
BULDAN TİCARET ODASI 
HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARETETTİ

Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Sultaniye 
Çekirdeksiz Üzüm Festivali’nin 16.sı 25-26 Temmuz 
2009 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 

Yenicekent’in yeni ve genç Belediye Başkanı 
Nail Sancak’ın ilk büyük organizasyonlarından biri 
olacak bu yılki festivalin ağır topu 
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muaz-
zez Ersoy oldu. Festivalin son günü 
sahne alacak olan Muazzez Ersoy’un 
izleyenleri müziğe doyurması bekle-
niyor.

Festivalin ilk günü Ege Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 

Bölümünden Yrd. Doç Dr.  Aytekin Erdoğan antik 
kent Tripolis’de sürdürülen kazı çalışmaları hak-
kında sunum yapacak. Yenicekent Belediye Düğün 
Salonu’nda gerçekleşecek olan sunum saat 17.30’da.

Gene ayni gün Turgutlu Mehter Takımı Cumhu-
riyet Alanı’nda gösteriler yapacak. 
Akşama da Ahmet Şafak ve Meral 
Oğuz konseri var.

İkinci gün Üzüm Teşvik Yarışma-
sı, Üzüm Güzeli Yarışması, Üzüm 
Ağalığı seçimi ardından akşama 
Muazzez Ersoy konseri ile tamamla-
nacak. 

Yüz yılda ancak kendine 
gelen milli varlığımız orman-
larımız bizim göz bebeği-
mizdir. Bu milli varlıklarımız 
ne yazık ki dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik sonucu bir anda 
kül olabiliyor. 

Özellikle ilçemiz Buldan 
bu konuda çok acı çekmiş bir 
yer. 1994 yılındaki o feci yan-
gın sonucu, ilçemiz ormanla-
rının neredeyse ¾’ü kül oldu. 
O günleri hatırlayanlar çok 
iyi bilirler, kara bulutlar o gün 
ilçemizin üstüne tam bir kabus 
gibi çökmüştü. 

Daha sonraki yıllarda da 
orman yangını felaketleri 
yaşadık. Küçük küçük de 

olsa güzelim ormanlarımızı 
kaybettik. 

Bu sene yağışların bol 
olması nedeniyle çok fazla ot 
yetişti. Bu otlar şimdi kurudu. 
Tam bir yangın ateşleyicisi 
durumuna geldiler. Orman 
içine giden piknikçilerimiz 
ve orman içinde işi olan diğer 
hemşerilerimiz aman çok 
dikkatli olun. Yüz yılda orman 
haline gelen bu canım milli 
değerlerimizi bir dikkatsizlik, 
bir tedbirsizlik sonucu kay-
betmeyelim. 1994’ten sonra 
yanan yerle hala tam olarak 
yeşermedi. Üstelik de çok faz-
la çaba ve para sarfedilmesine 
rağmen…

Yapılan oda 
seçimlerinden sonra 
tanıtım atağını başlatan 
Buldan Ticaret Odası 
ziyaretlerine hız verdi. 
Denizli Ticaret Odası-
na yaptıkları ziyaret-
ten sonra, geçtiğimiz 
günlerde İzmir Ticaret 
Odası Başkanı Ekrem 
Demirtaş ve heyetini 
ağırlayan Ticaret Odası son olarak da Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğini (TOBB) ziyaret 
etti. TOBB Üniversitesi Rektörlük Binasındaki 
ziyarete Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen Yönetim Kurulu üyesi Erdal Duyar, 
Meclis üyesi İbrahim Acıkara ve Genel Sekreter 
Ayhan Emirdağ katıldı. Ziyarette kendisine he-
diye edilen Buldan ipeğinden dokunmuş masa 
örtüsü ve kravatı dikkatle inceleyen TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu “Denizlinin en önemli 
potansiyele sahip ilçesi 
Buldan’ı yakından takip 
ediyorum. Buldan bezinden 
üretilen tekstil ürünleri, 
inanıyorum ki pek yakında 
hem iç piyasada,hem de 
ihracatımızda çok önemli 
bir yere gelecektir” dedi. 

Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baştürkmen de Ticaret Odası 
olarak yeni bir bina satın aldıklarını ve içerisin-
de gerekli tadilatların yapımının devam ettiği 
bilgisini verdikten sonra “Buldan’ı tekstiliyle, 
tarihiyle, evleriyle, doğasıyla, kültürü ve insa-
nıyla ön plana çıkarmak için bir tanıtım atağını 
odamız olarak başlatmış bulunuyoruz. Bu amaç-
la gerekli ziyaretlerde bulunuyoruz. Gerekli 
temaslarımız artarak devam edecektir” dedi.

YENİCEKENT’DE FESTİVAL GÜNLERİ

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT


