
Danimarka Kraliyet ailesi mo-
dacısı Karim Fizi, Buldan doku-
malarına hayran kalarak, Buldan’a 
yatırım kararı aldı.

    İran asıllı modacı, gelinlik ve 
abiye kreasyonlarını Buldan’da 
kuracağı atölyede hazırlayacağını 
ve Made in Buldan etiketi ile tüm 
dünyaya tanıtacağını bildirdi.

    DETGİS(Denizli Tekstil ve 
Giyim Sanayicileri Derneği) Baş-
kanı İsa Dal ve ART TV Analiz 
proğramı yapımcısı Ahmet Deda 
ile birlikte Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baştürkmen ile 
birlikte toplantıya katılan modacı 
Karim Fizi, İran asıllı olduğunu, 
Danimarka’da abiye ve gelin-
lik mağazalarının bulunduğunu 
belirterek “Buldan bezi ve otantik 
kumaşlarınızı çok iyi biliyorum. 
İran halkının Türk halkı ile giyim 
anlayışı birbirine çok benziyor. 
Türk dizileri İran’da sevilerek 
izleniyor. Dizilerde rol alan sanat-
çıların kıyafetleri İran’da yakından 
takip ediliyor. Ben Karim Design 
imzalı kıyafetleri Buldan’da 
kuracağım atölyemde hazırlaya-
cağım. Bu kıyafetleri başta ülkem 
İran’da, Danimarka’da, İskandi-
nav ülkelerinde ve dünyanın pek 
çok ülkesinde satışını yapacağım. 
Dokumalar çok güzel, iklim 
harika, insanlarınız çok sıcak. 
Üretilen bezleri modaya kazan-
dırmak istiyorum. Dünyanın takip 
ettiği moda anlayışını ve giyim 
zevklerini çok iyi biliyorum. Haliç 
Üniversitesinde moda ve tasarım 
konusunda dersler veriyorum.  Bu 
projemi bir an önce hayata geçire-
ceğim. Kısa bir süre önce Türkiye 
Başbakanı Recep Tayip Erdoğan 
ülkemizi ziyaret ederek, dış ticaret 
hacmini 15 milyar dolardan, 
30 milyar dolara çıkarılacağını 
açıkladı. İstanbul bu pastadan 
yıllardır büyük oranda pay alıyor. 

Artık Anadolu’nun bakir alanlarını 
keşfetmek gerekiyor. Buldan’da 
tasarladığım projeye göre, tesisi-
mize iplik girecek, kıyafet olarak 
tamamlanmış hazır ürün çıkacak. 
Ben artık Buldan’da yaşayacağım. 
3-4 yıl tesisimizin üretiminin ku-
ruluş aşamasında birlikte olacağız. 
Disiplinli çalışan bir insanım. 
Akrep burcu olmam dolayısıyla 
her işin üstesinden gelmek için 

azimle çalışırım. Bu projemi de 
Buldan’da hayata geçirmeye ka-
rarlıyım” dedi.

    Toplantıda Buldan Ticaret 
Odası Başkanı Halil Baştürkmen, 
dünyaca ünlü modacı Karim 
Fizi’nin Buldan’da yatırım kararı 
almasının son derece önemli 
olduğunun altını çizerek “Karim 
Fizi, dünyanın önde gelen bir 
modacısıdır. Kendisinin Buldan 
bezi ve dokuma ürünlerine abiye 
ve gelinlik tasarlaması, ilçemiz 
istihdamına, sosyal ve ekonomik 
alanda çok büyük katkılar ya-
pacaktır. Her zaman söylediğim 
gibi, dokumalarımızın dünyanın 
her  köşesinde tanınması gereki-
yor. Buldan’ın kabuğunu kırma 
zamanı gelmiştir. Karim Fizi’nin 
bu anlamda ilçemize yatırım kararı 
almış olması sevindiricidir.  Ken-
dilerine şükranlarımı sunuyorum. 
Her alanda Buldan Ticaret Odası 
olarak gereken her türlü katkıyı 
yapmaya hazırız” dedi.     

SILK& CASHMERE ve 
Buldan Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen tarafından 
yürütülecek proje kapsamında ev 
kadınlarının el emekleri değerlen-
dirilecek. 

Buldan’ı ziyaret eden 
SILK& CASHMERE 
Planlama ve Bütçe Mü-
dürü Öznur Çavuşoğlu, 
beraberinde Marka Müdürü 
Özgül Kırlangıç’la birlikte 
Buldan’ı ziyaret ederek pro-
jelerini açıkladı. Kaymakam 
Ahmet Erdoğdu, Belediye 
Başkanı Mustafa Şevik 
ve Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen’i ayrı ayrı 
ziyaret eden Çavuşoğlu, 
ürettikleri ürünleri Buldan 
bezinden dikilecek keselerle 
birlikte müşterilerine ulaştırmak 
istediklerini ifade ederek “Tasar-
ladığımız kadın emeği değer-
lendirme projesinde keselerin 
overlok dikişini, firmamızın 
logosunun kasnak ve süzene 
makinelerinde işlenmesini, dantel 
ve kozasını ve kese ağzı bükme 
işlemlerini Buldanlı kadınlarımı-
za yaptırmak istiyoruz.  Biz böyle 
bir işi İstanbul’da gayet rahat 
bir biçimde yapabilirdik. Ama 
Buldan dokumacılıkta marka 
olmuş bir yöremiz. Bizlerde tüm 
dünyada markamızı oluştur-
muş bir kuruluşuz. İki markayı 
Buldanlı kadınlarımızın el emeği 
ile birleştirmeyi amaçladık. Bu 
projemiz firmamızın sosyal 

sorumluluk projesidir. CEO’muz 
Ayşen Zamanpur bu projeyle çok 
yakından ilgilenmektedir. Bunun 
için Buldan’ı ziyaret ediyoruz. 
İlk etapta ürettiğimiz ürünleri 

koyacağımız keseleri Buldanlı ka-
dınlarımızın evlerinde yaptırmak 
istiyoruz. Daha sonra Buldan’ın 
eski evlerinden bir tanesi bize 
tahsis edilirse, kozacı, makineci, 
dikişçi kadınlarımızı bu evde is-
tihdam edip çalıştırmak istiyoruz. 
Ayrıca bu evde kadınlarımızın 
sosyal ve ekonomik yönden daha 
rahat etmeleri için kafeterya bö-
lümü, küçük çocukları için çocuk 
bakım odası, oyun odaları ve ço-
cuk bahçesi düzenlemesi yapmak, 
çocukları için uzman eğitimciler 
eşliğinde eğitimlerini sağlamak 
istiyoruz. Amacımız Buldan 
kadınlarının  sosyal ve ekonomik 
anlamda rahatça yaşamalarını 
sağlamak, sosyal anlamda da 

kültürlü, eğitimli aile yapılarını 
oluşturmaktır. Projemiz çok kısa 
bir zamanda gerçekleşecektir. 
Bizlere eşlik eden ve misafir 
severliği ile bizleri kendilerine 
hayran bırakan tüm Buldan halkı-
na teşekkür ederiz” dedi. 

Proje ile ilgili ziyarette Kay-
makam Ahmet Erdoğdu, SILK& 
CASHMERE grubunun Buldanlı 
kadınlarla ilgili projeden duy-
duğu memnuniyeti ifade ederek 
“Bizlerde bu konuda üzerimize 
düşen görevleri yerine getirmeye 
hazırız. Dikiş, overlok, kasnak 
ve süzene makinelerinin temini 
konusunda yardımcı olabiliriz” 
dedi.

Belediye Başkanı Mustafa 
Şevik’i de makamında ziyaret 
eden heyete, Başkan Şevik, 

Beyler Konağının restore 
edileceğini belirterek “Bu 
konak sizin için uygun 
olacaktır. Bahçesinin de 
olması, odalarının çok 
olması sizin projeniz için 
çok yerinde olacaktır. 
Bizde Buldan Belediyesi 
olarak elimizden gelen 
her türlü desteği vermeye 
hazırız” dedi.

SILK& CASHMERE 
heyeti daha sonra BEL-
KÜM, BELSAM VE Evli-
yazadeler Konağını ziyaret 

ederek dokumacılık hakkında 
bilgiler aldı. Heyet daha sonra 
restoresi yapılarak hayata geçi-
rilecek projenin 
merkezi olma-
sı düşünülen 
Beyler Konağını 
gezdi. Konağı 
çok beğenen 
heyet tekstille, 
eski evlerle ve 
doğayla iç içe 
olan bu konağın 
proje merkezi 
olması gerek-
tiğini belirtti. 
Hamamboğazı 
ve Hacıbekir 
camisi civarında 

dokuma, dikiş ve koza bağlayan 
kadınlarla bir araya gelen heyet, 
kadınlara projeleri hakkında bilgi-
ler vererek, görüş alışverişinde 
bulundu. Kadınların yoğun ilgisi 
ile karşılanan heyet,  Buldanlı 
kadınların projelerinin benim-
sendiğinin göstergesi olduğunu 
belirtti. 

Heyet daha sonra Ağam 
Kebap’da, Belediye Başkanı 
Mustafa Şevik tarafından verilen 
öğle yemeğine katıldı. Yemekte 
heyete yöresel lezzetlerimizden 
olan balcan soğan ve otlu pide 
ikram edildi. 

Daha sonra Yayla gölünü de 
gezen heyet Buldan’ın insanı, 
dokuması, kültürü ve tarihiyle 
birlikte doğasının da mükemmel 
olduğunu ifade ederek “Buldan’a 
gelmeden önce bu kadar güzel 
olabileceğini tahmin edemiyor-
duk. Bizler en kısa zamanda 
bu projemizi hayata geçirerek, 
güzellikler diyarı Buldan’a her 
alanda katkı yapmak istiyoruz. 
Bunun için tüm gayreti göste-
receğiz. Kaymakamımız Ahmet 
Erdoğdu’ya, Belediye Başka-
nı Mustafa Şevik’e, Buldan 
Ticaret Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen’e, Genel Sekreter 
Ayhan Emirdağ’a, Buldan’da 
Yaşam Gazetesinden İbrahim 
Acıkara’ya ve tüm değerli Buldan 
halkına gösterdikleri yakın ilgi 
ve desteklerine teşekkür ederiz ” 
dedi.

BULDAN KABUĞUNU KIRIYOR KADINLARIN EMEĞİ DEĞERLENECEK
Kurulduğu 1992 yılından beri yüksek kaliteli ipek ve kaşmirden üretilen ve tüm dünyada 
kabul görmüş SILK& CASHMERE, Buldanlı ev hanımlarına yönelik proje hazırladı. 


