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    10/08/1931 de Buldan’da doğmuştur. Cemile ve Ahmet TUNABOYLU’nun oğludur. İlk öğrenimini 
Buldan Dört Eylül İlkokulunda yapmıştır. 12 yaşında Buldan da ticaret hayatına başlamıştır, 18 
yasında İstanbul’a gitmiştir ve 21 yasına kadar İstanbul Mahmutpasa’da yaşamını sürdürmüştür. 
Askerlik görevini Konya’da yerine getirmiştir. 1957-1961 yılları arasında Buldan’da yasamıştır. 1957 de 
Ünsal Hanımla evlenmiş, 1958 de Ahmet dünyaya gelmiştir. 1967 den beri İzmir’de Mimar Kemalettin 
Caddesi’nde de ticaret hayatini sürdürmektedir. 1964’de de ikinci oglu Ünal İzmir’de , gözlerini 
dünyaya açmıştır. İzmir’de bulunan Buldanlılar Derneği’nde on üç yıl başkanlık yapmıştır, halen 
Buldanlılar adına çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul’daki Heybeliada Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi’nden sonra Türkiye’nin en büyük Gögüs Hastanelerinden olan Tepecik Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi’nin eski binasını dört duvar bırakarak restore ettirmiştir. Eski Çıraklık Eğitim Merkezi 
Binası’nı , İlk Anadolu Lisesi okul binası olarak geçici süreyle kullanılmak üzere restore ettirmiş , daha 
sonra bu bina Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devredilmiştir. Buldan’da Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi’ni ve 
Buldan Ali Tunaboylu METEM’ in pansiyon binasını yaptırmıştır. Bu okulları yaptırmakla ve devlete 
teslim etmekle kalmamış, yardıma muhtaç öğrencilere orta öğrenimden , üst öğrenimlerine kadar burs 
ve maddi destek sağlamıştır, onlarla ikili ilişkiler kurarak , kimseye duyurmadan , Hızır gibi yetisip 
onlara yardim elini uzatmakta , vaatlerine de devam etmektedir. 2005 yılının yaz aylarında Ali 
Tunaboylu METEM’in dis cephesini boyatmıştı. Böylece ilçenin merkezinde bulunan okul binasının 
daha cazip görünmesini , öğrencilerin ve öğretmenlerin daha temiz , daha nezih ve daha huzurlu bir 
ortamda çalışmasını sağlamıştır. Üç yıldır her öğretim yılı başında Ali Tuna boylu MELTEM’İN 250-300 
öğrencisine giyim yardımı yapmaktadır. Buldan Ali Tunaboylu METEM’in sosyal ve kültürel 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere okula maddi destek sağlamıştır. Buldan’da inşaatı başlayan 
Hastanenin yapımına katılan 10 hayırsever den biridir. Sevecen, güler yüzlü , girişimcidir. İnsan ve 
misafir sevgisiyle dolu olan Ali Tunaboylu , yeni anjiyo olduğu halde misafirlerini görebilmek ve 
ağırlayabilmek için hasta yatağından kalkıp, kendisi otomobilini kullanarak işyerine gelmiştir. 
Sağlığından fedakarlık ederek misafirlerini ihmal etmeyen essiz bir insandır. Öğrencilerin manevi 
babası olan Ali Tunaboylu halen İzmir’de Tunaboylu Tekstil A.S. de oğulları ile birlikte çalışmakta , 
yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. Mimar Kemalettin Caddesi’nin duayenlerinden biridir. 
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