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Buldan Ticaret Odası 
ile Finansbank ara-
sında finans çözümleri 
protokolü imzalandı.

Buldan Ticaret Odası 
ile Finansbank arasında 
Buldan ticaretine destek 
olmak amacıyla proto-
kol imzalandı. Protokol 
törenine Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baş-
türkmen, Finansbank 
Bayramyeri şube müdürü 
Tayfun Özgül, İşletme 
bankacılığı portföy 
yönetmeni Özkan Çetin, 
ticari portföy yönetmeni 
Uğur Selçuk katıldı.

 Buldan Ticaret Oda-
sında gerçekleşen proto-
kol töreninde imzalanan 
protokol ile Ticaret Odası 
üyeleri bir sene boyunca 
avantajlı vade, faiz ve 
teminatlarla finansman 

ihtiyaçlarını zorlanmadan 
karşılayabilecekler.

İmza töreninde Buldan 
iş dünyası ile finans sek-
törünün işbirliğinin öne-
mine dikkat çeken Baş-
kan Halil Baştürkmen 
“Buldanlı işadamlarımı-
zın genel karakteristik 
özelliği kendi sermaye-
leriyle iş yapabilmeleri-
dir. Ancak günümüzde 
özellikle iş geliştirme ve 
yatırım anlamında uygun 
kredi kullanarak işlerini 
büyütmeyi de hedefle-
mektedirler. İmzaladığı-
mız protokol ile odamız 
üyeleri Finansbank’ın 
sağladığı avantajlı finans 
desteklerinden yararla-
nacaklardır. Kendilerine 
teşekkür ediyor, hayırlı 
olmasını diliyorum” 
dedi. 

İlçe Kaymakamımız Hacı 
Uzkuç, 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. 

Kaymakam Hacı Uzkuç’un 
mesajı Şöyle:

“Değerli Basın Mensupları;
Bilindiği üzere gazetecilere 

ekonomik ve sosyal haklar 
sağlayan 212 Sayılı Kanun'un 
10 Ocak 1961 yılında kabul 
edilmesi nedeniyle, her yıl 10 
Ocak tarihi Çalışan Gazeteci-

ler Günü olarak kutlanılmak-
tadır.

 Zor şartlar altında gaze-
tecilik görevi yapan, basın 
mensuplarımızın üstlenmiş 
oldukları bu görev, demokrasi 
kültürümüzün gelişmesinde, 
sağlıklı bir toplum düzeninin 
yapılanmasında çok önemli 
bir yere sahiptir. Bu neden-
le basın özgürlüğünün ve 
ifade hürriyetinin korunması, 
demokrasimizin sağlıklı bir 

şekilde işlemesi açısından 
önemlidir.

 Bu duygu ve düşüncelerle 
öncelikle görevleri başında 
hayatını kaybeden gazetecileri 
rahmetle anarken, gazeteci-
lik mesleğini icra eden tüm 
basın mensuplarının “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününü” 
kutlar, görevlerinde başarılar 
dilerim. “

Hacı UZKUÇ 
Buldan Kaymakamı

Dörteylül Mahalle 
Muhtarı Mehmet Uslu, 
Gölbaşı Mahallesiyle ara 
bağlantı kuracak köprü 
ve tatlı su çeşmesine 
ihtiyaç duyduklarını 
ifade etti

Buldan’ın vitrin mahal-
lelerinden olan Dörteylül 
mahallesine, Gölbaşı 
mahallesiyle ulaşımının 
sağlanması için köprü 
isteniyor. 

Gölbaşı mahallesine ya-
pılan yeşil alan ve çocuk 
parkına  dereden ulaşımı-

nın sağlanması ve Dörtey-
lül Mahallesi sakinlerinin 
de buradan yararlanması 
amacıyla ahşaptan yapı-
lacak ve sadece yayaların 
kullanması amacıyla köp-
rüye ve tatlı su çeşmesine 
ihtiyaç duyduklarını belir-
ten Muhtar Mehmet Uslu 
“Belediyemizce Gölbaşı 
Mahallesine yeşil alan ve 
çocuk parkı yapıldı. Bu 
alan gerçekten çok güzel 
oldu. Buradaki ihtiya-
ca cevap veren bir yer 
haline geldi. Ben Belediye 

Başkanımıza teşekkür edi-
yorum. Bizlerde buradan 
yararlanmak istiyoruz. 
Ancak deremizin üzerine 
yapılacak ahşap köprüy-
le ulaşım sağlanılabilir. 
Mevcut her iki yerimiz 
yeşil alan olması işimizi 
kolaylaştırıyor. Ayrıca 
belirlediğimiz yer derenin 
en dar yeri olmasından 
dolayı köprüye çok uy-
gundur.  Her iki mahalle 
sakinlerimiz bu yeşil alan 
ve parktan yararlanabile-
cekler. Ayrıca bu bölge-

mizde tatlı su çeşmesine 
ihtiyaç duyuyoruz. Yakın 
çevrede tatlı su çeşmemiz 
yok. Mahalle sakinlerimiz 
araçları olmayanlar büyük 
sıkıntı çekiyorlar. Benimle 
görüşen bir hayırseverimiz 
tatlı suyu yaptırabileceğini 
söyledi. 

Ben her iki ihtiyacımızı 
dilekçeyle Buldan Beledi-
yemize sundum. Umuyo-
rum ve diliyorum en kısa 
zamanda bu isteklerimiz 
Belediyemizce yerine 
getirilir” dedi.

Kumralı Ali 
Paşa Derneğince 
düzenlenen kermes 
yoğun ilgi gördü.

Kumralı Ali Paşa 
Derneğince Şükür 
Cami meydanında 
düzenlenen kermes-
te vatandaşlar, gıda 
ürünlerinin yanı sıra 
Semerkand yayın-
ları, kitaplar ve giye-
ceklere yoğun ilgi 

gösterdi. Kumralı 
Tepesinde bulunan 
Kumralı Ali Paşa 
adlı evliyanın meza-
rının ve çevresinin 
düzenlemesini yapa-
caklarını ifade eden 
Kumralı Ali Paşa 
Derneği Başkanı Et-
hem Özbay “Derne-
ğimizin amacı bu tür 
etkinlikler düzenle-
yerek, fakir fukara-

ya, garip gurebaya 
yardımcı olmaktır. 
Ayrıca, Buldanımız-
da Kumralı tepesin-
deki,  Kumralı Ali 
Paşa’nın türbesinin 
bulunduğu alanda 
fidanlar dikerek, 
etrafını tekrar eski 
günlerdeki gibi ye-
şillendirmek istiyo-
ruz. Etkinliğimizin 
temel amacı budur. 

Bu tür etkinliklerle 
daha güzel işler 
yapacağız. Çalışma-
larımız hep güzellik-
lerden, iyiliklerden 
yana olacaktır. Bu 
kermesimize katkı-
larıyla bizlere destek 
olan derneğimiz 
üyelerine, yönetici-
lerimize ve değerli 
halkımıza teşekkür 
ederiz” dedi. 

İŞ DÜNYASI SOLUKLANACAK

KAYMAKAM HACI UZKUÇ ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

KÖPRÜ VE ÇEŞME İSTİYORUZ

DAHA GÜZEL İŞLER 
YAPACAĞIZ


