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Ticaret Odası Başkanı Ha-
lil Baştürkmen’in, Pamukkale 
Üniversitesi Buldan Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğüne yeni 
atanan Doçent Doktor Ercan 
Haytaoğlu’nu ziyaretinde işbirliği 
ön plana çıktı.

Pamukkale Üniversitesi Buldan 
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-
ne atanan Doçent Doktor Ercan 
Haytaoğlu’na ziyaretler sürüyor. 
Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürk-
men, Meclsi üyesi İbrahim Acıkara 
ve Genel Sekreter Ayhan Emirdağ’ın 
katıldığı nezaket ziyaretinde Başkan 
Halil Baştürkmen, Haytaoğlu’na yeni 
görevinde başarılar dileyerek, Ticaret 
Odası olarak her zaman Meslek Yük-
sekokuluna katkılarda bulunduklarını 
belirtti.

Özellikle tekstil ve moda tasarım 

bölümlerinin Buldan’ın ana geçim 
kaynağı olan dokumacılığında 
üretim, tasarım, desen ve pazarlama 
konularında yön verici çalışmalarda 
bulunmasının artarak devam etmesini 
ifade eden Başkan Baştürkmen “Biz 
Ticaret Odası olarak daha önce görev 
yapmış İrfan Ertuğrul hocamızla da 
olumlu çalışmalar da bulunduk. Bul-
dan Tekstil Envanteri kitabını birlikte 
hazırladık ve her aşamasında yardım-
cı olduk. Yeni görevinize atanmanız 
dolayısıyla sizlere başarılar diliyor ve 
her alanda işbirliğine hazır olduğu-
muzu belirtmek istiyorum. Yükseko-
kuldan beklentimiz tekstil alanında 
üreticimizi, dokumacımızı üretimle-
rinin her aşamasında yön verici, yol 
gösterici rolü üstlenmesidir. Birlikte 
gerekli çalışmaları yaparsak tekstili-
mizde karşılaştığımız tüm sorunların 

üstesinden gelebiliriz. Buldan doğası, 
insanı, dokuması ve doğal gıda ürün-
leri, tarihi yapısı ve Yayla gölüyle 
tanıtımı yapılarak adından her zaman 
söz ettirmeye aday bir yerimizdir.” 
dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Doçent Doktor Ercan 
Haytaoğlu’da “Pamukkale Üniver-
sitesi Buldan Meslek Yüksekokulu 
olarak yüklendiğimiz misyonlardan 
bir tanesi de, bulunduğumuz böl-
genin sosyo- ekonomik ve kültürel 
yaşamına katkılar yapmaktır. Bu 
amaçla bizlerde, sizlerle ve tekstil 
üreticimizle işbirliğine her zaman 
hazırız. Özellikle üreticimizin yaşa-
dığı sorunları çözmede sivil toplum 
örgütleri ile işbirliğine her zaman 
hazırız. Bu amaçla yakın bir zaman-
da patent konusunda uzmanlardan 

oluşan bir heyetin seminer vermesi 
için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bu 
yıl ziyarete açılacak olan Laodikya 
antik kentin açılışı dolayısıyla düzen-
lenecek olan törende, Yüksekoku-
lumuzun Moda Tasarım bölümünün 
yapacağı bir defilenin çalışmalarına 
başladık. Buradaki törene katılan 
ziyaretçilere Buldan’da üretilmiş ve 
halen üretilen Buldan bezi kıyafet-
lerini sergileyeceğiz. Yıllar boyu 
Buldan bezinden üretilmiş kıyafetle-
rin üzerindeki nakışların ve işlemele-
rin tüm özelliklerini ve güzelliklerini 
bu defilede tanıtmak istiyoruz. Bu 
konularda Ticaret Odası ve diğer 
sivil toplum örgütlerimizle işbirliği 
yapmak bizleri her zaman mutlu 
eder. İşbirliği neticesinde kazanan 
her zaman Buldan olacaktır” dedi.  
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