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Bir dizi ziyaretlerde bu-
lunmak amacıyla Buldan’ı 
ziyaret eden Profesör Doktor 
Abdullah Sayıner Buldan’da 
Yaşam Gazetesini de ziyaret 
ederek, gazetemiz hakkın-
da bilgiler aldı. Ziyarette 
Reklam ve Abone Müdür 
İbrahim Acıkara ile bir araya 
gelen ve  Buldan’da Yaşam 
Gazetesinin dışarıda yaşayan 
hemşerilerimizle arasında 
kültür köprüsü olduğunu 
belirten Profesör Doktor Ab-
dullah Sayıner” Çok önemli 
bir boşluğu doldurduğuna 
inandığım Buldan’da Yaşam 
Gazetesini çıktığı ilk gün-
den itibaren takip ediyorum. 
İlçemizin tarihi ve kültürel 
geçmişini bizlere aktardığı 
gibi, Buldan için önemli 
meseleleri de duyuruyor. 

Bizlerde, belli görevlerde 
bulunan kişiler olarak bu 
meselelerin takipçileri olma-
lıyız. Sadece basından takip 
ederek, nasıl olsa birileri 
yapar anlayışıyla değil, so-
runların çözüm noktalarına 
dek ulaşmalıyız.  Bu anlam-
da bizler Buldan içinde ve 
dışında yaşayan hemşeriler 
tek vücut olarak birleşmeli 
ve çözümler üretmeliyiz” 
dedi.

 Doktor Abdullah Sayıner 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi Doktor Halime 
Balkanlı’yı da ziyaret eden 
ve hastane hakkında bilgiler 
alan Profesör Doktor Abdul-
lah Sayıner, Belediye Zabıta 
Müdürü Baki Özyurt’la da 
bir araya geldi. Profesör 
Sayıner ayrıca esnafl arı da 

ziyaret etti. Ziyaretlerinde 
dedesinin rahmetle ve min-
netle anılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Sayıner “Merhum dedem 
Buldan için yaptıklarıyla 
hala daha rahmetle anılıyor. 
Bu saygının bir tezahürü ola-
rak dedemin bir heykelinin 
yapılmış olması benim ve 
ailemiz için ayrıca bir gurur 
kaynağıdır. Ben bu nezaketi 
düşünen ve heykeli yapan 
idarecilerimize çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Dedesinin heykelinin 
bulunduğu alanda incele-
melerde bulunan  Profesör 
Abdullah Sayıner, daha son-
ra Doktor Abdullah Sayıner, 
Settar Sayıner ve Sayıner ai-
lesine mensup büyüklerinin 
mezarlarını da ziyaret etti.    

Buldan Ticaret Odasını ziyaret 
eden EBSO Başkanı Ender 
Yorgancılar, yapılan toplantının 
ardından kısa bir esnaf ziyare-
tinde bulundu. Evliyazadeler 
Konağında el tezgâhına da 
girerek işlemesiyle ilgili bilgiler 
alan Yorgancılar, el emeği tekstil 
ürünlerine hayran kalarak, bera-
berinde gelen heyet ve yakınla-
rına hediye etmek amacıyla bol 
miktarda alış veriş yaptı. 

Toplantıda EBSO Başkanı 
Ender Yorgancılar ve berabe-
rindeki heyeti Buldan’da ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Halil Baştürkmen 
“Türk özel sektörünün temsil-
cileri olarak, gerek ülkemizin 

gerekse Buldan’ın kalkınmasına 
yönelik çalışmalar yapmakta-
yız. Buldan tekstil envanterini 
hazırladık. Özellikle ilçemizin 
ana geçim kaynağı olan tekstili, 
turizmle birleştirebilmek adına 
çalışmalara odamız, idarecile-
rimiz ve sanayici ve işadamla-
rımız katkılar yapmaktadır. Bu 
amaçla konaklama eksikliğinin 
giderilmesi adına İnceağa Tekstil 
tarafından yapılan ve konaklama 
imkânı ve tekstil ürünlerinin 
satışının da yapılacağı konak 
önümüzdeki günlerde faaliyete 
girecektir. İsteğimiz ve ama-
cımız bu gibi yerlerin 
sayısının artırılmasıdır” 
dedi.

Yaptığı ziyaretin 
TOBB bünyesinde bulu-
nan odaların sorunlarını 
ve çalışmalarını yerinde 
görmek olarak nitelen-
diren Başkan Ender 
Yorgancılar “Türkiye’de 
adını sıkça duyurabilen 
tekstiliyle ünlü Buldan’ı 

ziyaret etmek istedim. Üretilen 
tekstil ürünlerine hayran kaldım. 
Gerçekten bu kadar kaliteli ve 
kullanılabilir olması takdire 
şayandır. Şal, kravat ve fularlar-
la birlikte peştamal ve bornoz 
üretimi dikkat çekici ürünler. Bu 
ürünlerin ve Buldan’ın tanıtı-
mının çok iyi yapılması gereki-
yor. Tekstille birlikte, turizme 
yönelik olarak kazandırılacak 
tesislerle çok büyük mesafeler 
kazanacağınıza inanıyorum. Bu 
amaçla tarihi evlerinizde bir an 
önce konaklama imkânı yaratıl-
ması gerekmektedir” dedi.  

İsmi verilen Göğüs Hastalıkları Hastanesinin yapımında gösterdiği çabalar ve 
sağlık alanındaki hizmetleriyle yediden yetmişe her Buldanlının gönlünde ayrı 
bir yeri olan Doktor Abdullah Sayıner ile, torunu Ege Üniversitesi Göğüs Has-
talıkları Ana Bilim Dalı Direktörü Profesör Doktor Abdullah Sayıner yan yana. 

BULDANLI UNUTMAZ
BAŞKAN TEZGAHA GiRDi

Ege Bölge Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, 
Buldan’ın bacasız fabrikalar diyarı olarak ismini duyduğunu, 
gördüğü manzarayla bu sıfatın Buldan’a yakıştığını söyledi.


