-
karı vakıf-Gevenni-Çatak 
gediği(Akçam gediği)-
Çöğürtlü-Kçan suyu çeş-
me-Almalı deresi-Hacaşı 
dedsi-Baştatlı-Tazıyeri-
Kepsel-Küçük vakıf-Ça-
yırderesi-Sertler çamlığı-
Müftü suyu çeşme-Beyler 
konağı-Turfan yüzü-Payam 
harımı-Zehrenti(Kayalar)-
Abbas Camii-Tatarlar-Ya-

kayol-Yukarı buzak-Aşağı 
bucak-Öteyaka-Bağba-
şı-Haydar bağları-Hay-
dar çeşme-Yörüksuyu çeş-
me-Ketilli gediği-Çukur 
tarla-Sürenler tarlası-Kar-
pınar-Yumurta tepe-Alda-
yının yurdu-Gazandere-
Oturak-Maden suyu-İçme 
dedesi-İçme deresi-İçme 
havuzu-İçme bahçeleri-
Kapız(şarlak)-Pürenli 
bağ-Sarıyar-Kızıltepe-
Kurudere-Zalmalı kaşı-Kör-
kuyu-Seyrekler deresi-Sa-
rıçalı-Aktopraklık-İğdeli 
dere-Abıklar kuyusu-Aman 
düzü-Karadere-Seki-
yurt-Heybeli tarla-Kasap 
suyu çeşme-Mesken tarla-
Taş ocağı-Günyaka-Tah-
tacı deresi(Gökinek uçan 
deresi)-Dörtpınar çeşme-
Hebil derresi-Hebil çeş-
me-Okka deresi-Akbaş 
çeşme-Kabasait tarla-Ka-
ragöz çeşme-Taşlıtarla(taş 
avlu)-Sıvangırı-Asri me-
zarlık-Boklucak çayı-Gay-
ran gaşı-Bademlik-Akçeş-
me-Gozaköprü-Halepli 
kuyusu-Salhane-Gümüşlü-
Çağış-Köfün dede-Güvercin-
lik-Gocagür-Kelle deresi-Çil 
üsen tepesi-Ibış tarlası-
Ibış kuyusu-Hacıellezler-
Kayaburun(Deveci ko-
nağı-unbey kahvesi-ipek 
yolu)-Çöplük-Halbeşin tar-
la-Duranveli kuyusu-İn önü 
tarlası-Yağırlı-Ütük tepe-
si-Danışman tepesi-Meye-
le-Işıklar deresi-Sabuncu 
düzü-Hamamdere boğa-
zı-Aşala yokuşu-Kekik-
baş-Kesen çeşme-İğdeliler 
paşı-Çaykaşı-Söğütdibi-
Bayramlık-Alanyazı-Cavur-
mezarı-Alcımacit-Moramıtl
ar--yokuşu-Bahadırlar soka-
ğı-Cabaş alanı-Bozukbahçe 
meydanı-Düzalan meydanı-

Gölbaşı maydanı-Duddibi-
Dagdibi-Seyrekler arastası-
Terzikaşı-Çöplük.

KAYNAKÇA: Ali BAL-
TALI -1930, Samimet KA-
RACAOĞLU-1937/2014, 
İsmet SAY-1940/2014, Sü-
leyman ÇILTIK-1939, 
Aliksan ŞENÖZEN-
1937,Uzun Hasan 
ERKARACA-1933,Durmuş 
ARIK-1935,Süleyman 
YEŞİLDAĞ-1949,Yaşar 
TAŞDÖĞEN-
1942,Kadıyoran Mehmet 
YURTLU-1942,

YENİCEKENT: 
Yarma yolu-Çayın kaşı-

Acıdere-Gazivaliler-Elek 
çukuru-Gocadüz-Kayrak dere-
Kızılyer-Yeldeğirmeni(Kule)-
Bağarası-Zırtlan 
deresi-Ürünlü burun-Sınır-
deresi-Gocagöl-Sarıkaya-
Burcak sekizi-Arap yurdu-
Böcek dağı-Kurubük-Arap 
deresi-Kabak tepesi-Hamam 
bükü-İn önü-Deli Hüse-
yin gölü-Lalelik Düğünlük 
tepesi-Regülatör-Akka-
ya altı-Yer altı-Çay ağzı-
Hacı Osman mevkii-Garaj 
ormanı-Karaçukur-Gazelli-
Kavaklı-Kanlıca-Tepeler-
Üç mezarlar-Gölcük 
angazlı-Yılıkarmut-Akmus-
luk-Uzundere kaşı-Sıvan-
Azmak kaşı-Koca çitlem-
bik-Çatal çeşme-Çakırlar 
çeşme-Sarıhaliller çeşme-
Dibekönü çeşme-Tosun-
cuk çeşme-Konak havanın 
musluğu-Geme ini-Ballı ha-
vuz-Kilitbayır-Ağıl yaka-
Dutludere-Ma’mara çeşme-
Ma’mara dedesi-Zeytin 
dedesi-Hamambükü dede-
si-Kayraklı dede-Ma’mara 
mezarlığı-Emir Sultan me-
zarlığı-Zencirin muslu-
ğu-Ortayol-Topraklık-Yar-

ma-Yanık tarlası-Hurşit 
tarlası-Mecit tarlası-Akku-
yu-Buldan çayı-Gazardı de-
desi-Kücük göl-Güvercin 
kayası-Bekir hocalar çeşme-
Büyük tekke türbesi-Emir 
Sulatn dedesi-Garip dede 
tekkesi.

KAYNAKÇA: Mustafa 
TUNCER-1945, Yenicekent  
Belediye Broşürü

MAHMUDİYE: 
Taş ocağı-Maden ocağı-

Kayışalanı dağı-Sırtlan ini-
Akkaya-Dam arası- Gölye-
ri-Regülatör

KAYNAKÇA: Hüseyin 
ÇETEİN-1948

NARLIDERE: (DİRİ-
BOL): 

Kocadüz-Hocanın değir-
meni-Arap yurdu-Börecek 
dağı-Gazın değirmeni-Bu-
cak sekisi-Uzan deresi-Pik-
nik alanı-Dondurma de-
ğirmeni-Lalelik-Kuzun 
mevkii-İğdeli kuyu-Emir 
Sultan dedesi-Sarıkaya-Es-
ki köy içi-Dilmelik-Yeni de-
ğirmen-Hacıves değirme-
ni-Senekçi deresi-Tiryaki 
değirmeni-Kavaklı değir-
meni-Hacılar deresi-Gede-
fi deresi-Tarakçı değirmeni-
Bostan pınarı-Pürenli-Baş 
değirmen-Ağa değirme-
ni-Deli üsen gölü-Musluk 
gediği-Dilber bükü-Arap 
deresi-Hebi deresi-Gama-
ra mevkii-Gamara hama-
mı-Eski hamam(Çizmeli 
hamam).

KAYNAKÇA: Ahmet 
ERKAN-1947

OĞUZ KÖYÜ 
(MECİDİYE): 
Osmaniye(Çakallar)-

Karadere-Yenice yolu-
Oğuz yolu-İstikam-Buldan 

çayı-Çoban kırı-Ayıtucu-
Kurtbaba-Acıdere-Sırtlan 
ini-Kuşbaba-Yertepe çeşme-
Alamezar.

KAYNAKÇA: Tahsin 
KÖKLÜ-1947

DOĞANKÖY (DÜZÇA-
LI): 

Çobankırı-Buldan ça-
yı-Gökyurt-Burgulu çeş-
me-Akkuyu deresi-Aktepe-
Aktaş-Çerkez tarlası-Delal 
deresi-Sulu dere-Yel de-
ğirmeni-Softalar-Çınar-
Kuruçeşme-Eski yenice 
yolu(Alaşehir yolu-ipek 
yolu)-Alamezar(Eski 
mezarlık)-Ütük tepesi-Ka-
vaklı çeşme.

KAYNAKÇA: Yaşar 
TAŞDÖĞEN-1942

BOZALAN: 
Meyele deresi-Alaşe-

hir yolu-Çerkez tarlası-Ak-
tepe-Burgulu çeşme-İnin 
önü-Kocagöz tarlası-Kirişli-
Kızılburun-Yel değirme-
ni-Veli gölü-Tecimen kireç 
ocağı-Kırbıyık dedesi-Kır 
Fes Durmuş damları-Ça-
tal göl-Yıkı zeytin-Zırtlan 
deresi-Sarıkaya-Uzun tar-
la-Gazan deresi-Çamköylü 
kuyusu-Avnini çeşme-Ala-
mezar-Memişin kuyu-Sar-
nıç düzü tarlaları-Katran 
ocağı-Çkallar(Çamköy)
deresi-Hacıali gölü-Asi-
ye ölen(Kayran)mevkii-Ce-
rit tarlası-Tarakçının çeşme-
Ahmet Nadir çiftliği-Işıklar 
mevkii-Kelle deresi-Koca-
gür tarlası-Işıklar mezar-
lığı-Güvercinlik-Pürenli 
tarla-Süleyman ıldır tarla-
Körbeyoğlu petrol-Özmen 
tarlası-Zeytinli boğaz-Deve-
ci konağı-(Meyele-soldaki 
dere girişi)-Çatal çeşme-Ka-
ve çeşme(Battal çeşmesi)-

Orman deposu-Köy çeş-
mesi-Cugili çeşmesi-Koca 
tarla.

KAYNAKÇA: İbra-
him CİNGÖR-1944, Kadir 
CİNGÖR-1955

ALACAOĞLU 
(ALCILA): 

Zincirli kuyu-Derbent hu-
dudu-Sarnıç-Ilıtanlı-Boza-
lan hududu-Kırbıyık-Cerit 
tarlası-Bozköy-Mezarlık-
Tülü kesiği-Çamköy hudut-
Karakuş çamı-Çıltılı.

KAYNAKÇA: Zülfikar 
ÇİFTÇİ-1948

DERBENT: 
Çaltılı-Bozköy-Ala-

buba-Gocamelen-
geç-Pamukluk-Çimen-
ci-Köyüstü-Karaoaman 
Çamlığı-Balaban-Sa-
rıtaş-Yassı alan-Dük-
kenci-Ilıtanlı-Ilıtanlı 
kabri-Topateşlanan-Hay-
ran bağı-Deve çukuru-
Alacahisar-Alagüney-
Aldere(Ayılıdere)-Burçak 
ovası-Aktaş(Kızılyar)-
Taşhavlu-Katrancı 
çölü(Yeni Derbent yerle-
şim mevkii)-Tarakçı çeşme-
Kumluk.

KAYNAKÇA: Brajcı 
Musa PEHLİVAN-1937

ÇAMKÖY (ÇAKAL-
LAR): 

Zincirli kuyu-Alcıla de-
resi-Delikkaya-Geverun 
çeşme-Osman çeşmesi-
Karabaş deresi-Narlı te-
pesi-Çiçekli göl-Cellence 
tepe-Ibış deresi-Sinekli su-
Çöğürtlü kuyu

KAYNAKÇA: Hasan 
EROL-1969

Devam edecek…

1974 senesinden sonra-
ki Akın Tekstil faaliyetle-
rini özetleyecek olursam 
kaliteyi yükseltmek ve ihra-
catımızı arttırmak için uğ-
raşmak derim. Her sene 
dokuma tezgâhlarını de-
ğiştirerek, iplik kısmı-
na ilave yaparak boyaha-
ne kısmını büyüterek, yeni 
ve modern makineler ala-
rak imalatın kalitesini yük-
seltmeye, maliyetimizi dü-
şürmeye çalıştık. 1974-75 
senelerinde Türkiye’de ko-
münizm yanlıları çoğalma-
ya, derken DİSK sendikacı-
lıkta ortalığa hâkim olmaya 
başladı. Biz uyguladığımız 
sistemde işçilere “ Siz kali-
teli mal yapacaksınız, eğer 
tezgâhınız bozuk kalite-
li mal çıkartıyorsa, tezgâhı 
durdurup, hemen ustanı-
zı çağıracaksınız. Problem 
halledildikten sonra çalış-
maya devam edeceksiniz. 
Eğer ustanız sorunu hallet-
meden, çalışmaya devam 
etmenizi istiyorsa, itaatsiz-
lik yapacağınız için mecbu-
ren devam edeceksiniz. Fa-
kat burada mesuliyet bana 
aittir diye ustadan yazı ala-
caksınız” diyorduk. Böyle-
ce kontrolde hatalı mal ya-

panları ortaya çıkarıyor ve 
yaptıkları hataya göre on-
lardan tazminat istiyorduk. 
Fakat sendika giderek mü-
dahale etmeye ve bizim uy-
gulamakta olduğumuz sis-
teme karşı çıkmaya başladı. 
O yıllarda işçiler dosdoğ-
ru çalışmamaya başladı. 
Hata yapanları cezalandıra-
maz olduk. Tazminat alma-
ya kalksak işçi sendikasına 
müracaat ediyor, sendika da 
bize müdahale ediyordu.

Daha sonra fabrika içinde 
karışıklık çıkarmaya başla-
dılar. 1979 senesine gelindi-
ğinde işçi ben istersem ça-
lışırım istersem çalışmam 
demeye başladı. Usta da iş-
çisini çalıştıramıyor, daha 
fazla çalış dendiği zaman 
tehdit ediliyor, izlenmeye 
başlıyor, yolda veya evin-
de dövülüyor, hatta öldü-
rülüyordu. Disiplin  ve sis-
tem bozulmaya başlamıştı.  
Bu durum 3-4 sene sürdü. 
İşçilerimizi karşımıza ala-
rak “  Siz bizim işçilerimiz-
siniz, beraber iş yapıyoruz, 
sizin kötü olmanızı iste-
meyiz, ama sizin de çalış-
manız gerekiyor” diyorduk 
ama onlar bize düşmanmış 
gibi davranıyordu. 1963-64 

senelerinde de bir sendikal 
hareket olmuş, işçiler yürü-
yüş yapmışlar, hatta Gam-
gam’ların fabrikasında bir 
işçi öldürmüşlerdi. Bizim 
taraflara geliyor diye olduk-
ça heyecanlanmıştık. O za-
man olursa, bizim ölümüzü 
çiğnemeden içeri giremez-
ler” diye beni müdafaa et-
mişlerdi.

Ama işçiler 1978-79  se-
nelerindeki bu sendikal ha-
reketler başladığı zaman 
suskun kaldılar . Ben “  
Daha önceleri burayı mü-
dafaa edip, bizimle birlikte 
hareket edeceğinizi söylü-
yordunuz. Şimdi ise su-
suyorsunuz. Bu ne demek 
oluyor?” diye onlara soru-
yordum. “ Korkuyoruz. Bu 
nedenle susmak zorunda-
yız” diyorlardı. Çünkü o za-
man DİSK’in komünizmi 
benimseme hareketi, işçiler 
sahip çıkıyor gibi görünme-
si memleketi alt üst ediyor-
du.  Tüm personeli  yanıma 
çağırıp “ DİSK bu işçiler 
sahip çıkıyor da biz düş-
manlık mı ediyoruz? Uzun 
yıllardır bu işçilerle birlik-
te çalışmıyor muyuz?  Ni-
çin biz de diğerleri gibi iş-
çiyi karşımıza alıp, biz sizin 

düşmanınız değiliz, sizlerle 
beraberiz. Birlik olup çalış-
maya devam edersek, ancak 
o zaman her şeyin üstesin-
den gelebiliriz diye telkin-
de bulunmuyoruz?” dedim. 
Ama gerek ustabaşılar, ge-
rek müdürler olsun bu şekil-
de işçilerle konuşmaya çe-
kiniyorlardı.

Fabrikada çıkarılan olay-
larda, elebaşı olan işçiler 
vardı. Bu elebaşlarını öğ-
rendikten sonra zaman za-
man işçilerle yaptığım top-
lantılarda, bu elebaşlarını 
öne oturtuyor ve “ Sizler bu 
fabrikanın adamlarısınız, 
burada hep beraber çalışı-
yoruz, siz niçin korkuyor-
sunuz, şimdi sizin aranızda 
oturan elebaşı olanlar aklı 
başında insanlar değildir. 
Onlar sizi tehdit ediyor ama 
siz bu tehditlere kapılmaz-
sanız, cesaretinizi kırmaz-
sanız, bu fabrikada rahatça 
çalışabilirsiniz. Bunlar sizi 
tehdit ettiği zaman  gel, vur 
dediğinizde kaçarlar. Bunlar 
sizin üzerinize geldiği za-
man, bana gönderin. Çün-
kü benim bu yaştan sonra 
kimseden korkacak halim 
yok. İşçinin kötülüğünü de-
ğil, iyiliğini isteyen biriyim. 

Bu elebaşlarının birisi tara-
fından öldürüleceksem de 
şerefimle ölürüm. Çalışma 
disiplinini bozdurmamaya 
çalışın. Suçu benim üzerime 
atın” diyordum.

Bu lafları o elebaşları-
nın yanında diğer personel 
korkmasın diye söylüyor-
dum. Fakat yine de içerde 
bir korku, disiplinsizlik ve 
isyandır devam ediyordu. 
Mesela çıkan yemekleri bo-
zuk diye yemiyor, isyan çı-
karıyorlardı. Birinde kimine 
ufak portakal, kimine büyük 
portakal vermişsiniz diye 
olay çıkarmışlardı. Fabrika-
da disiplini bozan veya ih-
tarları dinlemeyen biri işten 
çıkartıldığında, hep bera-
ber ayaklanıyorlardı. Geri 
almamız konusunda baskı 
yapıyorlardı. Bu isyanların 
birinde ben evde bulunuyor-
dum. Bu isyan sırasında iş-
çiler patronu isteriz diye ba-
ğırmaya başlamışlar. Bunun 
üzerine fabrikaya gittim ve 
onları teskin etmek için ko-
nuşmak üzere içeri girdim. 
Baktım ki işçilerden birkaçı 
beni dövmeye hazırlanıyor; 
bunun üzerine konuşma-
mı biraz yumuşattım. Sonra 
DİSK’in avukatı geldi ve iş-

ten çıkarılan işçileri geri al-
mamı istedi.  Zoraki işçileri 
geri aldık. Hatta avukat işçi-
lere “Siz hâlâ burada ne du-
ruyorsunuz? Gidip telefo-
nun telini kessenize! Diye 
emir veriyordu.  Yine bir 
fabrikanın içine girmiştim. 
İşçiler bir iki gün beni dı-
şarı çıkartmadılar. Kayma-
kama haber verdik, Valiye 
haber verdik ama onlar ken-
dilerini yok dedirtiyorlar-
dı. İki gün fabrikada mah-
sur kaldım. Çok zor günler 
geçiriyorduk. Bir defasında 
fabrikayı otomatik silahlar-
la taradılar.

Bir gün polis beni Bebek 
Karakol’una çağırdı. “Biz 
bir takım militanlar yakala-
dık. Ellerindeki listede si-
zin ve Bakırköy Savcısının 
adı var. Halk mahkemesin-
de sizi ölüme mahkûm et-
mişler. Dikkatli olun” dedi-
ler. Zamanın valisi Nevzat 
Ayaz “ Bir zırhlı araç al” 
diye bana yol gösterdi.  Fa-
kat zırhlı otomobil alsam da 
kâr etmiyordu, çünkü bir-
çok kişiyi otomobile biner-
ken veya inerken vuruyor-

lardı. Son olarak giriş, çıkış 
saatlerini değiştir dediler. 
Bu gibi durumlarda her iki 
fabrikada da karşılaşıyor-
duk. Edipte de işçiler isyan 
çıkarıyorlar, fabrikaya kim-
seyi sokmuyorlardı.  Hat-
ta bir keresinde “ İçerde yi-
yecek kalmamış, dışarıdan 
yiyecek bir şeyler göndere-
lim” dedik. Gönderdiğimiz 
yemek zehirlidir diye ye-
memişler. 1980 ocak ayında 
Edipte işçiler greve gittiler. 
Bu grev yüzünden fabri-
ka her gün 40.000 lira zarar 
ediyordu. 

O günlerde fabrika işlet-
mek veya imalatçılık yap-
mak çok zordu. Kimsenin 
işini bozmak ya da kimseyi 
sömürmek amacıyla çalış-
madığımıza inanarak, kork-
madan devam ediyorduk. 
Mutlaka bu olayların geçe-
ceğine ve her şeyin düzele-
ceğine inanıyorduk.  Nite-
kim 12 Eylül 1980 de ihtilâl 
oldu ve bir devre de böyle-
ce bitti. Ondan sonra iş çev-
resinde bir itimat başladı 
ve işler yavaş yavaş yolu-
na girdi.

 “BEN DE TEKSTiLCiYiM”
RÜŞTÜ AKIN’IN HAYAT  HİKAYESİ:    

YAYINA HAZIRLAYAN : AHMET KIZILÖZ              BÖLÜM: 23   TÜRKİYE’DE İDEOLOJİK ÇALKANTILAR…
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Yaklaşık 30 yıl 
Fransa’da terzilik yap-
tıktan sonra kesin dönüş 
yapan hayırsever Şinasi 
Durusoy tarafından 
35 bin lira harcanarak 
güneşten elektrik üreten 
sistem kurduruldu. 22 
panelle çalışan sistem-
den elde edilen 380 
voltluk elektrik ener-
jisi ile 5.5’lik dalgıç 
pompa çalıştırılarak 85 
metreden saatte 12 ton 
su çekilerek su depo-

suna veriliyor. Aküsüz 
olarak çalışan sistemin 
güneşten ürettiği elekt-
rik enerjisi ile kuyudan 
çektiği su mahallenin 
içme suyu depolarına 
da gönderilecek. Bul-
dan Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay’da sis-
temi yerinde inceledi.

Hayırsever desteği ile 
yapıldı

Sistemin kuruluşunu 
yapan Pamsolar Yö-
netim Kurulu Başkanı 

Yalçın Kaplan, bu 
güne kadar yatırım-
cılar ve girişimciler 
için yüzlerce güneşten 
elektrik enerjisi üreten 
sistem kurduklarını ilk 
kez hayırsever desteği 
ile sistemin kuruluşunu 
yaptıklarını söyledi. 
Sistemin 22 panelle 
aküsüz olarak yaz kış 
çalıştığını, aküsüz 
olması nedeniyle de 
ekonomik olduğunu be-
lirten Kaplan, “Hayır-

severimizin desteği ile 
kurduğumuz sistem yaz 
kış çalışacak şekilde 
dizayn edildi. Güneşten 
paneller aracılığıyla 
elde ettiğimiz elektrik 
enerjisini inventörler-
den geçirerek dalgıç 
pompanın çalışmasını 
sağladık. Bu yolla yak-
laşık 85 metre derinlik-
teki kuyudan saatte 12 
ton su çekiyoruz.” dedi.

Doğduğum topraklara 
destek

30 yıl Fransa’da 
terzilik yaptıktan sonra 
doğduğu topraklara geri 
döndüğünü belirten Ha-
yırsever Şinasi Durusoy 
da, “Mahallemde yazın 
su sıkıntısı çekiliyordu. 
Göleti beslemek son-
rasında da içme suyu 
deposuna katkı vermek 
için böyle bir sistem 
kurdurdum. Suyumu-
zun tahlilleri de içme 
suyu için uygun geldi. 
Bu suyu içme suyu 
depomuza aktaracağız. 
Ayrıca mahallemizin iki 
yerinde sokak çeşme-
si yaptırıyoruz. Bu 
güne kadar okul, cami 
yaptıran çok hayırse-
ver duydum. Güneşten 
elektrik üreten sistemi 
ilk kurduran ise ben 
oldum galiba. Mutlu-
yum” dedi

SULAMA GÖLETİ GÜNEŞLE DOLACAK 
Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi’ndeki su deposu güneşle dolacak. 
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Süper Ligin ilk yarısında 
sahasının zeminin bakıma 
alınması nedeniyle iç saha 
maçlarını Sarayköy stadında 
oynamak zorunda kalarak 
saha ve seyirci desteğin-
den mahrum kalan Buldan 
Belediyespor, ligin ikinci 
yarısına kötü başlamasına 
rağmen zirve mücadelesini 
bırakmıyor. 

Süper ligin en önemli ekip-
lerinden Acıpayamspor’u 
kendi sahası ve seyircisi 
önünde 2-0 yenen Buldan 
Belediyespor,  yapılan yeni 
transferlerle oluşan kadroyla 
yeniden zirve mücadelesine 
ortak olma yoluna girdi.

Üst sıralarda yer almak 
için yeniden zorlu bir 
mücadeleye gireceklerini 
dile getiren teknik direktör 
İbrahim Gonca “Geçtiği-
miz haftalarda oynadığımız 
Varol Tekstil Şirinköyspor 
ve Akkonakspor maçlarında 

kaybettiğimiz puanlara simdi 
daha çok üzülüyoruz. Kalan 
maçlarda bunu telafi etmenin 
mücadelesini vereceğiz. Üst 
sıralarda yer almak için bü-
tün maçlarımıza yenmek için 
çıkacağız. Taraftarlarımız-
dan ekibimize desteklerini 
sürdürmelerini rica ediyorum 
” dedi.

İnişli çıkışlı devam eden 
lig maratonunda ekibine 
güveninin tam olduğunu 
dile getiren Buldan Bele-
diyespor Kulübü Başkanı 
Ümit Akdağlı’da “ Ligin ilk 
yarısında adeta her maçımı-
zı deplasmanda oynamak 
zorunda kaldık. Ligin ikinci 
yarısında da üst üste yaşa-
dığımız hakem hatalarıyla 
takımımız istediğimiz müca-
deleyi ortaya koyamadı. Bu 
arada önemli oyuncularımız 
cezalar ve sakatlıklar yaşadı. 
Ancak bundan sonra hiçbir 
mazeret bizim için geçerli 

değil. Başarıya 
mutlaka ulaş-
mak zorundayız. 
Artık önümüzdeki 
maçlara baka-
cağız ve Buldan 
Belediyespor’u bir 
üst lig olan BAL 
ligine hep birlikte 
taşıyacağız” dedi.

004351 DEN BAŞLAYAN, 004400 
İLE BİTEN FATURA CİLDİM VE 
PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİM 

KAYIPTIR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 

ADEM EROL
BÜFE İŞLETMECİSİ
KADIKÖY/BULDAN     

KAYIP

BULDAN İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 
OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR.

Birliğimizin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı olan gündem ile 
12.02.2016 Cuma günü saat 11.00’de Buldan Belediyesi Düğün Salonu adresinde 
yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29.02.2016 Pazartesi
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

BULDAN İLÇESİ SÜT
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA
MEHMET UZ                      METİN ÖZMEN         

Başkan                            Başk.Yard.

.
GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Heyetinin teşkili,
3. Atatürk ve Türk Şehitleri içi 1 (bir) dakikalık saygı duruşu,
4- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
5- Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile okunan raporların ibra edilmesi,
6- 2016 Yılı Tahmini Bütçesi’nin görüşülmesi, Yönetim Kurulu Başkanı ile 

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin, oturum ücreti ve 
yollukların belirlenerek yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7- 2016 yılı birlik üyelerinin aidatlarının belirlenmesi,
8- Tüm resmi ve hususi daireler, idareler, Bankalar, Kuruluşlar, Firmalar, özel 

ve resmi kurum ve kişilerle yapacağı sözlü ve yazılı, borçlandırıcı veya hak 
kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname sözleşme, taahhüt işlemleri 
yapmak, gayrimenkul alma satma, kiralama, kiraya verme, tapuda ferağ 
takrirlerini verme ve alma, kira sözleşmelerini tanzim ve fesih etme, motorlu 
araç satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, tüm resmi ve hususi makam 
ve merciler nezdindeki iş ve işlemleri yapma vekil tayin ve azline, 
mahkemelerdeki icra dairelerindeki iş ve işlemleri yapma,avukat tutma,
Bankalarda hesap açma, para çekme ve yatırma, kredi talebinde bulunma, 
kredi kullanma, teminat alma, teminat verme, borçlanma, sözleşmeleri 
imzalama, uygulanacak Üyeler Mülkiyetinde projeleri için üyelere kefil olma 
hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 

9- Dilek ve Temenniler
10- Kapanış.

İş bu gündem Buldan’da Yaşam Gazetesinin Şubat sayısında yayınlanmak üzere ilan 
edilmiştir. 10.02.2016

MÜCADELEYE DEVAM
Süper ligin ikinci yarısına kötü başlayan Buldan Belediyespor, zirve mücadelesini bırakmıyor.



Şubat ayının son 
günlerini yaşadığımız 
bu günlerde, havaların 
mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesi, 
badem ağaçlarının 
çiçeklenmesine yol açtı. 

24-25 dereceyi bulan 
sıcaklar nedeniyle çiçek 
açan badem ağaçlarının 
bu görüntüsü, çiftçileri 
tedirgin ediyor. Bu yıl 
çok fazla soğuk yaşan-
maması nedeniyle kışın 

sarkabileceğini düşünen 
çiftçiler, erken açan ba-
demlerin yaşanabilecek 
soğuk ve don nedeniyle 
aldanacağını ve verim 
düşüklüğü yaşanabile-
ceğinden korkuyorlar.

Elbette çiftçilerimizin 
tedirginliğine katılma-
mak elde değil, ancak 
doğanın gelinliğini 
giyerek çok güzel gö-
rüntüler oluşturmasının 
de keyfi bir başka. 

Eşi Gülay Yeşildağ 
ile birlikte kekik 
suyu çıkaran Nadir 
Yeşildağ, Buldan top-
raklarından yetişen 
kekikten elde edilen 
kekik suyunun her 
derde deva olduğunu 
belirtti.

Buldan dağlarından 
şifa akıyor. Eşi Gülay 
Yeşildağ ile birlikte 
sekiz yıldır kekik 
suyu çıkarak Nadir 
Yeşildağ, kekik suyu 
çıkarmanın zor, zah-
metli olduğunu ancak 
insanların kekik suyu 
ile şifa bulmasından 
dolayı mutlu olduğunu 
belirtti.

Yaz aylarında 

Buldan dağlarından 
kekik toplayarak 
işleme başladığını dile 
getiren Gülay ve Nadir 
Yeşildağ “ Yaz ayla-
rında Buldan dağla-
rından doğal ve hiçbir 
tarım yapılmamış, 
kirlenmemiş tamamen 
doğal olarak yetişmiş 
kekikleri topluyoruz. 
Daha sonra gölgede 
kurutmasını yapıyoruz. 
Pıynar ve pelit odunu 
ateşi ile topladığımız 
kekiklerden bakır 
kazanlarda damıtarak 
kekik suyunu çıkarıyo-
ruz. Doğal ortamda ye-
tişen kekiklerimizden 
yine tamamen doğal 
yollarla kekik suyu 

elde ediyoruz. Sabah 
ezanında başlayan 
çalışmalarımız yatsı 
ezanına kadar devam 
ediyor. Bir günde yak-
laşık 9-10 kilo kekik 
suyu çıkarabiliyoruz. 
İzmir’de, İstanbul’da, 
Denizli’de Sarıgöl ve 
Alaşehir’de ve yurt dı-
şında yaşayan Buldan-
lılar kekik suyumuzu 
tercih ediyorlar. Geçti-
ğimiz günlerde diş eti 
çekilmesinden rahatsız 
bir hemşerimiz kekik 
suyu ile yaptığı gar-
garadan sonra gittiği 
doktordan tedavinin 
mükemmel olduğunu 
ve ne kullandığını 
sormuş. Hemşerimizde 

kekik suyu ile gargara 
yaptığını ve iyileştiğini 
söylemiş. Yeşil Buldan 
adını verdiğimiz doğal 
kekik suyumuz diş eti 
rahatsızlıkları tedavi-
siyle birlikte özellikle 
şeker, tansiyon, mide 
rahatsızlıkları, kurt 
düşürmede, kan dola-
şımı rahatsızlıklarında, 
ağız kokusu önlemede, 
öksürük, boğmaca ve 
astım hastalıkları teda-
vilerinde ve zayıfl atma 
ve antibiyotik özelliği 
ile herkesin rahatlıkla 
kullanabileceği bir şifa 
kaynağıdır” dedi. 

ŞİFA KAYNAĞI KEKİK SUYU

BADEMLER YiNE Mi ALDANACAK?
Buldan’ın ova mahallelerinde bademler çiçek açtı.


