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2002 Yılında şimdi adı 
METEM olan eski Ticaret 
Lisesi’nin binasında öğre-
time başlayan Pamukkale 
Üniversitesi’ne bağlı Buldan 
Meslek Yüksekokulu, üçüncü 
binasına kavuştu. Öğretime 
başladığından yaklaşık 3 ay 
sonrasında, İstanbul, İzmir 
ve Buldan’daki hayırsever-
lerin katkılarıyla yeniden 
düzenlenen ilk binasına 
kavuşan yüksekokul, daha 
sonra Ahmet Cevat Buldan-
lıoğlu adına eşi ve çocukları 
tarafından yaptırılan ikinci 
binasına sahip olmuştu. Yeni 
bölümlerin öğretime açılması 
ve dolayısıyla yeni derslik ve 
atölyelere ihtiyaç hissedilince 
devreye İstanbul’da oturan 
hemşehrimiz Süleyman Acı-
payamoğlu girmiş ve yeni bir 

bina yapımı için söz vermişti. 
   2012 yılında temeli atılan 

bina, yaklaşık bir yıllık süre 
zarfında tamamlanarak tö-
renle hizmete açıldı. Törene, 
Denizli Valisi Abdülkadir De-
mir, Pamukkale Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Bağcı, Buldan Kaymakamı 
Hacı Uzkuç, Buldan Beledi-
ye Başkanı Mustafa Şevik, 
Pamukkale Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Kaplan, Buldan Plat-
formu Onursal Başkanı Attila 
Sayıner, Buldan Platformu 
Başkanı Fehmi Erensoy ile 
platformun üyeleri, Denizli 
İhracatçılar Birliği Başkanı 
Süleyman Kocasert ve ka-
labalık bir davetli topluluğu 
katıldı. Okulun konferans 
salonunda düzenlenen ilk 

törende ilk olarak Pamuk-
kale Üniversitesi müzik 
grubu mini bir konser sundu. 
Yüksekokul Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Ercan Haytoğlu 
yaptığı açılış konuşmasın-
da, Buldan Meslek 
Yüksekokulu’nun şu an 
kayıtlı 1809 öğrencisi-
nin olduğunu belirterek 
yapılan bu yeni bina ile 
şu an için sıkıntılarının 
sona erdiğini, okulu 
yaptıran Süleyman 
Acıpayamoğlu ve ailesi 
ile okula yardımlarını 
esirgemeyen Buldan 
Belediye Başkanlığı 
ve bir telefonla okul 
için 30.000 TL yardım eden 
İstanbul Buldanlılar Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği 
nezdinde Başkan Rahmi 

Terzioğlu’na teşekkür 
etti.   Kaymakam Hacı 
Uzkuç; Buldan Mes-
lek Yüksekokulu’nun 
Buldan ekonomisine 
katkısının büyük oldu-
ğunu belirterek,  “bu 
okula yaptıkları ek bina 
ile okulun kapasitesi-
nin daha da artmasına 
katkı sağladıkları için 
Acıpayamoğlu ailesi-

ne teşekkür ederim” dedi. 
Pamukkale Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Bağcı ise konuşmasında özet-
le şunları söyledi: “Geçmişte 
Türkiye Bilimler Akademisi 

(TÜBA), TÜKSEK Projesi 
çerçevesinde Buldan’da 
envanter çalışması yürüt-
müş ve bu çalışmada ben de 
bulunmuştum. Buldan bu 
anlamda Türkiye’de önemli 
bir yere sahiptir. Böyle bir 
yerde üniversitenin olmaması 
düşünülemezdi. 2002 yılında 
benim Rektör Yardımcılığım 
dönemimde kurulan Buldan 
Meslek Yüksekokulu bugün 
1809 öğrencisi ile adeta 
bir kampus haline geldi. 
Buldan’ın nüfusu ile karşılaş-
tırdığımızda her on kişiden 

biri Pamukkale Üniversitesi 
mensubu. Bunda okulumuza 
katkı yapan hayırseverlerimi-
zin katkısını asla unutmuyo-
ruz. Kendilerine çok teşekkür 
ederim.”

   Son olarak konuşan 
Denizli Valisi Abdülkadir De-
mir, özetle şunları söyledi: “ 
Buldan bizim için çok önem-
lidir. Buldan bir ilin sahip ol-
madığı pek çok özelliğe sahip 
bir ilçemizdir. Buldan’ın bir 
başka özelliği de, Buldan 
insanı nerede yaşarsa 
yaşasın, Buldan için ne 
yapabilirim diye düşün-
mesidir. Anadolu’nun 
pek çok ilçesinde meslek 
yüksekokulları boş 
duruyor. Buldanlının 
okuluna sahip çıkması ile 

Buldan Meslek 
Yüksekokulu 
çok önde. Bizler 
de Buldan’a 
elimizden geldiğince 
katkıda bulunma-
ya çalışıyoruz. Bir 
tarih hazinesi olan 
Tripolis’e bu yıl ka-
zılar için 1 Milyon’a 
yakın ödenek çıkar-
dık. Oradaki kazıları 
yürüten Bahadır 

Duman hocamız gayretli 
çalışmaları ile uzun yıllar-
da yapılabilecek çalışmayı 
bir yılda yaparak çok güzel 
eserler ortaya çıkardı. Sağlam 
bir kilise, bu bölgede fazla 
bulunmayan mozaikli ev, ve 
gene çok sağlam kapalı bir 
Pazar yeri ortaya çıkarıldı. 
İnşallah önümüzdeki Kasım 
sonu yada Aralık başı gibi, 
kapalı Pazar yerini ziyare-
te açacağız. Ben buradan 
herkese Tripolis’i mutlaka 
görün diyorum. Buldan Yayla 
Gölü’nde inanılmaz değerler 
var. Türkiye’de yaşayan kuş 

çeşitlerinin üçte biri bura-
da. Gittikçe bataklık haline 
gelmeye başlayan Yayla Gölü 
için çalışmalarımız sürüyor. 
Üç yıllık bir programla bu 
gölü tekrar göl haline geti-
receğiz. Çalışmalar, oradaki 
kuş varlığını etkilemeyecek 
şekilde 3 yıl sürecek. Ayrıca 
Orman Bölge Müdürlüğü-
müz, çevre düzenlemesi ile 
orayı cazip hale getirecek ve 
2014 yılında inşallah bu ça-

lışma bitecek.  Buldan evleri 
ile ilgili olarak da sokak sağ-
lıklaştırması devam ediyor. 
Bu dönemde bu çalışmalar 
için 2 Milyon TL aktardık. 
Bu çalışmalar devam edecek. 
Konakları restore etmek yet-
mez. Bu konaklarda konak-
lama yaptırmamız gereki-
yor. Ben buradan Buldanlı 
işadamlarına sesleniyorum; 

Buldan’daki evinizi, veya sa-
tın alacağınız bir evi restore 
ettirin. Buldan böylelikle çok 
ilerleyecektir. Yapımı süren 
Yenicekent İletim Kanalı 
ile de Buldan’ın önemli bir 
arazisi sulamaya kavuşa-
cak. Ayrıca Denizli-Manisa 
Yolu’nun bölünmüş hale 
getirilmesi çalışmalarımız da 
sürmekte. Biz Denizli olarak 
Manisa il sınırına kadar olan 
bölümde üzerimize düşeni 

yapmaktayız.”
   Vali Demir’in ko-

nuşmasının ardından 
Denizli İhracatçılar 
Birliği Başkanı Süley-
man Kocasert tarafın-
dan açılış dersi verildi. 
Hayırsever aileye 
ve okul için yardım 
yapanlara  plaketlerin 
sunulmasından sonra 
yeni ek binanın açılış 
kurdelesi Vali Demir 

ve hayırsever aile tarafından 
kesildi. 

   Halen mevcut Buldan 
Meslek Yüksekokulu’nun 
yanına yapılan Süleyman 
Acıpayamoğlu Ek Binası 450 
m2 üzerine üç katlı olarak 
inşa edildi. Toplam 1350 
metrekare kapalı alana sahip 
olan bina için hayırsever aile 
650.000 TL. para verdi. 

Başta kaymakam Hacı 
Uzkuç olmak üzere, 
İzmir’den gelen Plat-
form Onursal Başkanı 
Attila Sayıner ve diğer 
platform üyeleri, kazı 
heyeti başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Bahadır Duman 
tarafından karşılan-
dı. Kazı çalışmalarını 
yerinde izleyen platform 
üyeleri, kazılarda ortaya 
çıkarılan yerleri gezdiler. 

Özellikle mozaikli ev, 
kilise ve kapalı pazarye-
ri üyeleri çok etkiledi. 
Üyelere çalışmalar ve 
çıkarılan bulgularla ilgili 
bilgi veren Yrd. Doç. Dr. 
Bahadır Duman, “Sayın 
Valimiz Abdülkadir 
Demir’in büyük katkıla-
rı ile burada yılın on iki 
ayı kazıları sürdürüyo-
ruz. Elimizden geldi-
ğince hızlı ve dikkatli 

bir çalışma ile tarihi 
zenginliklerimizi ortaya 
çıkarmaya çalışıyoruz. 
Bu çalışmalarda sağ-
lam bir kilise, gene çok 
sağlam kalmış kapalı 
bir pazaryeri ve tabanı 
mozaikli bir ev ortaya 
çıkardık. Özellikle mo-
zaik tabanlı evin bir tane 
olmadığı ve daha çok bu 
tür evin olduğunu sanı-
yoruz. Çalışmalarımızı 

bu noktalarda 
yoğunlaştırı-
yoruz. Şehir 
çok geniş bir 
alana kurul-
muş. 7500 
kişilik bir 
tiyatro ve 
15000 kişilik 
stadyumu var. 
Yukarı kısım-
da 18.000 m2 
alana kurul-
muş bir kale 
tespit ettik. Bu 
şehir Romalı-
lar döneminde 

en şaşaalı dönemini 
yaşamış. O dönemde 
100.000 nüfusu barın-
dırdığını düşünüyoruz.” 
Dedi.

   Platform Onursal 
Başkanı Attila Sayıner, 
“Tripolis mutlaka ve 
mutlaka gezilip görül-
mesi gerek bir tarih 
hazinesi. Buldan için 
gelecekte çok büyük bir 
ekonomik kazanç kapısı 
olacak. Kazı heyeti baş-
kanı Bahadır Hocamızı 
kutluyorum. Çok kısa 
bir zamanda, yabancı-
ların 10 yılda yapacağı 
kazıyı bir yılda yaparak 
müthiş zenginlikler orta-
ya çıkarmış. Kazılar sür-
dükçe inanıyorum ki bu 
bölgenin en zengin antik 
kenti burası olacaktır.” 
diyerek, kendilerini 
gezdiren ve açıklayıcı 
bilgiler veren Yrd. Doç. 
Dr Bahadır Duman’a 
platform üyeleri adına 
teşekkür etti. 

BULDAN PLATFORMU TRİPOLİS’İ ZİYARET ETTİ
Pamukkale Üniversitesi tarafından kazı çalışmalarının sürdüğü Tripolis antik kenti, Buldan Platformu üyeleri tarafından ziyaret edildi. 

BİR BİNA DA ACIPAYAMOĞLU’NDAN
Hayırsever işadamı Süleyman Acıpayamoğlu ve ailesi tarafından yaptırılan Buldan Meslek Yüksekokulu ek binası törenle hizmete girdi.

İlçemiz Türlübey 
Köyü’nde iki torunu ile 
oturan ve evi olmayan Ayşe 
anaya köylüleri ev yaptı, AK 
Parti Buldan Kadın Kolları 
Başkanı Raziye Demirci de 
içini döşedi. 

Anneleri tarafından terk 
edilen iki torunu ile birlik-
te oturan Türlübeyli Ayşe 
Karataş’ın çok eski olan evi 
yaklaşık 5 yıl önce yıkıldı. Evi 
yıkılınca köydekilerin yardı-
mıyla değişik evlerde barın-
maya çalışan Ayşe anaya önce 
köylüleri sahip çıktı. Türlübey 

köyü sakinleri imece ile 
Ayşe Karataş’a, torun-
ları ile oturabileceği bir 
ev yaptılar. 

Daha sonra devreye 
AK Parti Buldan İlçe 
Kadın Kolları Başkanı 
Raziye Demirci girdi. 
Raziye Demirci, kişisel 

çabaları ile temin ettiği ev eş-
yaları ile Ayşe Karataş’ın evini 
döşedi. 

Evin yapımı ve eşyalarla 
döşenmesi karşısında gözyaş-
larını tutamayan Ayşe ana, hem 
köylülerine hem de Raziye 
Demirci’ye teşekkür ederk 
şunları söyledi: “İki torunumla, 
evim yıkıldıktan sonra çok zor 
bir hayat sürdürmekteydim. 
Bana önce köylülerim, daha 
sonra da Raziye hanım sahip 
çıktı. İnsanlık ölmemiş. Son-
suz teşekkürlerimi sunarım.”

AYŞE ANA EVİNE KAVUŞTU


