
MİLLETİMİZE “BÜYÜK” GEÇMİŞ OLSUN…

“NİĞDEmiz”in Sizlere ulaşan bu sayısı ile “DALYA” demenin ve 100. sayımızı 
da yayınlamış olmanın gururunu taşıyoruz. Kuşkusuz, 100. Sayıda Siz değerli 
Hemşerilerimize ve Üyelerimize hitap edebilmek, duygularımı dile getirebil-
mek, benim için de ayrıca bir onur vesilesidir. 

100. sayımızda istedik ki alışılmış kalemlerin yerine, farklı kalemlere, farklı gö-
rüşlere yer verelim ve 100. Sayı özel bir sayı olsun. Bu nedenle gerek konum-
ları, gerekse uğraşı alanları nedeniyle, Niğde’miz açısından görüşlerinin önemli 
olacağına inandığımız Kurumlardan ve yöneticilerinden, Sayın Milletvekilleri-
mizden ve Bakanlık yapmış önceki dönem Milletvekillerinden düşüncelerini 
yansıtan yazılar talep ettik. Bu değerli kişilerden talebimize karşılık verenlerin 
yazılarını dergimizde göreceksiniz. Özel sayımızın  “Bize Emek Verenler” köşe-
sinde ise “Özel” bir kişiye, Niğde Lisesi’nin ilk Müdürü Sayın M. Naci ECER’e yer 
verelim dedik. Bu konuda bizlere yardımcı olan Sayın İsmail ÖZMEL’e özellikle 
şükranlarımı sunuyorum. 

Gelelim yazımızın başlığına: Neden “Büyük” geçmiş olsun? 

Değerli Hemşerilerim, 

2016 yazı, çoğu üyelerimizin ve hemşerilerimizin tatilde olmaları nedeniyle 
Vakfımız açısından oldukça durgun geçti. Ancak, ülkemiz açısından son derece 
endişeli ve hareketli günler yaşadık; halen de güneyimizde, güneydoğumuzda 
yaşamaya devam ediyoruz. 

Bilindiği gibi Türkiye’miz, 15 Temmuz gecesi Atatürk Cumhuriyetine son ve-
rip, İran’daki Ayetullah Humeyni rejimine benzer bir rejim  getirmek isteyen 
Fethullah GÜLEN yanlılarının başlattığı hain bir darbenin eşiğinden döndü. Dar-
be girişiminin önlenmesinde kuşkusuz Türk Halkının rejime ve kendi iradesine 
sahip çıkması yanında, Bizler en büyük payın yöremizin çocuğu, Niğde- Bor – 
Çukurkuyu’lu gururumuz, Kahraman Şehidimiz Astsubay Ömer HALİSDEMİR’e 
ait olduğuna inanıyoruz. 

O Ömer HALİSDEMİR’dir ki Komutanının “İhtilalcileri kışlaya sokma” talimatına 
gözünü kırpmadan uyuyor. Karşıdan onlarca askerle birlikte  gelen darbecilerin 
başı olan bir generali –yağmur gibi yağacak kurşunlarla öleceğini bile bile- alnı-
nın ortasından vurarak öldürüyor. Belki de bu sayede Özel Kuvvetlerin Darbe-
cilerin eline geçmesi sonucu, başarıya ulaşması muhtemel bu hain eylemin, Ül-
kemizi götüreceği dibi görünmeyen karanlık uçurumların eşiğinden geri alıyor. 

Şehidimiz Ömer HALİSDEMİR’in bu onurlu davranışında, elbette asker ocağın-
da komutanlarından aldığı gerçek askeri disiplin anlayışı yanında; çeşitli kişi 
ya da kuruluşların yapmış olduğu onca yardım taleplerini reddederek, banka 
kredisi ile ev alan ve “Yardım istemiyoruz. Ömer’in okuduğu okulu onarın. Ye-
ter.” diyebilecek kadar alicenaplık örneği gösteren ailesinin aşıladığı bayrak ve 
vatan sevgisinin, büyüklerine ve amirlerine saygı duygusunun büyük yeri ve 
önemi vardır. Onlar evlatları ile ne kadar övünseler azdır. 

İşte,  ülkece büyük bir badirenin, bir uçurumun kenarından döndüğümüz için 
yazımın başlığını “Milletimize Büyük Geçmiş Olsun” diye seçtim. 

Bizleri böylesi bir karanlık badireden kurtarmaya vesile olduğun için Sana 
binlerce, milyonlarca şükran Sevgili Ömer HALİSDEMİR. Ruhun Şad, Mekanın 
Cennet, Melekler Yoldaşın Olsun. 

Yüce Yaradan başta Değerli Eşin, Sevgili Yavruların olmak üzere, annen, ba-
ban, kardeşlerin , tüm sevenlerine ve yakınlarına sabırlar versin… 
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Tarihin binlerce yıllık sürecine tanıklık eden ve 
yerleşik yaşamı günümüzden 10 bin yıl öncesine 
kadar uzanan Niğde ili, tarihî değerleri, doğal gü-
zellikleri, termal kaynakları ile ülkemizin Kapadokya 
Bölgesi’nde bulunan önemli bir turizm merkezidir. 
Ayrıca uNESCO Dünya Geçici Miras listesine aday 
olan Alaeddin Tepesi’ndeki Niğde Kalesi, Alaeddin 
Camii, Rahmaniye Camii, yanında Sungurbey Camii, 
Ermeni ve Rum Kiliseleri, Nalbantlar ve Hatıroğlu 
Çeşmesi önemli tarihi yapılardır. Niğde yakınlarında-
ki eski Aktaş Köyü Andaval Kilisesi, Roma Havuzu 
ve Su Kemerleri ile Gümüşler Manastırı da önemli 
kültür varlıklarıdır

Ömer HALİSDEMİR Üniversitemiz yerleşke alanında 
ilave yapılaşma hızla devam etmekte, bölünmüş 
yol çalışmaları standart yükseltme boyutuyla sür-
dürülmekte, ihtiyaç duyulan kamu hizmet binaları, 
güvenlik, sağlık ve eğitim binaları ya programda ya 
da inşa edilmekte, TOKİ konut üretimi ve Kentsel 
Dönüşüm çalışmaları yaygınlaşmakta, sulanabilir 
tarım alanlarını daha da arttıracak projeler devam 
etmekte, özel sektörün üretim ve istihdam artırıcı 
yatırımları yoğunlaşmaktadır.

Dünyanın en eski yerleşim alanlarındın 
biri olan Niğde’mizin antik çağlardaki adı 
“NAHİTA”dır. İç Anadolu Bölgesinin güney-
doğusunda, Orta Toroslar içinde yer almak-
ta olup, tarım, sanayi ve turizm alanlarında 
kalkınma sürecinde emin adımlarla ilerle-
mektedir. Niğde’mizde 1 il Belediyesi, 5 ilçe 
belediyesi ve 23 kasaba belediyesi olmak 
üzere toplam 29 belediye ile 132 köy bu-
lunmaktadır. TÜİK 2015 yılı Adrese Dayalı 
Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilimizin top-
lam nüfusu 346.114’tür. İl merkezi nüfusu-
muz ise 132.155’e yükselmiştir. 

ORTA ANADOLU’NUN YÜKSELEN  
DEĞERİ NİĞDE 

Ertan PEYNİRCİOĞLU 
Niğde Valisi
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miş,  Aladağlar ve Bolkarlar ile dağ turizminde, Gü-
müşler Manastırı ve Tyana ile kültür turizminde, Çif-
tehan ile sağlık turizminde Türkiye’nin önde gelen 
turizm merkezlerinden biri olan, Sanayide ileri tek-
nolojilerin kullanımı ile ülke genelinde marka değeri 
yaratabilmiş ürünlerle yatırımcılar için cazip,  Güneş 
enerjisi ve jeotermal kaynaklarını verimli kullanan, 
kalsit ve ürünlerinde Türkiye’de lider konumda olan,  
kentsel ve kırsal yapılaşması ile modern kent görü-
nümüne sahip, güçlü ekonomisi ile gelir dağılımın-
daki farklılıkların en aza indirgendiği,  kaliteli eğitim 
altyapısı ve güçlü üniversitesi ile bir eğitim kenti 
olan,  kültürel ve sosyal değerlerine sahip çıkan, de-
zavantajlı insanların toplum ile bütünleştiği, sağlıklı, 
mutlu bireyler ve güçlü ailelerden oluşan, değerleri, 
tarihi mirası ve huzurlu ortamı ile Anadolu’nun ya-
şam, eğitim ve kültür kenti olmakla birlikte; ülke bü-
tününe destek veren, istikrar içinde kalkınan, bölge, 
ülke ve uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip, 
bilgi toplumunun gereklerine uzanan, demiryolu ve 
karayolu bütününde lojistik bir il kimliğine sahip ol-
maktır. 

Her alanda kalkınmasını tamamlamaya özen göste-
ren ilimizin bundan böyle de başarılı işlere imza at-
ması temennisiyle,  Vakfınızca yayınlanan derginin 
nice sayılara ulaşması ve ilimize katkıda bulunması-
nı arzu ederken,  Niğdelilere ve tüm okurlarına yol 
göstereceğini ümit eder, derginin hazırlanmasında 
katkıda bulunanlara teşekkür ederim.

Selam ve Saygılarımla…  

Çiftehan Termal Turizm Tesisler Kompleksi, Narlı-
göl Termal Turizm Merkezi Günübirlik Tesis ve Kür 
Parkı Projesi, Bolkarlar Telesiyej Hattı ve Kayak 
pistleri ile günübirlik tesislerinin yapılması, Aladağ-
lar Dağcılık Okulu ve Dağcı Sığınma Evleri Projesi, 
Yükseköğrenim Yurdu Projesi, Sporu desteklemek 
amacıyla gençlik merkezi ve spor salonları yapıl-
makta, ilimizin kültür ve turizm potansiyeli geniş 
bir perspektifte ele alınmaktadır.

Diğer taraftan Niğde’deki olumlu gelişmelere bağlı 
olarak ilimizin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini 
tanıtmak amacıyla Ankara’da tanıtım günleri dü-
zenlenmiş ve düzenlenmeye devam edilmektedir.  
Ayrıca, İlimiz TÜYAP’ta düzenlenen EMİTT Fuarla-
rına her yıl katılmakta ve İlimizin ulusal ve ulusla-
rarası boyutta tanıtımı sağlanmaktadır. Bunlar ve 
bunlara benzer projelerle Niğde’mizin önemli bir 
gelişim ve dönüşüm rotasında yer aldığını da be-
lirtmek isterim. 

Sanatın gücüne inanan insanlar yetiştiren bu tari-
hi kent, gelişmişlik yönünde her geçen gün birçok 
projeye imza atmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Niğ-
de’mizin her alanda kalkınmasını tamamlayan ör-
nek bir il olarak kendinden söz ettireceğine inancım 
sonsuzdur.

Niğde Vizyonu; Tarım ve tarıma dayalı sanayide 
Türkiye’de ilk on il içerisinde yer alan, süt sığırcılığı 
ve en az dört üründe ülke genelinde öncü, patates 
ve elmada dünya çapında marka değeri oluşturabil-
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züm getirilemedi.  Havaalanı yapılamadı, Tıp Fakül-
tesi açılamadı. Sürekli beyin göçü devam ediyor. 
Köyleri boşalıyor. Köy okulları ve sağlık ocakları  
yıkılıyor, el sanatları tükeniyor, tarihi konakları, ya-
pıları harap , turizmden pay alamıyor, tescilli tarihi 
dokularına dahi sahip çıkılmıyor. Yüksek Hızlı Tren  
için Antalya, Konya,Aksaray,Nevşehir, Kayseri arası 
yeni hat döşenmesi ile Yüksek Hızlı Trende de dev-
re dışı kalıyor. Petrol  ile ilgili TPAO Genel Müdürü 
“İşletilecek kadar ürün yok kapattık” dediği halde 
petrol var diye seçimden seçime gündem yara-
tılıyor, hayal satılıyor. Beş yılda 200 Çin Fabrikası 
kurulacağı açıklanalı beş yıl geçmesine karşın bir 
yatırımcı ile yetinildi. Sorgulayan dahi yok. “Alman-
lar Gübre Fabrikası kuruyor “ denilmesinden beri on 
yıl geçti yatırım yok. Askeri fabrika olarak bilinen 
tesis  de kapanma noktasına geldi, Şeker Fabrikası 
modernize edilmedi. İşçisi, çiftçisi, esnafı, sanayicisi 
dertli,  daha eklenecek detaylarda çok .  Kısacası  
çevre illerin yanında en geride kalan il Niğde.

Dönüşüm, değişim için her alanda yapılması gere-
kenleri söylüyoruz. Çok kolayca çözülecek sorunla-
rın çözümsüzlüğünden sanki birileri mutlu oluyor. 
Akkaya Barajı çevre felaketi için meclis araştırması 
istedik,  İktidar Partisi oyları ile reddedildi. Patates 
için  Meclis araştırması istedik yine iktidar  millet-
vekillerinin oyları ile reddedildi.  Ancak,  Niğde’nin  
her sorununu sık sık dile getirmeye, anımsatmaya, 
çözümü için uğraşmaya devam edeceğiz. Niğde için 
futbol takımı gibi parti tutanların varlığı Niğde’nin 
sorunlarının aşılmasını engelliyor. Yapılacak her gi-
rişim ve çalışmada biz varız ve var olmaya devam 
edeceğiz. Eleştiri yanında, çözüm de söylüyoruz.” 
Niğde için yapacak çok iş var, her şey Niğde için” 
diye yola çıktık. Söyleyen, öneren, anlatan olmaya 
devam edeceğiz.

Niğde her hizmete layıktır.

Niğde ili ilgili  beş bini aşkın makale ve beş 
kitap yazdım. 1 Kasım seçimlerinde de mil-
letvekili seçildim.  1 yılda  80’i aşkın TBMM 
konuşmam,   500’ü aşan sözlü - yazılı soru 
önergem ve meclis araştırmalarımda  Niğde 
ilinin sorunlarını çözüm önerileri ile günde-
me taşıyorum.  Her ay kasaba köylerimizi,  
ilçelerimizi gezip sorunları  yerinde saptı-
yor, çözümü için de uğraş veriyorum.

Yıllardır Niğde ilinin tanınması konusunda  yaz-
dım, anlattım. Niğde’nin öncelikli sorunu, Niğde-
lilerin Niğde ilini tanımaması; tarihi, doğası, kül-
türü, folkloru ile Niğde başlı başına özel ve güzel 
bir yer. Sayfalara, kitaplara da sığmayacak kadar 
özelliği olan bir bölge. Kapadokya’nın antik dö-
nem başşehri, Karamanoğulları’nın merkezi olmuş 
illerden biri, İlk hayvanın ehlileştirildiği, Afrika’dan 
Avrupa’ya Anadolu’da ilk insan ayak izinin bulundu-
ğu, Mezopotamya’ya daha hayvan ehlileştirilmeden 
obsidiyenlerinin götürüldüğü, el sanatı, tarihi yapısı, 
pazarları, türküleri, folkloru, yerel zenginlikleri, en-
demik bitkileri ve yetiştirdiği değerleri ile başlı ba-
şına bir zenginliğin merkezi. Toroslara açılan kapı, 
Medeniyetlere uzanan varlığın adı Niğde.  Ülkemiz-
de her ilde yapılanın, nerede ise en son yapıldığı il 
olmasına rağmen bunun içinde en coşkulu kutlama 
yapan, siyasetin de bu bağlamda yürüdüğü il, Ya-
pılan her eser için birden fazla “Ben yaptım “diyeni 
olan, yapılmamışlar için ise susanların çok olduğu 
bir yerleşim.

Niğde,  plansız çarpık kentleşmenin merkezi. Ta-
rımsal sanayi geliştirilmediği için ürünleri  değer 
bulmuyor. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesine   
Aksaray, Nevşehir, Bursa, Konya gibi  42 il alındı, 
Niğde’nin alınması sağlanmadı. Tarımsal Sulama 
suyu dahi çözüme erdirilemedi.İçme suyu sorun 
olan yerler var. Akkaya gibi çevre felaketine   çö-

SAHİPSİZ NİĞDE 
Yazan: 

Ömer Fethi GÜRER
CHP Niğde Milletvekili
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ruz. Bununla birlikte, Şehit Astsubay hemşehrimizin 
adının sadece kurulu tesislerin adını değiştirmek su-
retiyle değil, asıl yeni kurulacak önemli kamu (Örne-
ğin havaalanı, hastane, yüksek okul benzeri) ve özel 
sektör yatırımlarına verilerek yaşatılması Niğde’miz 
yönünden daha hayırlı olacaktır düşüncesindeyim.  

Bu vesileyle, hem Başkent -Niğde Vakfı ve Niğde 
Üniversitesinin nasıl kurulduğunu en iyi bilen biri, 
hem de mevcut Vakfın Onur Kurulu Başkanı olarak 
Vakfın kuruluş çalışmaları ile ilgili de kısaca bilgi ver-
mek isterim.

Ankara’da bir Vakıf kurma teşebbüsüne 12 arka-
daşımla birlikte, o tarihte iş yeri olarak kullandığım 
“Banden/ Göreme Sok. 6/6 Kavaklıdere” adresinde 
karar verildi. Fiili kuruluş ise değerli hemşehrim Ya-
vuz DEMİRTAŞ’ın ofisinde 3 yıla yakın özverili bir ça-
lışma sonunda gerçekleşebilmişti. 

Yavuz DEMİRTAŞ’ın yanında Zafer SEVDİ, Aktan 
YEDİER, Dr. Nadi ÖZDAMAR, Üstün ESEN ve İsmail 
GÖKSEL gibi  çok değerli kişilerden oluşan bu ekip-
teki diğer isimler de başka bir vesileyle elbette sa-
yılacaktır. Bu arkadaşlar Niğde için önemli bir hizmet 
başlatmışlardır. Kendilerine müteşekkiriz. 

Niğde Vakfı’nın kuruluşu bu teşebbüsten sonra çok 
önemli aşamalar geçirdi, kolay olmadığını bizzat ya-
şayarak bilenlerdenim. Başkent- Niğde Vakfı adıyla 
kurulan Vakfımız Niğ de Üniversitesi’nin kurulması 
için de büyük çaba sarf etmiş ve ilk katkıyı sağla-
yanlardan olmuştur. Bu çabaları yok saymak veya 
unutmak bence haksızlık olur. 

Yayın hayatının ilelebet sürmesini dilediğim 
NİĞDEmiz’in Özel 100. sayısı aracılığıyla, Siz 
tüm Niğdeli hemşerilerimizi “Vakfımızı ve 
Bizleri Unutmayın. Daima Hatırlayın” diye-
rek saygıyla selamlıyorum. 

Kurban Bayramında gelen tebrikler arasın-
da “Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi” amble-
mini taşıyan bir tebrik aldım. Önce bir yan-
lışlık mı var diye birkaç Niğde’li dosta sorma 
ihtiyacını duydum. Evet bariz bir yanlışlık 
vardı. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Gelen tebrikin üzerinde Niğde Üniversitesi’nin 
logosu vardı. Bu logoda Üniversite’nin ku-
ruluş tarihi 1992 olarak belirtilmişti. Oysa,  
gelen tebrik Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi 
adına gönderiliyordu. 

Niğde’de 1992 yılında kurulan Üniversite’nin adının 
Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi olmadığını yakinen 
bilenlerden biriyim. Ancak, gelen tebrikten, adeta 
Üniversite’nin ismi değiştirilmiş veya yeniden bu 
isimle bir üniversite kurulmuş izlenimi veriliyordu. 

Bu yanlışlık hem üniversiteye adı verilen şehidimizin 
ruhunu rencide edecek hem de Niğde’de bir üniversi-
tenin kuruluşunu yakinen izleyen bizler gibi Niğdeli 
hemşerileri rahatsız edecektir. 

Şayet Niğde’de halen Prof.Dr. Adnan GÖRÜR Bey’in 
Rektörlüğünü yaptığı yeni bir üniversite açılıp adı 
Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi olarak belirlenmişse, 
bütün hemşerilerimiz Niğde’ye ikinci bir üniversite 
açıldığını zannederek sevinecektir. Anladığımıza göre 
böyle bir şey olmamış mevcut Niğde Üniversitesi’nin 
sadece adı değiştirilmiştir. Üstelik verilen isimde bu 
üniversitenin Niğde’de olduğunu belirten herhangi 
bir ibare bile bulunmamaktadır. Değerli şehidimizin 
adı Niğde Üniversitesi’ne verilmek isteniyorsa bun-
dan hepimiz onur duyarız; ancak, bu üniversitenin 
Niğde’de olduğunu belirten bir açıklamaya ihtiyaç 
vardır. Bu sebeple üniversitenin adının “Niğde-Ömer 
Halisdemir Üniversitesi” olması gerektiğine inanıyo-

NİĞDE VAKFI VE  
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE…

Yazan: 
Prof.Dr. C. Tayyar SADIKLAR  

Başkent -Niğde Vakfı 
Onursal Başkanı
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projeler zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalı ve 
gerçekleştirilmelidir. 

3.İstihdam Sorunu: Organize Sanayi Bölgelerimizdeki 
mevcut gelişmelerle rağmen,  istihdam konusunda halen 
büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle, bu bölgele-
rimizde istihdama yönelik Emek- Yoğun yatırımlara hız 
verilmelidir. 

4.ulaşım Sorunu: a)Ankara-Pozantı Otoyolu’nun temeli 
yaklaşık 20 yıl önce atıldığı halde sadece 3 etabı tamam-
lamış ve Niğde- Gölcük’te düğümlenmiştir. Niğde Oto-
yolunun temeli atıldığı günlerde yatırım programlarında 
adı sanı olmayan otoyolları sonradan programa alınmış, 
yapılarak hizmete açılmıştır. Bu nedenle Otoyolun Gölcük 
– Ankara arası da en kısa sürede tamamlanarak hizmete 
açılmalıdır. 

b) Hızlı Tren: Günümüzde pek çok ilimize hızlı trenle ula-
şım imkanı sağlanmıştır ve sağlanmaktadır. Daha önce hiç 
tren yolu olmayan illerimize de hızlı trenle ulaşım imkanı 
sağlanmaya yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürdürül-
mektedir. Niğde’nin de her ne şekilde olursa olsun hızlı 
tren ulaşımından yararlanması sağlanmalıdır. 

c) Niğde Hava Alanı: Niğde Hava Alanı’nın temelinin 
atıldığı 1995 yılında sayıları 25-26 civarında olan hava 
alanı  sayısı günümüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. İşin en 
ilginç yanı otoyol konusunda olduğu gibi hava alanında 
da 1995’lerde yatırım programında bile olmayan pek çok 
hava alanı, sonradan programa alınmış ve tamamlanarak 
hizmete açılmış olduğu halde, hava alanımız halen atıl 
halde beklemektedir. Bu hava alanımız bir an evvel ya-
tırım programına alınarak ivedilikle tamamlanmalı ve bir 
anlamda 15 Temmuz darbesine kendisini siper ederek ve 
“DuR” diyerek engel olan Evladımız, Kahraman Şehidimiz 
Çukurkuyu’lu Astsubay Ömer HALİSDEMİR’in adı verile-
rek hizmete açılmalıdır. 

ulaşım sorununun çözümü yatırımcılar için Niğde’yi daha 
da cazip hale getirecek ve bu sayede istihdam ve işsizlik 
sorunu da büyük ölçüde çözüme kavuşturulabilecektir. 

Yazımı Kahraman Şehidimiz Ömer HALİSDEMİR karde-
şimize Mekanının Cennet Olması temennisiyle Cenab-ı 
Allah’tan sonsuz rahmetler; Ailesine, sevenlerine ve tüm 
yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı dilekleriyle noktalıyorum. 

Saygılarımla…

Değerli hemşerilerim 
Kuruluşunun 25. Yılını tamamlamak üzere olan ve Kuru-
cuları arasında yer almaktan gurur duyduğum, Başkent- 
Niğde Vakfı’nın yayın organı “NİĞDEmiz” dergisinin, “100. 
ÖZEL” sayısında bir yazı yazmam için Vakıf Başkanımız-
dan bir talep gelince, doğrusu yazılı da olsa sizlere hitap 
etme fırsatı bulduğum için mutlu oldum. Bu vesile ile 
Vakfımızı geçmişten günümüze taşıyan, “NİĞDEmiz” der-
gisini 100. sayısına ulaştıran herkese sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. 
Dostlarım, 
Niğde’miz geçen 25 yıllık süreçte oldukça gelişti. Bundan 
25 yıl önce kurulan Üniversitemiz günden güne büyüye-
rek Ülkemizin sayılı Üniversiteleri arasında yerini almıştır. 
Toplu Konut Yatırımları ile her kesimin, özellikle de fakir 
ve dar gelirli kesimlerin sağlıklı konutlara kavuşmaları 
sağlanmıştır. 
Niğde ve Bor’daki iki Organize Sanayi Bölgesi’nde, kanaa-
timce yeterli olmasa da önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. 
Tarım alanında, tarımsal tekniklerin ve teknolojilerin uy-
gulandığı büyük ve modern tesisler teşvik edilmiş ve ku-
rulmuştur. Yağmurlama ve damlama sulamalar giderek 
yaygınlaşmaktadır. ulaşım alanında Bor- Zengen yolu 
genişletilerek hizmete açılmış; köy yolları ağındaki Altun-
hisar Çiftlik yolu Devlet Yolları ağına alınmıştır. Ankara- 
Pozantı Otoyolu’nun Niğde- Pozantı bağlantısı tamam-
lanmış; Adana ve Mersin’e iki saatte ulaşmak mümkün 
hale gelmiştir. 
Kuşkusuz, bunlar  ve daha burada dile getiremediğim 
hizmetler Niğde’miz için sevinilecek ve övünülecek geliş-
melerdir. Ama yeterli midir? Elbette değildir. Niğde’mizin 
halen çözüm bekleyen pek çok sorunları vardır. 
1.Akkaya Barajı Arıtma Sorunu: Yıllardır çözüme kavuştu-
rulmayan ve zaman zaman Niğde’de ve Bor’da büyük sı-
kıntılara yol açan, sağlık problemlerine neden olan  Akka-
ya Barajını besleyen suların, Barajın ve Sanayi kuruluşla-
rının arıtma sorunları ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. 
2.Sulama Sorunu: Niğde’mizde tarıma elverişli sulanabilir 
tarım arazilerinin büyükçe bir bölümü halen sulanama-
makta ya da pahalı yöntemlerle sulanabilmektedir. Bu 
nedenle Ecemiş Çayı ya da diğer su kaynaklarımızın tarım 
arazilerinin sulanması amacıyla kullanılmasını sağlayacak 

DÜNDEN BUGÜNE NİĞDE
Yazan: 

Birsel SÖNMEZ   
17.Dönem Niğde Milletvekili

Devlet Eski Bakanı
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1- Asker olan bu yavrumuzun ismi,  Hükümetçe An-
kara dışına nakledilecek olan Askeri tesis, birlik, 
fabrika, okul ve benzerlerinden birisi veya birka-
çının Niğde- Bor İlçesindeki Askeri Fabrika alanına 
nakledilerek verilirse,  Askeri manada adının ya-
şatılması yetkililer için de içi dolu manevi bir haz 
vesilesi olacaktır sanırım. 

2- Niğde hava alanı inşaatı atıl halde beklemektedir. 
Bu hava alanı bu genci yetiştiren ailenin yaşadığı 
yörededir. Niğde – Ankara karayolunun üzerinde 
Çukurkuyu Kasabasının tam karşısındadır. 

Her inen kalkan uçak, her inen binen yolcu ve yörede 
yaşayan her gelip geçen kişi,  bu tesisle adını okuyup 
rahmetle anacaktır. 

Güneydoğu illerimizde hava alanı olmayan il kalmadı-
ğı gibi Yüksekova ilçesine bile hava alanı yapılmıştır. 

Niğde halkı ve şehidin değerli ailesi de böyle büyük 
bir hizmete (Niğde Ömer HALİSDEMİR Hava Alanı) ve 
gönül almaya fazlasıyla layıktır sanırım. 

Şimdiden bu emri verecek olan Siz Sayın Cumhur-
başkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Ge-
nelkurmay Başkanımıza, Sayın Ulaştırma Ba-
kanımıza duygularımı, talebimi  en halisane ve iyi 
dileklerimle sunarım. Saygılarımla.

Şehit Ömer HALİSDEMİR’in ruhu şad olsun. Çok farklı 
bir davranış, cesaret ve disiplin anlayışının tipik örne-
ğidir. Siyasi tarihimizde örneğine hiç rastlanılmayan 
bir tarz. Komutanı anayasa ve kanunlara uygun bir 
emir veriyor: “Cumhuriyeti ve rejimi koru, ihtilalcileri 
kışlana sokma” diyor. Tek başına büyük bir vatanse-
verlik ve disiplin anlayışıyla, ihtilalin başı denilen üst 
rütbeli komutanı kışlasına sokmuyor, alnından vuru-
yor. Neticede onlarca mermi ile şehit ediliyor. 

Bu örnek, bu cesur davranış onun vatan sevgisi ya-
nında, yetiştiği ailenin ve Asker ocağının üstün disip-
lin ve hizmet anlayışının da bir göstergesidir. 

Yaşanılan kabus dolu vahim gece çok iyi değerlendi-
rilmelidir. Kötüler yanında sistemin iyi yanları da göz 
önünde tutularak cezalandırmalar ve düzenlemeler, 
ülkemizin jeopolitik hassasiyeti de göz önüne alına-
rak bilimsel titizlikle yürütülmelidir, sanırım yürütü-
lüyordur da. 

Aksi halde, vahim olayın şoku ve dehşeti ile geride 
telafisi mümkün olmayan tortular da kalabilir. 

Bu kahramanlık hiç unutulmamalı ve örnek olarak 
gelecek kuşaklara abideleştirilerek aktarılmalı, gös-
terilmelidir. Şehidimiz Ömer HALİSDEMİR Niğde - Bor 
-  Çukurkuyu Kasabamızın çocuğudur. Niğde yöresi 
tarihimiz boyunca ve özellikle son günlerde de çok 
şehit vermiştir, vermektedir. Bu vesileyle şehitleri-
mize rahmet, kederli aile ve yakınlarına da sabırlar 
dilerim. 

Şehidimiz Emen Ovası denen arazide, bu çorak tuzlu 
topraklarda yalın ayağı ile koşarak, ailesinin ve yöre-
sinin töresi ile büyümüştür. 

Bu şerefli evladımızın adı  1992 yılında kurulan Niğ-
de Üniversitesi’ne veya daha önce yapılan büyük bir 
tesise verilebilir ve  verilmiştir de hayırlı olsun. 

Ancak, bu büyük olayı büyüklüğü ile, önemi ile ya-
şatmak istiyorsak iki yer ve tesise adının verilmesine 
ihtiyaç vardır ve bence yakışına da bunlar olacaktır: 

AKIN GÖNEN’DEN MEKTUP… 
Yazan: 

                Akın GÖNEN 
49. T.C. Hükümeti  

Sözcüsü - Devlet Bakanı
17. ve 20. Dönem Niğde Milletvekili
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bile olmadan, sadece ve sadece “Ömer HALİSDEMİR 
Üniversitesi” isminin verilmesi kanımca yeterince şık 
olmamıştır. Ben, bu görüşüme Şehidimizin Değerli Ai-
lesinin de mutlak katılacağı inancındayım. 

Niğde’de Şehidimizin adının verilmesinin daha yakışır 
ve şık olacağı yerler kanımca sırasıyla şunlar olabilirdi:

1. Bir hava alanı için aranılan tüm ideal şartlara har-
fiyen uymasına ve en ekonomik bedelle gerçek-
leştirilebilecek olmasına karşın Niğde Hava Alanı 
inşaatı uzun yıllardır, üstelik de Çukurkuyu’nun 
yakınında ve hemen karşısında atıl halde bekle-
tilmektedir. Hükümetimizin, iktidarının da beka-
sına vesile olduğu için bir bakıma Sevgili Ömer 
HALİSDEMİR’e ve Niğdelilere vefa borcunu öde-
mek için hava alanını ivedilikle programa alarak 
tamamlaması ve adını verip “Niğde Ömer HALİS-
DEMİR Hava Alanı” olarak hizmete açması; 

2. Son KHK’larla büyük şehirlerden çıkarılan askeri 
birliklerden birisinin Niğde’mizde uygun bir alana 
nakledilmesi ve buraya “Şehit Ömer HALİSDEMİR 
Kışlası” isminin verilmesi; 

3. Niğde Üniversitesi yerine, Bor’daki iki meslek 
yüksek okulundan birisine isminin verilmesi; 

4. İnşaatı Hava Alanında olduğu gibi yıllardır sü-
rüncemede kalan ve bir türlü tamamlanamayan 
Ankara-Pozantı Otoyolu’nun ivedilikle tamam-
lanması ve bu yolda Niğde ili sınırları içinde kalan 
Viyadüklerden birisine “Ömer HALİSDEMİR” ismi-
nin verilmesi; 

5. Bunların hiçbirisi mümkün ya da uygun görülmü-
yor veya görülemiyorsa da –ki mümkündür- son 
ve en son ihtimal “Ömer HALİSDEMİR Üniversite-
si” isminin  önüne “Niğde” eklenerek “Niğde Ömer 
HALİSDEMİR Üniversitesi” olarak yeniden değişti-
rilmesidir. 

Şurası unutulmamalıdır ki ölçüyü kaçırdığımız ve 
Kraldan fazla Kralcı olmaya kalktığımızda bir kişiye 
ya da kuruma karşı duyulan sempati giderek antipa-
tiye dönüşebilir. Lütfen, ama lütfen Sevgili Şehidimi-
zi de böylesi bir duruma düşürmemeye azami özen 
gösterelim.  Saygılarımla… 

Vakfımız Kurucularından Devlet Eski Bakanı Sa-
yın Akın GÖNEN Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın 
Başbakan’a, Sayın Habercilik ve ulaştırma Bakanı’na 
ve Sayın Genel Kurmay Başkanı’na ithafen yazıp 
gönderdiği ve “ÖZEL” sayımız için yazı talebimiz 
üzerine yayınlanmak üzere Vakfımıza da gönderdiği 
yukarıdaki mektubunda Şehidimiz, gururumuz Ömer 
HALİSDEMİR ile ilgili duygularını dile getirmekte ve 
sonra da “Niğde Üniversitesi”ne isminin verilmesine 
ilişkin görüşlerini aktarmaktadır. 

Sevgili Ömer HALİSDEMİR cesur ve kahramanca 
davranışı sonucu Şehadet mertebesine ulaşmıştır. 
Ama O, bu davranışı ile darbenin kırılma noktasını 
oluşturmuş ve Ülkemizin olası makus talihini tersine 
döndürmüştür. Elbette, HALİSDEMİR her türlü övgü-
ye layıktır ve adının ölümsüzleştirilmesi  de mutlak 
ama mutlak gereklidir. Nitekim, başta Niğde olmak 
üzere Ülkemizin pek çok yöresinde yöneticiler ve Va-
tandaşlarımız, O’nun için gereken vefa duygusunu 
göstermişler ve Ömer HALİSDEMİR’ adını ölümsüz-
leştirmek adına duyarlı davranmışlardır. Şehidimizin 
adı Çukurkuyu Kasabasında düzenlenen mükemmel 
bir parka, bir hatıra ormanına, Niğde Merkezde bir 
önemli meydana verilmiştir. Ayrıca, Bursa’da bir has-
taneye; Kırıkkale ve Malatya’da Spor ve Konferans 
Salonlarına; Gaziantep’te bir Bulvara; Ankara, Antal-
ya- Kepez ve Yalova – Çiftlikliköy’de birer caddeye; 
Sivas – Suşehri, Zonguldak –Alaplı ve Bartın’da birer 
sokağa; Antalya’da bir Köprüye; Ankara- Etimesgut, 
Samsun, Niğde, Kayseri, Kütahya, Manisa, Konya 
ve İstanbul- Çekmeköy’de çoğunluğu kapatılan 
FETÖ okulları olmak üzere, çok sayıda okula O’nun 
ismi verilmiştir. Mersin- Toroslar Belediyesi Ömer 
HALİSDEMİR’in bir heykelini yaptırmış, Bursa’da ise 
Demokrasi meydanına yapılacak anıta isminin veril-
mesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, çok sayıda yurttaşımız 
da yeni doğan çocuklarına O’nun adını vermişlerdir. 

Bunlar sadece  ve sadece bilinenler ya da bizim 
bildiklerimiz. Elbette, Demokrasi Şehidimiz Ömer 
HALİSDEMİR ne kadar övülürse, adı ne kadar fazla 
yere verilse yine de azdır. Bununla birlikte, her şeye 
rağmen Sayın GÖNEN’in mektubunda da değindiği 
gibi 24 yıllık “Niğde Üniversitesi”ne,  başında “Niğde” 

SAYIN GÖNEN’in MEKTUBU ÜZERİNE                ÖZMEN’in  
kaleminden. 
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hatasının da hicvi vardır. Ama güzel bir şiir. Yahya 
Kemal’in “Bir hatıra zevki var kederde” dediği gibi, 
biz de bir hatıra zevki tatmak için bu şiiri buraya 
alıyoruz.

Mehmet Naci ECER, bir süre bizim Ortaokul Müdür-
lüğümüzü de yaptı. uzun boylu, inceden, hafif öne 
doğru eğilir gibi yürüyen, karşısına gelen herkese 
hürmet telkin eden, olgun bir insandı. Güleç yüzlü, 
herkesi sakin, sakin dinleyen, onlara gereken cevabı 
veya çözümü münasip bir ifade ile bildiren, diyebili-
riz ki karıncayı dahi incitmeyen bir insandı.

Niğde’nin yetiştirdiği eğitim ve kültür 
adamlarından birisidir.

1901 Yılında Niğde’de doğdu. Babası Mustafa Ra-
sih efendi, annesi Lütfiye hanımdır. 1908 Doğumlu 
Feride ECER ile evlenmiş, bu evlilikten Seyhan ve 
Yücel isimli iki kızı ve Ayhan isimli bir oğlu olmuştur. 
Paris Sorbon Üniversitesi Pedagoji bölümü mezunu 
olduktan sonra yurda dönmüş ve Adana Erkek Mu-
allim mektebi Müdürlüğü, Niğde Ortaokul ve Lise 
Müdürlüklerinde bulunmuştur.

Yazı hayatı şiirle başlamış, sonra da Fransızca’dan 
dilimize tercümeler yaparak Kültür ve Bilim dünya-
mıza nice eserler kazandırmıştır.

Bilinen bir hikayesi ve onun vücut verdiği bir şiir 
vardır. Anlatıldığına göre, Mehmet Naci ECER, 
Namdar Rahmi KARATAY ve üç arkadaşı yüksek 
öğrenim yapmak üzere Paris’e giderler. Diğer arka-
daşları dersten artan zamanlarını Paris’i yaşayarak 
geçirdikleri halde Mehmet Naci ECER  okuyarak ge-
çirirmiş. Onların “Şuraya gidelim, buraya gidelim” 
şeklindeki sözlerine teşekkürle karşılık veren ECER, 
sohbetlerinde yurda vardıklarında önemli görevle-
rin kendilerini beklediğini, bu büyük görevlere ha-
zır olmaları gerektiğini söyler ve çalışmaya devam 
edermiş.

Yurda döndüklerinde Mehmet Naci ECER, Adana 
Muallim Mektebi Müdürlüğüne, diğer arkadaşları da 
bu seviyeye yakın yerlere tayin edilirler.

Namdar Rahmi KARATAY, Niğde’nin bir deyimini 
esas alarak arkadaşı M. Naci ECER’e “Geçti Bor’un 
pazarı, sür eşeği Niğde’ye” mısralarının tekrarlandığı 
şiiri yazar gönderir. Bu şiirde hem ECER’in sözleri-
nin hicvi, hem de dönemin yaptığı değerlendirme 

NİĞDELİ BİR AYDIN VE NİĞDE LİSESİ’NİN  
İLK MÜDÜRÜ MEHMET NACİ ECER

Hazırlayan: 
İsmail ÖZMEL 
Avukat – Yazar 

Bize emek verenler
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Niğde Ortaokul öğrenciliğimde bir küçük anım var, 
onu da burada anlatayım. Mevsim kış, arkadaşlarla 
beraber okulun (Şimdiki Anadolu lisesi)  içindeki ko-
ridorda yürüyerek  teneffüsü geçiriyoruz. Bir aralık 
omuzuma yavaşça dokunan bir el hissettim. Baktım 
Müdürümüz Mehmet Naci ECER, “Babanın okul ar-
kadaşım olduğunu biliyor musun?” dedi. “Bilmiyo-
rum efendim.” “Çok çalışkan bir öğrenci idi ve imkanı 
olmadığı için okuyamadı” dedi.

Yenice Mahallesi Çıldır Çeşmesi mevkiine kiremitli 
güzel bir ev yaptırmış, son yıllarını okuyarak ve ya-
zarak bu evde geçirmiştir. Sanırım bu ev o dönemin 
oradaki en modern binası idi.

Niğde’nin Yenice Mahallesi 137. hanedeki nüfus 
kaydına göre 5.12.1953 tarihinde vefat etmiştir. 
Geçti Bor’un pazarı şiirini birlikte okuyarak O değerli 
insanı yadedelim. 

Mehmet Naci ECER’in telif ve tercüme eser-
leri vardır. Tesbit edebildiklerimizi şöyle sı-
ralayabiliriz.

A — TEL’İF ESERLERİ :

1 — Pedagojide Test usulü (Resimli Ay tarafından 
yayınlanmıştır)

2 — Anormal Çocuk (Muallim Ahmet Halit Kitabevi 
tarafından yayınlanmıştır.)

B — TERCÜME ESERLERİ:

1 — Karıncaların Hayatı. Maurice Maeterlinck. Çevi-
ren M. Naci ECER.

(Vakit Gazete - Matbaa, Kütüphanesince yayınlan-
mıştır)

2 — İnsan, Fr. Paulhan. Çeviren M. Naci ECER. (Vakıf 
tarafından yayınlanmıştır.) (İstanbul - 1936)

3 — Gobino (Comte de Gobineau) (Irk nazariyesi ve 
bunun için açılan ankete oniki Fransız Aliminin ver-
dikleri cevaplarlardan meydana geliyor) Çeviren : M. 
Naci ECER. (Ahmet Halit Kitabevi tarafından 1940 
da yayınlanmıştır.)

4 — Ahlâkın Ahlâksızlığı. Fr. Paulhan. Çeviren : M. 
Naci ECER (İstanbul Remzi Kitabevi yayınlamıştır.)

GEÇTİ BOR’UN PAZARI

Başta kavak yeleri estiği günler hani? 
Beklediğin nişanlar, şerefli ünler hani?
Aradığın sevgili, şanlı düğünler hani?

Selvi gibi ümitler döndü birer iğdeye,
Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye.
  
Sende varsa bir cevher, onu herkes ne bilsin?
Kimler böyle züğürdün huzurunda eğilsin?
Süslü bir dairede müdür bile değilsin.
 
Ne çıkar öğrenmişsin mesahayı pi diye,
Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye.
 
Bilmem ne olmaktı senin gayen, maksadın?
Fare gibi kitaplar arasında yaşadın.
Ne dans ettin, eğlendin, ne de sevdin kız, kadın.
 
Kim dedi hey serseri gençliğine kıy diye?
Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye.
 
Gönül ne çalgı ister, ne eğlence ne de dans, 
Ne güzel kadınların önlerinde reverans. 
Kapandıkça kapandı bunca yıldır kahpe şans.
 
İhtiyarlık gölgesi perde çekti dideye,
Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye.
  
Fırsatı iyi kolla olma sakın dangalak, 
Keyfine bak, dünyada gülerek, oynayarak, 
Sonra iç şampanyalar, viskiler bardak, bardak.
 
Dokunuyor üç kadeh şimdi bizim miğdeye,
Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye.
 
Fırsat uçan bir kuştur vaktinde yetişmeli, 
Durmadan eğlenmeli, atıştırıp şişmeli, 
Yanmadan, kavrulmadan mükemmelen pişmeli.
 
Sonra seni almazlar hiç bir yere çiğ diye,
Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye.

Namdar Rahmi KARATAY
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Mehmet Naci Ecer’in başka eserlerinin olma ihtima-
lini düşünüyorum. Şiir yazdığını tesbit etmemize 
rağmen şiirlerine ulaşmak mümkün olmadı. Üslubu-
na bir örnek olması bakımından «Karıncaların Haya-
tı» adlı tercümesine yazdığı önsözü aynen almak 
istiyorum

Maurice Maeterlinck’in “La vie des fourmis” sini 
Türkçemize çevirmekle faydalı bir iş yapmış oldu-
ğumu umuyorum. Bütün dünyaca tanınmış olan bu 
büyük edip bu kitabının sonuna yedi sahifelik bir 
bibliyoğrafya koymuştur. Böcek ve Böcek Psikoloji 
bilginlerinden Seksen tanesinin Alman, Fransız, İn-

Niğde Lisesi’nin ilk Müdürü Naci ECER ve lise öğrencileri. 

Oturanlar (Soldan sağa): Şaziye, Ruhsar, Meliha (Doktor), Muzaffer Hanım (Felsefe öğretmeni), Altan 
TACİROĞLu, Türkan (Resim öğretmeninin kızı), Şükran YEDİER, Kadime (Ezberi Kuvvetli)

Erkekler (Arka sıra soldan sağa): Faruk (Tapucu), Güner ALKAN (Thales), Fuat BİLEN (Eczacı), Hürrem 
KuBALI, Sarı Memet, Rıza BİLGİN (Savcı) , Tuncer, Naci ŞİRİ (En arkada Noter), Müdür Naci ECER, Celal ÖZENÇAY 
(Türkçe öğretmeni), İrfan YAMANOĞLu (Avukat), Aksaraylı Rıfat, Fevzi (Kruvaze ceketli), Hulusi SÜMER (En 
sağda), Özcan BERMEK. 

Bu fotoğraf Edebiyat öğretmeni Adil İZCİ tarafından sahaflar çarşısında tesadüfen bulunmuş ve 
Alper GÖNCÜ’ye teslim edilmiştir. Fotoğraftaki öğrenci ve öğretmenlerin isimleri Naci ŞİRİ ve Rıza 
BİLGİN ile istişare edilerek yazılmıştır. Bu fotoğrafın çekilmesinden kısa bir süre sonra Müdür Naci 
ECER vefat etmiştir.

giliz dillerinde yazdıkları dörtyüze yakın kitap, risale 

ve makalelerin adını taşıyan bu bibliyoğrafya, müel-

lifinin bu işi ne kadar incelediğini bize gösterir ve iyi 

yazı yazmanın ne kadar zor bir iş olduğunu anlamak 

gibi bir başka faydayı  da ortaya çıkarır. Bir böyle 

konu için çekilen emeklerin boşluğunu ileri süre-

cek bir okur yazar tasavvur edemem. Zira : Büyük 

muharririn kitabının bir tarafında bir münasebetle 

söylediği gibi, Göklerde dolaşan şeyle bir damlacık 

suda olup biten her şey aynı kanunlara boyun eğer. 

(Bor, Halil Nuri YuRDAKuL Kütüphanesi 6668 nolu 

kitap Sh: 3)
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1958 yılında kurulmuştur. Bu gelişmeyi 1960 yılın-
da kurulan Ticari Sınai Zirai A.Ş. Niğde un Fabrikası 
takip etmiştir. Daha sonra Türkiye’nin bilinen en eski 
gazoz fabrikalarından birisi olan Niğde Gazoz fabri-
kası 1962 yılında kurulmuştur. Ardından 1960’lı yıl-
larda kurulan Nimsa Niğde Meyve suyu fabrikası ile 
Elsan Orman Ürünleri Sanayi fabrikaları kurulmuştur. 
Günümüzde de etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdü-
ren ve Koyunlu halı markasıyla bilinen BİRKO A.Ş. ise 
1972 yılında kurulmuş ve bölgenin önemli sanayi 
tesislerinden birisi haline gelmiştir. Bu süreçler da-
hilinde oluşan sanayi kültürü, üretim ve ticaret faali-
yetleri konusunda işletmeler arasında hem rekabeti 
teşvik etmiş hem de ortak paylaşımı pekiştirmiştir. 
Bölgemizde faaliyetlerine son veren işletme sayısı 
birçok bölgeye göre çok düşük düzeydedir. Bu du-
rum bölgede yer alan mücadeleci yapının bir yansı-
ması olarak kabul edilmelidir.  Niğde sanayicisinin ve 
tüccarının mücadeleci ruhunu dış ticaret konusunda-
ki çabalarıyla da değerlendirebiliriz. İhracat rakamları 
her zaman artış eğilimi içerisinde olan bölgemizde 
ithalat rakamları ise ihracatın altında olup ülke eko-
nomisine katkı sağlanmaktadır. 

Dikkat çekmek istediğim bir konuda bölgede sağ-
lanan teşvikler konusudur. Biliyorsunuz Niğde bir 
teşvik bölgesidir. Ancak, bölgede sağlanan teşvikler 
sadece bölge ekonomisine değil bölgeye sonradan 
gelen işletmelerin bölge kültürüne ait ticari değerleri 
kazanmasına da neden olmuştur. Yaptığımız kişisel 
görüşmelerde bölgeye sonradan gelen işletmeler-
den bu konuda oldukça olumlu geri dönüşlerde al-
maktayız.

Her ne kadar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da 
olsam Niğde’nin orta ölçekli şehir olmasından kay-
naklanan bir avantaj ile diğer alanlarda da bazı ek-
lemelerde bulunmak istiyorum. Niğde bölgesi aynı 
zamanda bir tarım bölgesi olup tarım ürünleri ihraç 
etmekte ve patates, elma, lahana ürünlerinin üre-

Niğde Anadolu’nun kendine has coğrafyasında görü-
lebilecek en fedakâr şehirlerden bir tanesidir. Köklü 
tarihi, çalışkan insanı ve mücadeleci sanayicisi ile her 
şart altında ticaretini sürdüren ve asla yılmayan bir 
yapıya sahiptir. Bu şehre özgü birçok farklı özellikten 
söz edebiliriz ancak benim için vurgulanması gere-
ken en önemli konu başkanlığını yürüttüğüm oda 
adına ifade edebileceğim şekliyle sanayide kendi 
kültürüne sahip şehir vurgusu olacaktır. Biliyorsunuz 
kültür bir coğrafyayı birbirine kenetleyen tarihsel, 
toplumsal, maddi ve manevi her şeyin dahil edildiği 
inançlar ve adetler sistemidir. Bu kültürün oluşması 
çok uzun süren sosyolojik bir olay olarak ifade edile-
bilir. Biliyorsunuz sanayi devriminden sonra toplum-
sal yapıdaki değişimler tüm dünyayı etkilemiştir. El-
bette Niğde’de bu etkilerden payını almıştır. Ülkemi-
zin tarihi sürecinde, yaşanan savaşlar nedeniyle bazı 
alanlarda kayıtlı bilgiye ulaşmak mümkün değildir. 
Ancak, mevcut bilgilerin ışığında tarihi süreç değer-
lendirilecek olursa, kayıtlı bilgilerin ilk olarak siste-
matize edilmesi Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
kurulduğu 1914 yılına rastlar. Bu tarih birçok büyük 
şehre göre oldukça eski sayılabilecek bir tarihtir. 
Ancak, ne yazık ki odamızın ilk kurulduğu döneme 
ilişkin kayıtlara da ulaşmak mümkün olamamaktadır. 
Oda faaliyetlerinin düzenli halde kayıt altına alınma-
sı odamızın yeniden kurulduğu 1958 yılını bulmak-
tadır. Bakınız Niğde bölgesi ile ilgili olarak en eski 
sanayi tesislerinden birisi olan Oysa Çimento A.Ş. 

NİĞDE’DE TİCARET ve SANAYİ  
ALANINDAKİ GELİŞMELER…

Yazan:
Şevket KATIRCIOĞLU
Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı 
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timlerinde ülke ekonomisinde üst sıralarda bulun-
maktadır. Bu başarıyı destekleyecek bir gelişmede, 
yeni adıyla Ömer HALİSDEMİR Üniversitesinde açılan 
Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesi’dir. Ayrıca, böl-
ge esnafı geleneksel ticaret anlayışıyla uzun süreli 
geçmişini ve birikimini sektöre aktarmakta ve bu sa-
yede geçmişte yaşanan ekonomik krizlerden sağlam 
bir şekilde çıkmış durumdadır. 

Sonuç olarak Sanayisiyle, Esnafıyla, Tüccarıyla, Üni-
versitesiyle ve birçok kamu kurumuyla Niğde gelece-
ğin yükselen bir yıldızıdır demek yanlış olmayacaktır. 

Bütün bu avantajların yanında bölgenin bazı sorun-
larını da anlatmak istiyorum. Bu sorunları elbette 
bir çok farklı mercide detaylı olarak anlattım. Önü-
müzdeki dönemde gerçekleşecek olan IX. Türkiye 
Ticaret ve Sanayi şurasında da ifade ederek üzerime 
düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmek istiyo-
rum. Ancak, buradan tüm kesimleri de sorunlarımız 
konusunda aydınlatmakta fayda var. Bakınız Niğde 
ili için ihtiyaç duyulan potansiyel su kaynakları ara-
sında Çamardı ilçesinde bulunan Ecemiş Suyunun 
bölgeye getirilmesi ve içme suyu olarak kullanılması 
gerekmektedir. Henüz bu konuda yapılmış bir çalış-
ma yoktur. Ayrıca Niğde ilimizin en güçlü iş sahasını 
oluşturan Tarım ve Madencilik işletmelerinin ürünle-
rini iç ve dış pazarlara yeteri kadar etkin bir şekilde 
pazarlanamamaktadır. Sanayi bölgesinin çekiciliği 
sebebiyle Niğde ilinde yer alan Niğde Organize Sa-
nayi Bölgesi tam doluluk oranına gelmiş olup, yeni 
yatırımcıların gelmesi ve bölgesel teşviklerin etkin 
kullanılması için yeni bir organize sanayi bölgesinin 
kurulması gerekmektedir.Özellikle bölgemize ait bir 
değer olan saflık derecesi yüksek kalsit hammad-
desiyle ürün üreten işletmelerin bölgemize gelmesi 
için çalışmalar başlatılması gerekmektedir. Tabii bü-
tün bu sorunlardan daha önemli bir konu Niğde İlinin 
ekonomik gelişimini hızlandıracak ve yatırımcıların 
gelmesinde en büyük etkenlerden birisi olacak böl-
gesel bir hava limanı bulunmaması konusudur.

Bölge insanı ve oda başkanı olarak bu sorunların çö-
zülmesi için bütün siyasi ve fiziksel imkanları değer-
lendirmek istiyorum. Ancak, belirtmek istiyorum ki 
fedakar halkı, demokrasi kahramanları ve her koşul 
altında devletine bağlılığıyla Niğde sadece bu so-
runların değil gelecekte oluşacak bütün sorunlarını 
çözecek potansiyele sahip bir şehirdir.

Şevket Katırcıoğlu

1962 Niğde doğumludur. İlk ve orta tahsilini 
Niğde’de, lise öğrenimini ise İstanbul Kabataş Erkek 
Lisesi’nde yaptı. 1984 yılında Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu.

Katırcıoğlu, ticari ve sınai hayatının yanında çeşitli 
meslek örgütleri ve kuruluşlar başta olmak üzere çe-
şitli üst düzey yönetim görevlerinde bulundu. 1995 
yılından beri Niğcam Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Önceki dönemlerde Niğde Üniversitesi Derneği Yö-
netim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı (1986-2007), 
Niğde Üniversitesi Vakfı Kurucu Üyeliği, Niğde Üni-
versitesi Vakfı Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
Niğde Sanayici ve İşadamları Derneği (NİSİAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı (2004-2006), Niğde Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi 
çok çeşitli görevleri yürüttü. Çeşitli sivil toplum kuru-
luşlarında gönüllü çalışmalara katıldı; çeşitli ticari ve 
sınai projelerin yürütülmesinde ve yönetilmesinde 
görev aldı. Aynı zamanda Niğde Makine Mühendis-
leri Odası üyesidir.

Katırcıoğlu, 2003 yılından Haziran 2013’e kadar 
Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevle-
rini yürüttü.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı olan Katırcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.
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NİĞDENİN TARIMSAL SORUNLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık  
 İl Müdürlüğü

delerin birikimi neticesinde toprak yorgunluğuna 
bağlı verim ve kalitede önemli düşüşler görül-
mekte iken 2009 yılından itibaren Bakanlığımı-
zın uygulamaya koyduğu  zorunlu münavebe 
sistemi ile aynı tarlaya patates en az 3 yıl sonra 
ekilebilecektir. Bu uygulama çok yerinde bir ka-
rar olup, ilimiz patates üretimindeki olumsuzluk-
ları zamanla giderecektir. Ayrıca bu durum pata-
tes üreticisini,  hayvancılık ve alternatif ürünlere 
yönlendirmektedir.  İlimizde özellikle yem bitkile-
ri üretiminde önemli artışlar olmuştur.

İlimizde 2002 yılından beri yürütülen Patates Siği-
li Hastalığı Sürvey çalışmaları neticesinde 2015 yılı 
itibariyle;  412 tarlada 8.697,2 da alan patates siğil 
hastalığı ile bulaşık olarak tespit edilmiştir. İlimizde 
(Bulaşık Tarla+Güvenlik Kuşağı) toplam karantinaya 
alınan alan 35.232,4 dekardır.

a- Patates Üretim Alanları ile İlgili Sorunlar :

İlimizde sulanabilen tarım alanlarında ağırlıklı olarak 
patates ekimi gerçekleştirilmektedir. Özellikle Merkez 
ilçe, Çiftlik ve  son yıllarda Altunhisar ilçesinde yoğun 
bir üretim söz konusudur. Patatesin geçmişte bazı yıl-
larda üreticisine iyi kazandırması çiftçilerimizi cezbet-
mekte, fiyatının düşük olduğu yıldan sonraki üretim 
sezonunda bile üretim alanında artış olabilmektedir. 

Çiftçilerimizin patates tarımına olan bağlılığı (yıllardır 
alternafsiz olarak üretmektedir) ve bu ürünün üretimi  
için sahip olduğu alet ekipman varlığı  (yağmurlama, 
tesisleri, patates ekme ve sökme makinası vb) çiftçi-
lerimizi patates  ekmeye sevketmektedir. 

Aynı tarlaya üst üste patates ekimi yapılan tarlalarda 
; yüksek miktarda gübre ve pestisit kullanımı, ürünün 
salgıladığı toksit maddelerin birikimi neticesinde yu-
karıda da değinildiği gibi toprak yorgunluğuna bağlı 
olarak verim ve kalitede önemli düşüşler görülmüştür. 

b- Tohumluk Aşamasındaki Sorunlar :

Patates üreticisi çiftçilerimiz, yerli tohumluk üretimi-
nin yetersiz olması nedeniyle ithalat yoluyla Avrupa 
ülkelerinden getirilmekte olan ithal tohumluk kullan-
mak zorunda kalmaktadır. İthal patates tohumunun 
fiyatının yüksek olması maliyeti artırmaktadır. 

BİTKİSEL ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1-PATATES

Niğde’de üretim miktarı bakımından en çok üretilen 
ürünlerin başında patates gelmektedir. İl genelinde 
ÇKS’ye kayıtlı toplam 14.252 çiftçi ailesinin 5.156 ’sı 
patates üretiminden geçimini sağlamaktadır. 

TÜİK-2015 verilerine göre ülke genelindeki patates 
üretiminin % 14,18’i ilimizde gerçekleştirilmektedir. 
Yine TÜİK-2015 verilerine göre ilimizde 674.773 ton 
patates üretilmiştir. 2015 yılı hasat döneminde pata-
tes fiyatı 0,60-0,70 TL/kg dan başlamış, ancak üreti-
min fazla olması, üretici illerin çoğalması ve özellikle 
güney sınırımıza yapılan ihracatın durması nedeniyle 
fiyat düşmüş, Mart-Nisan 2016 tarihi itibariyle  0,10 
TL/kg’a kadar gerilemiştir. 

2015 yılı patates fiyatının düşük olması nedeniyle 
üretici daha az gelir elde etmesine rağmen, çiftçilerin 
ellerinde geçen yıldan kalan patates tohumu bulun-
ması ve geçmiş yıldan kalan girdi borçlarını ödemek 
amacıyla fiyatı önümüzdeki yıl yükselir umuduyla yine 
patates üretimine yönelmiş olup, alanda yapılan tes-
pitlerde 2016 yılı birinci tahmin verilerine göre üretim 
alanı geçen yıla göre yaklaşık % 10 oranında artarak 
259.450 dekara ulaşmıştır. Tahminen 911.360 ton 
rekolte beklenmektedir.

Geçmiş yıllarda, 5-6 yıl  üst üste patates ekimi 
yapılan tarlalarda; yüksek miktarda gübre ve 
pestisit kullanımı, ürünün salgıladığı toksit mad-
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2016 yılında da patates yetiştiricilerimiz yerli tohum-
luk üretiminin yetersiz olması ve tohumluk ithalinde 
yaşanan sorunlar nedeniyle tohumluk temininde bü-
yük sıkıntılar yaşamıştır. İlimizde kullanılan sertifikalı 
tohumlukların tamamına yakını ithalat yoluyla Av-
rupa ülkelerinden getirilmekte olup,  bu uygulama 
maliyeti artırmaktadır. Bu nedenle sertifikalı tohum-
luk üretimi ve kullanımı teşvik edilmesi gereken en 
öncelikli konulardan biridir. Niğde Patates Araştırma 
Enstitüsü, bölgemiz için ileri kademe patates tohum-
luk ihtiyacını karşılayacak altyapıya kavuşmuştur. 
Patates çiftçisinin anaç kademede tohumluk ihtiya-
cının karşılanması için sözleşmeli patates tohumluğu 
yetiştiricilerine (çiftçi, firma vb.) ihtiyaç vardır. Enstitü-
ye gerekli ödenek ve teknik eleman desteğinin sağ-
lanması halinde bölgemiz için patateste ileri kademe 
tohumluk sorunu ortadan kalkacaktır. Ancak yerli 
tohumluk üretimi yeterli seviyeye ulaşıncaya kadar 
anaç tohumluk ithalinin yapılması gerekmektedir. Bu 
amaçla yurt dışından ithal edilen anaç kademede-
ki patates tohumluğunu alarak sertifikalı tohumluk 
yetiştirmek isteyen çiftçilerimizden, kontrolü İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılmak 
üzere belge verilenlere tohumluğu satma zorunlulu-
ğu olmadan destekleme yapılmalıdır. Bu şekilde en az 
5 dekar alanda sertifikalı tohumluk üreten çiftçilere, 
aldığı tohumluğun ücretinin bir kısmı da teşvik olarak 
sübvanse edilmelidir.

c- Pazarlama Aşamasındaki Sorunlar : 

İlimizde üretilen patateslerin büyük bir çoğunluğu  
toptancı ve komisyoncu kanalıyla pazarlanmaktadır. 
Pazarlama kanalının uzaması; ürünün, tüketiciye ula-
şıncaya kadar fiyatını yükseltmekte, bu durum üreti-
ciyi doğrudan etkilemekte, ürününü çok düşük fiyata 
satmak zorunda bırakmaktadır. Bu kanallarla yapılan 
pazarlamalarda,  üreticilerimiz zaman zaman ürünü-
nün parasını alamamaktadır.

 

Sorunlara Çözüm Önerileri 

1- Üreticiye verilecek kaliteli tohumluk ile taban fi-
yat garantili, münavebeli ve kontrollü belli miktarda 
üretim, 

2- Bu üretimi standart ölçülere koyacak tasnif ve am-
balajlama tesisleri, 

3- Tasniflenen ve ambalajlanacak üretimi çeşitli pazar 

şartları karşısında muhafaza edebilecek yeterli kapa-
sitede depolama tesisleri, 

4- Patates piyasa hareketlerini içte ve dışta, devamlı 
izleyerek satış ve nakliyeyi koordine edecek hızlı ve 
etken bir çağdaş haberleşme sistemi, 

5-  Pazara sunulmayan patatesler ile mecbur kalındı-
ğında, muhafazası tehlikeye giren patatesleri işleyen 
sanayi tesisleri, 

6-  Bu işlerin yapılmasında gerekli parayı devlet veya 
özel kuruluşlardan sağlayacak finansman sistemi,

7-  Tüketim imkanlarının artırılması, 

8-  Cazip tüketim şekillerinin teşviki, 

9-  Örgütlenme (Üretici birliklerinin kurulması) 

10-2009 yılından itibaren Bakanlığımızın uygulama-
ya koyduğu  zorunlu münavebe sistemi ile aynı tarla-
ya patates en az 3 yıl sonra ekilebilecektir. Münavebe 
uygulaması patates üreticisini alternatif ürün yetiş-
tirmeye,  Bakanlığımızca hayvancılığa verilen desteğe 
paralel olarak özellikle yem bitkileri üretimine yönlen-
direcektir. Bu kapsamda uygulama sonuç vermeye 
başlamış, son yıllarda ilimizde özellikle yem bitkileri 
(yonca ve silajlık mısır) üretiminde önemli artışlar ol-
muştur. 

11-Bakanlığımız sertifikalı tohum kullanımını teşvik 
etmek amacıyla sertifikalı tohumluk kullanan ve bunu 
belgeleyen çiftçilerimize dekar başına  40 TL destek-
leme ödemesi yapmaktadır. Bu durum, yüksek verimli 
sertifikalı tohumluk kullanımını artırmıştır. uygulama-
nın devam etmesi  dekar başına verilen destek mikta-
rının yükseltilmesi hem üretime hem de ürün maliye-
tine olumlu yönde yansıyacaktır.                                                                                                            

12-Geçmiş yıllarda olduğu gibi patates ihracatında 
verilmekte olan  ihracat teşvik primi ödemesi yapıl-
ması (Öneri olarak ton başına 20 Dolar) 

13-Geçmiş yıllarda patates üretimi Niğde, Nevşehir 
gibi belli bölgelerde yapılırken günümüzde çok daha 
geniş bir coğrafyada üretilmektedir. Bakanlığımızın 
uygulamaya başladığı havza projesi kapsamında han-
gi havzada hangi ürünün üretileceği belirlenmiş olup, 
illerin sahip olduğu havzalarda önerilen ürünleri üret-
meleri  sağlanmalı . 

14-Patates üreticisini, hayvancılık ve alternatif ürün-
lere yönlendirmek ve teşvik etmek üzere girdi temini 
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sağlamak amacıyla, düşük faizli krediler verilmeli veya 
hayvancılık ve alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik 
edici desteklemeler artırılmalıdır.

15-Patates üretiminde;  aşırı gübre ve su kullanımının 
önlenerek, bitkinin ihtiyacı kadar su ve gübrenin veri-
lebildiği damla sulama sistemine geçilmelidir. İlimizde 
kısmen damla sulamaya geçilmiş olup, ağırlıklı olarak 
yağmurlama sulama yapılmaktadır. 

16-Tarımsal Sanayiinin kurulması ( patates cipsi fab-
rikası, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, pa-
zarlanması, … vb. ), yaygınlaştırılması için Niğde ilinin 
İPARD illeri arasına alınmasının uygun olacağı düşü-
nülmektedir. 

17-Patates üreticilerinin kurulacak birlikler vasıtasıyla 
örgütlenmelerini teşvik edilerek ulusal düzeyde pata-
tes üreticileri birliği kurulması sağlanmalıdır.

2-ELMA

a) Üretim aşamasındaki sorunlar

1- İlimizde çiftçi şartlarında üretimi yapılan mevcut 
bahçelerin % 45’i, 40-50 yaşlarında ekonomik öm-
rünü tamamlamış Amasya çeşidi elma bahçelerinden 
oluşmaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve her 
yıl ürün vermeyen bu çeşit, doğal olarak yetiştiriciye 
düşük bir gelir sunabilmektedir. İhracat ve iç pazar 
şansı oldukça az olan bu çeşidin değiştirilmesine ve 
bahçelerin yenilenmesine ihtiyaç vardır. İlimizde son 
yıllarda büyük alanlarda kapama meyve bahçeleri te-
sisine hız verilmiştir. 

2- İlimizde küçük alanlarda üretimi yapılan elma bah-
çelerin önemli bir kısmının eski tip bahçeler olması, bu-
dama ,seyreltme, gübreleme gibi kaliteyi artırıcı  kül-
türel uygulamaların istenildiği gibi yapılmasına engel 
olmaktadır.

3- Verim ve kalitesi yüksek olan tam ve yarı bodur 
elma bahçesi kurmanın maliyeti yüksektir. 

b-Pazarlama aşamasındaki sorunlar

Elma üretiminin yıllara göre pazara arzında bir stan-
dart olmaması, ürünü tüketiciye ulaştıran pazarlama 
zincirindeki halkaların (komisyoncu, aracı gibi.) fazlalı-
ğı, kalitenin pazarın istediği seviyede olmaması nede-
niyle iyi bir fiyat bulamaması gibi nedenler üreticiye 
bol kazançlar getirmesini engellemektedir.

Sorunlara Çözüm Önerileri

Üretim aşamasındaki sorunların bir kısmı çiftçinin 
maddi yetersizliğinden, bir kısmı ise  yeterli bilgiye 
sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun için 
üretim aşamasındaki desteklemelere devam edilme-
lidir. Bilgi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, çift-
çinin işlerinin olmadığı kış aylarında yapılacak eğitim-
lerle giderilmelidir.

3-LAHANA

a-Üretim aşamasındaki sorunlar ; 

1-Hatalı sürüm ; Bazı çiftçilerimiz toprağı un-ufak hale 
getirerek mevcut tavı uçurmakta ve toprağın en ve-
rimli yeri olan üst tabakası, rüzgarla ve yağışla kayıp 
gitmektedir.

Ayrıca toprağı her yıl aynı derinlikte ve hep bir tarafa 
devirmek tarlanın tesviyesini  ve yapısını bozmaktadır.

2-Gübrelemez ; İlimizde bazı çiftçiler  verim artsın diye 
teknik bilgiden yoksun kendi kendine formül geliş-
tirmekte, aynı bitki besin maddeleri içeren gübreleri 
karıştırarak tek yönlü gübreleme yapmaktadır.

3-Fide temininde güçlük: İlimizde üretilen lahananın 
fidelerini ya çiftçi kendisi üretmekte veya Adana’dan 
temin etmektedir. Kendisi fide üreten çiftçilerimiz 
kaliteli ve hastalıklardan ari tohum temininde güçlük 
çekmektedir. Adana’dan getirilen lahana fidelerinin 
ise çeşidi belli olmamakta, hastalık ve zararlıların ilimi-
ze taşınmasına neden olmaktadır.

b-Pazarlama aşamasındaki sorunlar :

Bütün ürünlerde olduğu gibi lahanada da üretici birlik-
lerinin kurulması ve üretimden pazarlamaya kadar bu 
birliklerin pay sahibi olmaları üreticileri tüccar karşısın-
da daha güçlü kılacaktır.
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Sorunlara Çözüm Önerileri

Üretim aşamasında meydana gelen sorunlar genel-
likle çiftçinin yeterli bilgiye sahip olmamasından kay-
naklanmaktadır. Bunun için özellikle çiftçinin işlerinin 
olmadığı kış aylarında lahananın üretimden hasada 
kadar geçen periyottaki tüm teknik uygulamaları top-
lu çiftçi eğitimi yapılarak giderilmelidir.

Pazarlama aşamasındaki sorunlar ise ancak üretici bir-
likleri kurularak giderilebilir. 

4-KİRAZ

Sorunlar ;

İlimizde önemli tarımsal ürünlerden birisi de kiraz ye-
tiştiriciliğidir  Kapama kiraz bahçelerinin kapladığı alan 
bakımından ulukışla ilçesi % 74 lük bir kapasiteye sa-
hiptir. Üretimin de % 77 si ulukışla ilçemizde gerçek-
leştirilmektedir.

 İlimizde kirazın en büyük sorunu kaliteli sertifikalı fi-
dan temininde karşılaşılan zorluklar, fidan fiyatlarının 
yüksek olması ve ilimizde meydana gelen ilkbahar 
son donlarının zararlarıdır. 

Sorunlara Çözüm Önerileri

1-Kaliteli ve sertifikalı fidan üreten özel işletmelerin 
kurulması teşvik edilmeli, desteklenmeli,

2-Bahçe tesisinde düşük faizli kredi kullanımı  ve des-
tekleme ödemesi devam etmeli,

3-İlkbahar son donlarından korunmak için, erkenci çe-
şitler yerine daha geç çiçek açan çeşitlerin tercih edil-
mesi sağlanmalı,

4-İklim koşullarından ( don, kuraklık, dolu vb) en fazla 
etkilenen kiraz için çiftçiler ürünlerini sigorta yaptır-
maları konusunda hassasiyet gösterilmelidir

HAYVANSAL ÜRETİMDE 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1-HAYVAN PAZARLARI HAKKINDA YAPILAN 
İŞLEMLER

İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolünü ve denetim 
altına alınmasını konusunda Müdürlüğümüzün işini 
kolaylaştıracak olup Hayvan pazarına gelen hayvan-
ların nerelerden geldiği kimler tarafından ve kaç baş 
getirildiği gibi kayıtların tutulmasını sağlayacaktır. 

 

2--ŞAP HASTALIĞI İLE MÜCADELE

İlimiz  Merkez ve ilçeleri Bakanlığımız Aşı programına 
alınmamıştır. 2014 yılında aşılama çalışmaları Bakan-
lığımız ilgili genelgesi gereği mihrak aşılaması olarak 
yapılmıştır.2015 yılı program teklifinde ilkbahar ve 
sonbahar olarak iki dönem halinde ilimizin hayvan 
mevcudu kadar aşı talebinde bulunulmuştur.

Şap aşısı uygulaması kolay olmasına karşın; aşılama 
sonrası anafilaksi şok oluşması, aşılama yapılan bölge-
de şişlik, ödem, ateş ve süt veriminde azalma olması 
ve hayvan sahiplerinin yavru atmaya neden olduğu-
nu bahane etmeleri dolayısıyla hayvan sahiplerinin 
aşılamaya olumsuz bakmasına ve aşılamaya yanaş-
mamasına neden olmaktadır.

Şap aşılama kampanyasında köy ve kasabalarda 
Muhtar ve Belediye Başkanlarının aşılama süresince 
aşılama ekiplerine yardımcı olmaları, özellikle ahırların 
gezilmesi sırasında bekçi, çoban veya köy ahalisinden 
kimseleri görevlendirmesi mücadele hizmetlerinde 
başarıyı daha çok artıracaktır.
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Bu durumun giderilebilmesi için; 2015 yılı için alınacak 
olan Hayvan hastalıkları ile Mücadele Komisyon kara-
rında özellikle bu konunun vurgu yapılarak belirtilmesi 
ve Valilik yazısı ile Belediye Başkanları ve Muhtarlara 
bildirilerek uyarılması düşünülmektedir.

Aşılamalarda aynı ucun (enfekte) defalarca kulla-
nılması nedeniyle, hayvan sahibi, diğer hayvanlarda 
olabilen bir hastalığın kendi hayvanına bulaşabileceği 
endişesiyle aşıya soğuk bakıyor veya aşı yaptırmıyor. 
Bu nedenle aşılamanın her hayvan için steril bir en-
jektör ile uygulanması, tek dozluk sisteme geçilmesi 
hem aşı kaybını önleyecek hem de hayvan sahibinin 
ikna olması kolaylaşacaktır.

İlimizde Patates ve Elma Yetiştiriciliğinin önemli bir 
gelir kaynağı olması nedeniyle, Şap Aşılama Kampan-
yasının Patates Tarımı ile Elma Yetiştiriciliği dönem-
lerine denk gelmesi, İşletmelerin küçük olması, Va-
tandaşların işlerinde bağ-bahçe ve patates tarımına 
öncelik vermeleri aşılama çalışmalarını olumsuz etkile-
mektedir. Bakanlık Tarafından 2015 yılı için şap aşısı 
yapılmış hayvanlara destek verilmesi aşılama oranını 
%100’e yaklaştıracaktır.

3-BRUCELLA HASTALIĞI İLE MÜCADELE        

Brucella hastalığı ile mücadelede 2012 yılından iti-
baren konjuktival (göz) aşılama geçilmesi nedeni ile 
Büyükbaş hayvanlarda hastalık çıkışlarında önemli 
ölçüde düşüş tespit edilmiştir. Ancak Küçükbaş hay-
vanlarda aşının gebelik döneminde yapılması aşının 
titresinin yüksek olması ve aşı uygulanan hayvanların 
daha önceden brucella ile enfekte olması sebebi ile 
aşılamadan sonra yavru atıkları meydana geldi. Yavru 
atığı olan sürülere atık başına 100 TL ödeme yapıldı. 

Bu nedenle Küçükbaş hayvanlarda 2014 programı 
haziran-temmuz aylarına (koç katımı öncesine) yapıl-
mıştır. 2015 yılında da aynı şekilde devam edilecektir.

Ayrıca ilimizde uygulanan koyunculuk projesi kapsa-
mında ve ilimiz çiftçilerinden gelen talepler doğrultu-
sunda TİGEM den hastalıksız koçlar getirilerek çiftçile-
rimizin hizmetine sunulmaktadır.

4-KOYUN KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI İLE MÜCADELE

2014 yılında İlimizde altı mihrak Çiçek Hastalığı çıkmış 
olup bölge ivedilikle aşılanarak hastalık söndürülmüş-

tür. Değişik ırk özelliğine sahip hayvanların bölgemize  
gelmesi ve aşılama döneminde enstitüde yeterli aşı-
nın bulunmaması sebebiyle mihrak sayılarında artma 
gözlenmektedir. 

5-KOYUN KEÇİ VEBASI (PPR) İLE MÜCADELE

2014 yılı için aşı programa alınan Koyun-Keçi Vebası 
Hastalığı; aşılama çalışmaları yapılmaktadır. İlimizde 
2014 yılında  sekiz mihrakta hastalık  çıkmış olup has-
talık mihrak ve çevrelerinde idari kontrol ve önlemler 
alınmıştır. Hastalığın birçok hastalıkla karıştırılması ve 
teşhisinin laboratuar sonuçları ile yapılabilmesi nede-
niyle hastalığın yayılabilme ivmesi yüksektir. Bu ne-
denle PPR aşılamasında 2015 yılında Niğde ilindeki 
yeni doğan kuzuların tümünün aşılanması planlanmış-
tır. 

6-KUDUZ İLE MÜCADELE

İnsan ve hayvan sağlığını önemli derecede tehdit et-
mesinden dolayı İlimizdeki kedi ve köpekleri aşılaya-
rak hastalığın çıkış ve sirayetini önlemektir. Aşılama 
çalışmaları devam etmektedir. Öncelikli olarak çoban 
köpekleri Kuduz aşısı ile yılda bir kez aşılanmaktadır.

Hayatımızı tehdit eden kuduz hastalığından kurtul-
mak için ülke genelinde Bakanlığımızca seferlik baş-
latılmış Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi uygu-
lanmaktadır. İlimizin de dâhil edildiği bölgemizde de 
uçaklar aracılığıyla kuduz yayılmasına sebep olan 
tilkilerin dolaşabilecekleri alanlara aşı yemleri atılmış-
tır. Bu sayede kuduz hastalığının hayvanlar arasında 
yayılması önlenilmektedir. Ve hastalığın insanlara bu-
laşma riski azaltılmıştır.2015 yılında da proje devam 
etmektedir.

Niğde Belediye Başkanlığına, kurmuş oldukları hay-
van barınağında sahipsiz köpeklerde kullanılmak üze-
re 800 adet kuduz aşısı verilmiş ve kullandırılmıştır. 
2015 yılında da Niğde Belediyesi köpek barınağındaki 
köpeklerde kullanılmak üzere kuduz aşısı verilecektir.

Belediyelerin hayvan müşahede yerlerini inşa etme-
meleri nedeniyle sahipsiz kedi ve köpeklerle ilgili hiç-
bir girişimde bulunmamaları ısırık vakalarının takibini 
ve kuduz hastalığı ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Kuduz Hastalığı ile Mücadelede önemli bir yer işgal 
eden ısıran hayvanların müşahede altına alınmasında 



20 SA
YI

: 1
00

GÜ
Z 

20
16

Belediyeler çeşitli bahanelerle Müşahede yeri inşa et-
mekten kaçmaktadırlar, Hayvan itlafının da yasak ol-
ması nedeniyle başıboş hayvanların toplanacağı yer-
lerini yapmamaktadırlar. Bu nedenle de ilimizde her 
sene ısırık vakalarında artış görülmektedir.

Bu hususta Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli girişimler de bulunu-
larak Belediyelerin Başıboş hayvanların toplanacağı 
yerleri yapması ve toplanan köpek ve kedilerin aşı-
lanması ve kısırlaştırılmalarının sağlanmasında yararlı 
olacaktır.

Ayrıca aşı programlarının çakışması ve sahipli köpek-
lerin bağlı olmasını bahane ederek köpek sahiplerinin 
aşıya gerek olmadığını söylemeleri aşılama programı-
mızı aksatmaktadır

7-ANTHRAX (ŞARBON ) HASTALIĞI İLE MÜCA-
DELE 

Hastalığa yakalanan ve ölen hayvanlar derhal imha 
edilmeli ve yetiştiricinin mağdur olmaması için hay-
van bedeli devletçe karşılanmalıdır. Hastalığın müca-
delesinde Sivil toplum örgütleri, İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Belediyeler ile işbirliğine gidilerek hastalığın insan-
lar için de tehlikeli olduğu anlatılmalıdır.

8-SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI 
TESCİLİ VE İZLENMESİ

Hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha 
etkin kontrolünü sağlamak, eradikasyon programları-
nın etkin yürütülmesini sağlamak, ilgili birimlerce ge-
rekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme ödemeleri 
kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendiril-
mesi amacıyla hayvancılık işletmelerinin belirlenme-
si, sığır cinsi hayvanların tanımlanması, kayıt altına 
alınması ve hayvan hareketlerinin takibinde büyük 
yarar sağlamaktadır.  Bu nedenle Bakanlığımız Bu 
yıl yayınladığı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve 

Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi gereğince İl 
Müdürlüğümüzde bulunan küpeleme yetkisi 2012 
tarihinden itibaren Niğde Damızlık Sığır yetiştiricileri 
Birliğine devredilmiştir. Ayrıca 20 (yirmi) baş ve üzeri 
Damızlık Hayvanı olan işletmelerden 44’üne  küpele-
me yetkisi verilmiştir. 2015 yılında küpeleme yaşı 90 
gün olmuştur. Yetiştiricilerin ve Celeplerin bu konuyu 
çok önemsememeleri Küpeleme çalışmalarının başarı-
sını etkilemektedir.

İl Müdürlüğünde bu hayvancılık işletmelerindeki kont-
rolleri,  güncellemeleri ve nakilleri yapmak üzere bir 
birim oluşturulması ve bu birime personel görevlen-
dirilerek birimin geniş tutulması projenin hızlı, eksiksiz 
ve düzenli olarak yürütülmesi için gereklidir.

Serbest Veteriner hekim olarak çalışan, küpeleme 
çalışmalarına doğrudan katkıları olanlara destek veril-
mesi küpeleme çalışmalarına olumlu katkı sağlayacak 
ve özellikle aşılama haricinde küpe takma ve buzağı-
ları kaydetmeye olumlu etkisi olacaktır.

9-KOYUN-KEÇİ CİNSİ HAYVANLARIN TANIM-
LANMASI TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ

Hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha 
etkin kontrolünü sağlamak, eradikasyon programları-
nın etkin yürütülmesini sağlamak, ilgili birimlerce ge-
rekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme ödemeleri 
kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendiril-
mesi amacıyla hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi, 
Koyun-Keçi cinsi hayvanların tanımlanması, kayıt altı-
na alınmasına 2010 yılında çıkan yönetmelikle bakan-
lık personeli görevlendirilmiştir. Bununla ilgili Koyun-
Keçi Küpeleme ve PPR Aşılama projesi hayata geçi-
rilmiştir. Bu proje ile 3 sene boyunca koyun ve keçi 
küpelemesi ve PPR aşılama çalışması Bakanlık perso-
neli ve proje ile yollanan araçlarla yapılmıştır.     2015 
yılında İlimize 170.000 (yüz yetmiş bin ) doz PPR aşısı 
tahsis edilmiş olup araç tahsisi yapılmadığından araç 
sıkıntısı yaşanmaktadır. Koyun keçi Kayıt sistemi ile 
ülkemizin tüm küçükbaş varlığı kayıt altına alınacak 
olup kayıtsız hayvanların sevk edilmesi ve kesilme-
si yasaklanmıştır. Küpeli koyun-keçi cinsi hayvanlara 
verilen destek sebebiyle Niğde genelinde 2014 yılın-
da 214.000 adet küçük baş hayvan kayıt altına alın-
mıştır.2015 yılında küçükbaş hayvanların kayıt altına 
alınma çalışmalarında Bakanlığımızca gönderilen çipli 
küpe kullanılmaya başlanmıştır.
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10-HAYVAN HAREKETLERİNİN KONTROLU 

Hayvan hastalıklarının yayılmasında Veteriner Sağlık 
Raporsuz ve belgesiz (pasaportsuz) hayvan hareket-
leri büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle:

Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması yine 
hayvan sağlığı personelinin çabalarıyla olmaktadır. 
Karayollarındaki kontrollerde görev bölgelerinde Em-
niyet ve Jandarma kuvvetlerinin gerektiği kadar özen 
göstermedikleri yaptığımız hayvan pazarı kontrolle-
rinde açıkça görülmektedir.

Bu nedenle Bakanlığımızca İçişleri Bakanlığı ve Jan-
darma Genel Komutanlığı nezdinde gerekli girişimle-
rin bulunulması ve özellikle İllerin Hayvan Pazarlarının 
açıldığı (haftanın belli günleri) günlerde karayollarında 
gerekli tedbirlerin artırılması ve gereken hassasiyeti 
gösterdikleri takdirde; hayvan hastalıkları en az düze-
ye inecek büyük ölçüde kontrol altına alınacaktır.  Ay-
rıca son zamanlarda gittikçe artan hayvan hırsızlıkları 
da tamamen önlenecektir.  

Hayvan taşıyan nakil vasıtalarının sahiplerinin ve bu 
işle uğraşan kişilerin ruhsatlandırılması ve izin belgesi 
verilmesi çalışmaları kapsamında 52 araç ve sahibi ce-
lep belgelendirilmiştir. Ayrıca nakil araçlarına gps takip 
sistemi konulması hayvan hareketlerinin kontrolü açı-
sından önem arz etmektedir.

Bakanlığımızın çıkarttığı genelge kapsamında müdür-
lüğümüz personelinin jandarma ve emniyet personeli 
ile belli günlerde yol kontrolüne çıkması kaçak hayvan 
hareketlerini önleyecektir.

2012 yılında yürürlüğe giren 5996 sayılı kanun ile 
kontrolsüz hayvan hareketleri yapanlar hakkında ve-
rilen para cezalarının caydırıcı olması başarıyı artırmak-
tadır.

11-ARI KONAKLAMALARI

İlimiz yayla özelliğinden dolayı yazları gezginci arıcılık-
la uğraşanların konak yeri olmakta bu da konaklama 
yerlerinde problemlere neden olmaktadır.

Arıcıların konaklamaya gelmeden önce mutlaka İl ve 
İlçe Müdürlüklerimize uğrayarak konaklayacağı yerleri 
belirlemeleri gerekmektedir.

Konaklama yerlerinin tespitinde bitki florasına bağlı 
olarak kaç kovan besleyebileceği tespit edildiğinden 

arıcıların keyfine bırakılmaması, her isteyen arıcıya is-
tediği yerin verilmemesine özen gösterilmektedir.

Arı konaklama yerleri yerleşim ve ulaşım yollarından 
uzağa tespit edildiğinden arıcıların mutlaka buna uy-
malarına sağlanmaktadır. O bölgeye kamyon yanaş-
mıyor gibi mazeretler kabul edilmemektedir

DİĞER ÖNERİLER VE İSTEKLER:

1- İlimizdeki meyveciliğin ülkemiz açısından önemi 
göz önünde bulundurulduğunda Niğde iline Mey-
vecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü kurulması-
nın son derece faydalı olacağı düşünülmektedir. 

2- Halkımızın güvenilir gıda tüketiminin önemi dik-
kate alındığında kontrollerin hızlı yapılabilmesi için 
ilimize Gıda Kontrol Laboratuvarı kurulmasının uy-
gun olacağı değerlendirilmektedir.

3- Mera Islah Çalışmaları kapsamında kamu yatırım-
ları için DSİ Bölge Müdürlüğünün sulama suyu ih-
tiyacı için kuyu açılmasına izin vermesinin uygun 
olacağı mütalaa edilmektedir.

4- Niğde İlinin IPARD Kapsamına Alınması.AB Katılım 
öncesi mali yardımları kapsamındaki Kırsal Kalkın-
ma Bileşeni, KOP Bölgesi’ndeki Konya, Karaman ve 
Aksaray’da uygulanmasına karşın Niğde bu kap-
sama alınmamıştır. Komşu illerin yer aldığı IPARD 
kapsamına Niğde’nin alınmamış olması ilimiz adına 
önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır.  Yüksek 
seviyede tarımsal üretim potansiyeline sahip olan 
İlimizde üretilen ürünlerin; işlenmesi, depolanması 
ve paketlenmesine yönelik Tarımsal Sanayinin ku-
rulması ve gelişmesi için Niğde İlinin  IPARD İlleri 
arasına alınması ve ilimizde Tarım ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme İl Koordinatörlüğü’nün kurulma-
sının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Niğde’nin IPARD kapsamına alınması 
kapsama dahil olan komşu illerle arasın-
daki dezavantajı ortadan kaldırarak, eşit 
şartlarda rekabet edebilmesini sağlaya-
caktır. 
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halatın ucuna kepçe yerine beton bidon takılan, 
yere sabitlenmiş daha güçlü motorla halatı saran, 
yukardaki direğe de bir makara bağlanan gırgır de-
nen aletler kullanılmıştır. Nihayet beton pompaları 
devreye girmiştir. İhtiyaca göre geliştirilmiş. Bugün 
yüz metre hatta daha fazlasına basan pompalar 
kullanılmaktadır.

Şimdi bu aşamaları, mesleğimde yaşadığım 
canlı örneklerle anlatacağım: 

Okulda 3. sınıf sonrası stajımı Erzurum DSİ Bölge 
Müdürlüğünde yapmaya başladım. Beni Eleşkirt ba-
raj inşaatında görevlendirdiler. DSİ Ağrı’da Transit 
Otelde iki oda kiralamış, birisini yatakhane, birisini 
büro olarak kullanıyoruz. İnşaatın arabası şanti-
ye ihtiyaçlarını aldıktan sonra beni alıyor, inşaata 
gidiyoruz. Şantiyede de bir çadır hazırlattım.   Be-
ton yapmak için bir zemin hazırladık. Bu sahada 
100x100x60 cm iç hacminde ahşap kalıpları yan 
yana kum çakıl karışımı ile doldurup, Trabzon’dan 
gelen telis torbalı ithal çimentolardan da her ölçeğe 
üçer torba çimento koyup, kürekle iki defa kuru ak-
tardığımızda uzun bir karışım yığını oluyordu. Sonra 
iki defa da su katarak aktardığımızda beton hazır 
oluyordu. Beton dökülecek yere taşıma iki kişilik 
ahşap teskerelerle yapılıyordu. Günde 50-55 amele 
ile 50 ile 55 metreküp betonu ancak dökebiliyor-
duk. O günlerde vibratör de yoktu. Basit tokmakla 
beton sıkıştırılıyordu. Bugün Beytepe’de, oğlumun 
ortaklarıyla yaptığı Elit Manzara isimli inşaatın te-
melinde bir günde 960 metreküp beton döküldü-
ğüne şahit oldum.

Bu staj zamanında hikâye çok da bir tanesini anla-
tayım. Bir gün şantiyeye giderken geçtiğimiz köyün 
birinde bir tavuk çiğnedik. Sahibi başladı tavuğunu 
övmeye. Bu arada tavuk kesilmişti. Adama tavuğun 
kaç para dedik? 2,5 lira dedi. Parayı verdik, tavuğu 

İnşaatlarda beton yapma, dökülecek yere 
taşıma ve üst katlara çıkartma işleri tek-
nolojinin gelişmesine uygun olarak geliş-
miştir.

BETON YAPMA İŞİ: Beton önceleri yerde ölçülü 
kum çakıl karışımı ve çimento katılarak kürekle önce 
kuru olarak karıştırılıp, sonra su katılarak yine kü-
rekle karıştırılarak yapılıyordu.   Adını şimdi hatırla-
yamadığım Doçentimiz B.A dersinde, “Biz emniyet 
germesini üç olarak alıyoruz, ama bu betonun ku-
sursuz yapılmasına bağlıdır. Beton yapımı sırasında 
bir kürek çamur betona karıştırılırsa emniyet geril-
mesi geçersiz olur.” demişti. Sonraları betonyerler 
beton yapmak için kullanılmaya başlandı. Nihayet 
şimdi beton, beton santrallarında yapılmaktadır. 
Beton santrallarında yapılan betonlar, beton mik-
serleri ile inşaatlara taşınmaktadır.  

BETON TAŞIMA İŞİ: Betonun dökülecek yere taşı-
ması ilk başlangıçta iki kişi tarafından ahşap teske-
relerle yapılıyordu. Sonraları bu iş demir tekerlekli, 
sacdan yapılan el arabaları ile yapıldı. Kısa zamanda 
bilyeli, lastik tekerlekli, sac el arabaları devreye girdi. 
Arkasından daha fazla beton taşıyan Japon arabala-
rı kullanıldı.  Son gelişmede ise, tatbikatta örümcek 
denen MASST BOOM (beton dağıtıcı) ile pompanın 
bastığı beton o katın bütününe taşınmaktadır. 

BETONUN ÜST KATLARA ÇIKARTILMASI: Be-
ton, önceleri teneke ile işçilerin omuzlarında üst 
katlara taşınırdı. Daha çokta inşaat bitişiğinde kuru-
lan iskelelerle üst katlara çıkartılırdı. Daha sonra ha-
latının ucuna yukarı çekilince kolayca boşaltılabilen 
kepçeler takılan asansörler kullanılmaya başlandı. 
Beton dökülecek tabliye kenarına alt kattan devam 
eden uzun bir direk (15x15) dikilir. Asansör bu di-
reğe monte edilirdi. Sonra daha çok beton çıkartan 

DEĞİŞİM 2 
BETON TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER…                                                                      

Yazan: 
Hüseyin ÇELİK

16. Dönem Niğde Milletvekili
İnşaat Yüksek Mühendisi
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beton atılıyor. 12 işçi iskelede, 4 kişi yerde, beton 
yapmak için 4 işçide yukarıda mastar çeken ustaya 
yardım ediyor. Yani betonu 20 işçiyle döküyoruz. 
Saat 5’e yaklaştı, iskelenin önündeki kum çakıl bit-
ti. 1,5 metreküp kadar da beton kalmıştı. Mahalle 
çiftçi mahallesi at arabaları çok. İki araba uzaktaki 
kum çakılı beton yerine taşımak için yola çıktık. Eve 
dönen arabacılara rica ettik. Kimisi atım yorgun, ki-
misi yarın erkenden Bor’a gideceğim dedi, kimseyi 
ikna edemedik. Nihayet birinin arabasını aldık, atını 
eve götürdü. İşçiler bu arada ellerini yıkamaya baş-
lamışlardı. Ek ücretle onları ikna ettik. İşçiler araba-
ya yükleyip  beton yerine kadar iki üç sefer kum 
getirdiler. Ben amcaya (Halil KİTAPÇI’ya) kızıyorum, 
bu adamlara okul yapıyorsun diye. O kıymetli kişi, 
“Oğlum ben okulu cahilliği gidermek için yapıyorum. 
Bu okuldan mezun olanlar, bunlar gibi olmaz” diye 
cevap veriyordu.  

1979 yılında taahhüdümde olan Aksaray merkezde 
24 derslikli ilköğretim okulu inşaatında betonyerle 
beton yapıp asansörle kepçeyle bütün kat betonla-
rını döktük. Beton döktüğümüz katlarda lastik te-
kerlekli el arabaları kullandık, Vibratör de kullandık. 

Şantiyesine sık sık gittiğim Elit Manzara inşaatında 
30 katlı bloğun 10. Katından sonra örümcek denen 
masst boom (beton dağıtma makinası) kullanmaya 
başladılar. Beton santralinden yapılan beton mik-
serleriyle gelip inşaata yerleştirilen pompa ile ilgili 
yerlere pompalanıyor. 

da aldı gidiyordu. Tavuğu ver dedik, “Tavuk benim” 
diyor. “Peki aldığın 2,5 lirayı ver”  adam yanaşmıyor. 
Neyse ki yakındaki kahve önünde oturan köylüler 
adama kızdılar, ver tavuğu dediler adam ondan 
sonra tavuğu verdi. 

Akarsu yapıları dersinden ikmale kalmıştım. İmti-
hana girdiğimde soru, bizim yaptığımız baraja aitti, 
hesap ve çizim. Hesaba bir baktım, içinden çıkmak 
zor. Ben inşa ettiğimiz barajın tatbikat projesindeki 
ölçüleri koyarak tatbikat projesini bütün teferrua-
tıyla çizdim. İmtihanda 20 üzerinden 14 aldığımı 
gördüm. Staj böylece çok iyi geçmiş oldu. 

60’lı yıllarda Altunhisar’ın Çömlekçi köyüne bir cami 
projesi çizmiştim. Döşenen demiri görmeden, beton 
dökmemelerini tembih etmiştim. Köye gittiğim-
de beton yapmaya başlamışlardı. Çıkıp demirlere 
baktım projeye uygundu. Betona yol verdiğimizde 
adamların tenekelerin üst kenarına çakılan ahşap-
tan tuttukları gibi omuzlarına tenekeyi attıklarını 
gördüm. Anlattıklarına göre o köyden İzmir’de te-
nekeyle üst katlara beton çekmede çalıştıklarını 
öğrendim. Adamların omuzlarında nasırlı bir kitle 
oluştuğunu gördüm. 

1962 yılında projesi de bana ait olan Halil KİTAPÇI 
İlkokulu inşaatında ikinci kat tavan betonunu dö-
küyoruz. Üç kat iskele kurduk. Tavan döşemelerinin 
sırayla a, b, c dersek beton yapılan yerden birinci 
iskeleye, birden a ya – a dan ikinci iskeleye- ikiden 
b ye- b den üçüncü iskeleye- üçüncü iskeleden c ye 
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millet fedaisi eksiktir. Astsubay Ömer HALİSDEMİR, 
tarihini borçlu olduğu atalarına layık olmuştur. Kuş-
kusuz çok sayıda subay, astsubay ve asker Ame-
rikancı FETÖ kalkışmasına karşı koydu; ama, O’nun 
eylemi Türkiye’nin kaderini değiştirdi. 

SON NÖBET

Seçilmiş 10 kişi tarafından tutulan Kuvvet Koruma 
Astsubaylığı nöbeti 15 Temmuz gecesi Ömer’indi. 
Nöbeti devraldığında bunun en son ve en şanlı nöbe-
ti olacağını kendisi de bilmiyordu. Zekai AKSAKALLI 
Paşa’nın en güvendiği silah arkadaşlarından biriydi. 
Zekai Paşa birlikteki hareketliliği ve Diyarbakır’dan 
gelmek üzere havalanan helikopterde bu darbenin 
en önemli adamları olduğunu öğrenmişti. Onu da 
ortadan kaldırmaya çalışmış, aracına saldırmışlardı; 
ama takibi atlatmıştı. 

Hemen Ömer Astsubayı aradı. Durumu anlattı ve 
son derece cesur bir emir verdi. Karargâh ne paha-
sına olursa olsun korunacak, girmeye çalışan kim 
olursa olsun vurulacaktı. Ömer’in aldığı emirlerin 
içinde sonucu en kesin olan buydu. Attığı her adım-
da şehit olacağını biliyordu, ama tereddüt etmedi. 

ÖLMEZLER YOLUNDA BİR KİŞİ EKSİK: ÖMER 
HALİSDEMİR

Darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer 
HALİSDEMİR’in vücudundan 30 mermi çıktı. İşte, 
kahraman şehidimiz Piyade Kıdemli Başçavuş Ömer 
HALİSDEMİR’in hikayesi!

Aydınlık yazarı ve eski asker Oktay YILDIRIM, darbe 
girişimi sonrası gazetedeki köşesinde 15 Temmuz 
Cemaat’in darbe girişimi gecesi silahıyla darbecile-
re direnen ve hayatını kaybeden Astsubay Ömer 
HALİSDEMİR’in hikayesini yazdı. Oktay YILDIRIM’ın 
anlattığına göre, Ömer HALİSDEMİR’in vücudun-
dan 30’a yakın mermi çıktı. HALİSDEMİR’in 15 
Temmuz’un Hasan Tahsin’i olduğunu söyleyen YIL-
DIRIM, Ölmezler Yolu’na büstünün dikilmesini öner-
di. İşte Oktay YILDIRIM’ın Aydınlık’taki yazısı: 

ÖLMEZLER YOLUNDA BİR EKSİK VAR

Genelkurmay Başkanlığı’nda bir Ölmezler Yolu  var-
dır. Orada Türk tarihinin önemli kırılma noktalarına 
imza atarak adlarını ölümsüzleştirmiş askerlerin ve 
devlet adamlarının büstleri bulunur. Gelecek ku-
şaklara bırakılacak bir derstir. Yeri geldiğinde insan 
omuzlarının, o koca tarihi nasıl sırtladığını yeni ne-
sillere unutturmamak içindir. Ve orada bir kişi, bir 

NİĞDEMİZİN GURURLARI 
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HASAN TAHSİN GİBİ TEK BAŞINA

Karargâhın girişine yöneldi. Helikopterin gelişini ve 
grubun karargâha doğru yaklaşmasını bekledi. 

Karşısında vatana ihanet halinde bir general ve 
gözleri hurafelerle kapanmış eski silah arkadaşları 
vardı. Hepsi tepeden tırnağa silahlıydı ve öldürme-
ye azmetmişlerdi…

Ömer, tek başınaydı. 

Tek silahı belindeki tabancasıydı… 

O, bedenini kapı yapmıştı artık Özel Kuvvetlere, aşı-
lamazdı. “Komutanım emir var, giremezsiniz” dedi. 
Ama karşısındakiler laftan anlayacak gibi değildi. 
Silahlarına davrandılar. Ve o anda… 

Kimse ne olduğunu anlayamadın, üç el silah sesi 
duyuldu. “Artık komuta bende” diyerek karargâha 
girmek isteyen Semih TERZİ bir başından, iki de 
göğsünden aldığı üç ölümcül yarayla yığıldığında, 
aslında yerle bir olan Amerikan işgal planlarıydı. 

“KAFASINA DA SIKIN” 

Ömer Astsubay o anda yaşanan şokun da etkisiyle 
grubun içinden birkaç kişiyi daha vurabilirdi kuş-
kusuz. Ama vurmadı. Çünkü o grubun içinden ba-
zılarının, ne için geldiklerinden haberi olmayabilirdi. 
“Haydi göreve” denilerek getirilmiş olabilirlerdi. 

Oysa bazıları ne için geldiğini çok iyi biliyordu. 
Binbaşının silahından çıkan mermilerle yere yığıldı 
Ömer Astsubay. Aynı anda diğerlerine seslendi Bin-
başı, “Kafasına da sıkın, belki ölmemiştir.” 

Gözleri dönmüş gibiydi hepsinin, sanki içlerinde bir 
yerdeki bir düğmeye dokunulmuş ve onlar bu za-
mana kadar oldukları kişiliklerden birer birer sıyrıl-
mış, başka biri olmuşlardı. Sanki ateş ettikleri kendi 
silah arkadaşları can yoldaşları, zorla girmeye çalış-
tıkları da kendi karargâhları değildi. 

Kalabalığın içinde bulunanlardan bir kaçı yerde ya-
tan Ömer astsubaya tekrar ve arka arkaya ateş 
açtı. Başına ve gövdesine otuza yakın mermi girdi 
birkaç metreden… 

Mermiler bile utanmıştır ama tetiği çekenler utan-
madılar tepeden tırnağa yürek olan bir bedeni, çelik 
kaplı kurşunlarla doldurmaktan… 

MİLLET FEDAİLERİ

O, bu kurşun yaralarını alırken komutanı Zekai AK-
SAKALLI vatansever silah arkadaşlarını topluyordu 
evlerinden. Herkes, tabanca, av tüfeği ne bulursa 
kaptı koştu. İrfanlı’dan gelen timle birlikte karargâhı 
geri almak için saatlerce çatıştılar. 

Sabah saatlerinde isyancılardan sekiz kişiyi öldürüp, 
diğerlerini de sağ ele geçirerek birliğe girdiklerinde 
Zekai AKSAKALLI bütün heybetiyle karargâhın giri-
şinde yerde yatan Ömer Astsubayın yanına gitti. Si-
lah arkadaşının kanıyla kırmızıya boyadığı, betonun 
üzerinde yatan cansız bedenini kucaklayıp öptü. 
Ona bir söz verdi. O sözü sadece oradakiler duydu. 

Astsubay Ömer HALİSDEMİR, düzmece davalarla 
Türk Ordusu’nu ve Türk Devleti’ni hedef alan bir 
müstebite kulluk eden bir başka generali, komuta-
nından aldığı emirle vurdu. Eğer vurmasaydı ve o 
general Özel Kuvvetler karargâhını ele geçirseydi, 
Türk devrimi ABD maşası FETÖ tarafından yıkıla-
caktı. 

Ömer Astsubay milletin kaderini değiştiren büyük 
bir kırılma noktası yaratmıştı.. 

ÖLMEZLER YOLU’NDA BİR KİŞİ EKSİK

Ömer HALİSDEMİR’in aziz naaşı vatan top-
rağına verildi, ama ismi ve eylemi hepimi-
zin aklında, vicdanında ölümsüzleşti. 

Artık yeri Ölmezler Yolu’dur. Oraya, kendisi gibi 
kahraman atalarının yanına heykeli dikilmeli ve 
hayatı askeri okullarda ders olarak öğretilmelidir. 
Özel Kuvvetler kışlası artık “Şehit Astsubay Ömer 
HALİSDEMİR Kışlası” olmalıdır. Ki yeni nesiller, ge-
lecekte bu ihanetin üzerine, Amerikan ekmeğiyle 
semiren sümüklü bir vaizin izinden değil, Astsubay 
Ömerlerin izinden gelsin… 

İnsan omuzlarına koca bir tarihin yükünü 
alanlar, nasıl ölümsüzleşir görsünler… Ru-
hun şad olsun, hiç el sıkışmadığım karde-
şim, silah arkadaşım.”

Yazı Hamle gazetesinden alınmıştır.
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Anne Adaylarına Umut Işığı 

Bebek ve anne adayının ölümü ya da en iyi ihtimal-
le rahmin alınmasıyla sonuçlanan bu hastalıkla ilgili, 
dünyada ilk kez İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Sefa KELEKÇİ ve ekibi tarafından ge-
liştirilen bir yöntem annelere umut oldu.  

Yüzde Yüze Yakın Başarı 

ABD’nin dünyadaki sayılı bilimsel yayınlarından olan 
Medicine’da yayımlanan ve dünyaca saygın birçok  
bilimsel kurullarca kabul edilip yayımlanan yöntem 
sayesinde, hem anne hem de bebeği  yaşama tutu-
nurken,  rahmin alınması da tarih oluyor. İzmir Kâtip 
Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvu-
ran 15 anne adayında uygulanan tedavide yüzde 
yüze yakın başarı sağlandı.  

Dünyada Bizim Tanımladığımız İlk ve Tek 
Yöntem   

“Yöntem olarak ilk kez bizim tanımladığımız bize has 
ilk ve tek yöntem” diye konuşan Prof.Dr.Sefa KELEK-
Çİ, bu başarının Yrd.Doç.Dr.Serpil AYDOĞMuŞ, Op. Dr. 
Servet GENÇDAL, Op. Dr. Emre EKMEKÇİ, Op. Dr. Seçil 
KuRTuLMuŞ’un yer aldığı ekibin başarısı olduğunu 
kaydetti.  

Tanı Konulmazsa Hayati Risk Taşıyan Döneme 
Giriliyor

 Prof. Dr. KELEKÇİ, ölümcül seyreden hastalıkla ilgili 
şu bilgileri aktardı: “ ultrason ve Mr sonuçlarıyla ge-
beliğin 28.haftasında sonra ‘ölümcül şekilde yapışmış 
plasenta’ hastalığı tespit edilebiliyor. Bu hastalığın 
tanısı konulamaz ve yönetilemezse gebelikte kont-
rol edilemeyen kanamalar başlıyor. Böylece anne 
adayı için üzüntü verici bir karar aşamasına geliniyor. 
Anne, hayatı ile doğurganlığı arasında tercih yapmak 
zorunda kalıyor.  Anne ölümüne engel olmak için ka-
namayı durdurup, plasentaya dokunulmadan rahim 
alınıyor. Bu durumda doğurganlık tamamen ortadan 
kalkıyor” dedi.   Müdahaledeki Başarı Dünyada Yan-
kılandı 

PROF. DR. SEFA KELEKÇİ DÜNYA’DA BÜYÜK 
YANKI UYANDIRDI (*)

Dünya’da İlk kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
dalı Başkanı hemşehrimiz Prf. Dr. Sefa KELEKÇİ ve 
ekibi ile birlikte gerçekleştirilen bir  yöntemin umut 
olması, Türkiye’de olduğu gibi Dünyada’da büyük 
yankı uyandırdı.  

 Niğde Dr. Doğan BARAN Kadın ve Çocuk Hastalık-
ları Hastanesi eski kurucu başhekimlerinden  olan 
hemşehrimiz Prof.Dr. Sefa KELEKÇİ, 1997-1999 
yılları arasında  başarılı bir şekilde Niğde’de görev 
yapmıştı.    

Anne Adayı ve Bebek  Ölümleri Bu Yöntemle 
Son Bulacak   

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, son 10 yılda 
artış gösteren anne adayı ölüm oranlarına bakıldı-
ğında; doğum öncesi ve sonrasında oluşan kanama-
lar önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Bu artışta; 
tıp dilinde ‘Placenta Accreate’  denilen, plasentanın 
rahmin içinde gömüldüğü “ölümcül şekilde yapışmış 
plasenta”  hastalığı göze çarpıyor. Anne adayının 
hayatını tehdit eden Plasenta, kanser gibi ilerler-
ken; bazı vakalarda mesaneye kadar ulaşabiliyor.  
Ön tanı konulamaz ise anne kaybedilebiliyor.  

NİĞDEMİZİN GURURLARI 
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Bu hastalığa çare bulmak adına geniş kapsamlı cerrahi 
bir model oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. KELEKÇİ, 
“Şu ana kadar, 15 hastaya geliştirdiğimiz bu yöntemle 
müdahale ettik. Sadece bir vakada erken başlayan ka-
nama nedeniyle hastanın rahmi alınmak zorunda ka-
lındı. Diğer hastalarımızda hem bebek, hem rahim, hem 
de anne kurtarıldı. Yöntem olarak ilk kez bizim tanımla-
dığımız bize has ilk ve tek yöntem. Bu yüzden ABD’nin 
dünyadaki sayılı yayınlarından olan Medicine’da geliş-
tirdiğimiz bu model yayımlandı. Dünyanın birçok ülke-
sinden övgü dolu geri dönüşümler alıyoruz. Bu başa-
rının İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden çıkması bizi 
oldukça gururlandırdı. Bu bir ekip başarısıdır. Rahmi ve 
bebeği kurtarılan bir annenin yaşadığı sevinç sanki on-
lara dünyaları bağışlamak gibi bir duygu oluyor. Bizler 
de çok mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.   

Sezaryen ve Kürtaj Başlıca Etken Olabilir 

Prof.Dr.KELEKÇİ,  anne ölümleriyle sonuçlanan vaka 
artışındaki  sebeplere de  dikkat çekerken; “Bunun bir 
çok sebebi var. Nedenlerin en başında sezaryen oran-
larındaki artış gelmektedir. Kürtaj gibi, miyom gibi 
rahime yapılan yapılan müdahaleler, sigara kullanımı 
da diğer bir sebep olarak karşımıza çıkıyor” dedi.   Bu 
yöntemle bebeğine kavuşan Ecehan ÇETİNEL (41) 
operasyonla ilgili  “Sefa Hocamız ve ekibi çok başa-
rılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bebeğim de ben de 
gayet sağlıklıyız. Öykü ismini verdiğim ilk bebeğimi 
kucağıma aldım. Çok mutluyum” diye konuştu.

POF.DR.  KELEKÇİ’DEN BİR DÜNYA BAŞARISI 
DAHA 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Borlu hemşeri-
miz Prof.Dr. Sefa KELEKÇİ  Rahim kanseri olan hastaya 3 
milimetrelik “Mini Laparoskopi” ile müdahale eden ekip, 
Türkiye’de bir başka ilki gerçekleştirdi. İkinci gün tabur-
cu edilen hastanın vücudunda hiçbir iz kalmadı. Üstelik 
bu başarı ekibe, alanında liderlerin katıldığı Türk-Alman 
Jinekoloji Kongresi’nden de, özel ödül getirdi.

“Kansere Mini Laparoskopi”  

Sadece Türkiye değil, Dünya’da yaptığı başarılı ope-
rasyonlarla adından bahsettiren İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ, ekibiyle birlikte 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Üç yıl önce Bilimsel 
Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Doç. Dr. Serpil 
AYDOĞMuŞ ile birlikte mini laparoskopi cihazını Üni-
versiteye kazandıran KELEKÇİ, İtalya’da 1.5 aylık bir 
eğitim aldıktan sonra, yeni aletle operasyonlara baş-
ladı. Kısa bir süre önce, rahim kanseri tanısı konulan 
hastaya mini laparoskopi cihazıyla operasyon yapan 
ekip, hastayı sağlığına kavuştururken, ülke çapında da 
bir ilke imza attı. 

“İz yok, Enfeksiyon Yok!” 

Jinekolojide geleneksel yöntemlerle yapılan operas-
yonların tümümün “mini laporoskopi” yöntemiyle de 
yapılabildiğini söyleyen KELEKÇİ, 3 mm çapındaki alet 
sayesinde operasyonların son derece estetik, dikişe 
gerek kalmaksızın, geride iz bırakmaksızın yapılabildi-
ğini söyledi. Özellikle genç kızların estetik kaygılar ne-
deniyle operasyondan çekindiğini dile getiren KELEK-
Çİ, bu yöntem sayesinde çikolata kisti ameliyatı gibi 
operasyonların çok rahat bir şekilde gerçekleştirildi-
ğini anlattı. Dış gebelik, rahimin alınması, yumurtalık-
ların alınması, sarkma ameliyatları gibi birçok operas-
yon, mini laparoskopi yöntemiyle yapılırsa, hastanın 
normal hayatına dönüş süresi de bir o kadar kısalıyor. 
Hasta için oldukça konforlu olan yöntem, cerrah için 
ise zahmetli. Geleneksel yöntemle (karın yarılarak) 
yapılan ameliyat yarım saatte tamamlanıyorsa, mini 
laparoskopide süre bir saate çıkıyor. Adeta nakış işler 
gibi gerçekleşen operasyon sonrası, hasta ikinci gün 
taburcu ediliyor.  Mini laparoskopinin robotla yapılan 
operasyonlardan bile çok daha konforlu olduğuna de-
ğinen KELEKÇİ, “Robotla ameliyatta kesilerin toplamı 
yaklaşık 6-7 santimetre. Robotu kurmak 45 dakika, 
hasta başına maliyeti ise en az 5 bin lira. Mini laparos-
kopinin maliyeti ise yüz lira bile değil. Basitleştirmek, 
bilimselliğin en son ulaşacağı nokta.” dedi.  

Özel Ödül Prof.Dr. Sefa KELEKÇİ’nin Üç yıllık deneyim-
lerini uluslararası bir kongre olan Türk-Alman Jinekolo-
ji Kongresi’nde sunan ekip, alanında lider ülkeleri bile 
gölgede bıraktı. Sekiz ülkeden 36 konuşmacının yer 
aldığı kongrede, KELEKÇİ’nin konuyla ilgili sunumu, 
620 çalışma arasından özel ödüle layık görüldü.  

(*) İnternetten alınmıştır.   
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OTUZ KUŞ 
Ben, babamın en hüzünlü yanıyım.

Ben, babamın aslan kahramanıyım

Öyle değil mi baba!

Gözlerin kıpkırmızı.

Çok mu ağladın?

Baba, o geceyi birde benden dinle.

Ama her zamanki gibi dinle,

Tebessümle.

Rüyamda kanat sesleri duydum, mevsim yazdı.

Kanat seslerinin ardından,

Muhteşem bir koku yayıldı etrafa.

Sanki biraz gül, biraz leylaktı.

Sonra otuz kuş gördüm, hepsi beyazdı.

Otuz kuş, gökyüzüne şehadet diye yazdı.

Bir ses duydum, sala sesiydi.

“Hayırdır” dedim.

“Hayırdır” dediler.

Çukurkuyu’daki gökyüzü gibiydi uçtukları yer.

Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler.

Kanatlarında kan vardı.

“Hayırdır” dedim.

Hadi sende uç,

Bizden hızlı uçabilirsin dediler.

Otuz kuş, beni boşluğa bıraktı Baba.

Birden uyandım.

“Hayırdır” dedim.

Meğer, gecesi vatanım için kâbus olacak bir güne 
uyanmışım.

Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan 
hain yüzler gördüm o gece.

Ruhları yoktu.

Korkar mı senin oğlun, korkmaz..

Korkmadım!

Zekai paşamı aradım.

“O makam senin namusundur Ömer.

Ben gelene kadar namusunu koru.

Gerekirse o vatan hainini vur.

Vazifenin sonunda şehadette var Ömer.

Hakkını bana helal et..”

Paşam, şehadet der demez,

Yine kulağıma kanat sesleri geldi.

Rüya değil bu kez.

uyanıktım.

Muhteşem bir koku yayıldı odaya.

Bir şey oldu o an..

Sanki Ellerim, omuzlarım çeliktendi.

Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim.

Vatan hainine döndüm,

Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı.

“Giremezsiniz!” dedim.

Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler.

Ve saldırdılar.

Silahımı çekip baş haini alnından vurdum.

Yine kuşları gördüm baba.

Bana doğru uçuyordu.

Otuz kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan..

Ve kanatlarında kan.

Sala sesi, gökleri yırtan.

Muhteşem bir koku.

Gül mü? leylak mı? içime yayılan

Ve Çukurkuyu’nun gökyüzü,

Masmavi,  bulutsuz ve sessiz.

Ve sessizlik…

İçimde huzur, Gökyüzündeyim.

Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba.

uçuyorum.

Ve onlardan hızlıyım.

Meğer ben, şehit olmuşum baba.

Bil ki yalnız değilim burada.

Yine ordudayım,

Şehitler ordusunda.

Baba, ne oldu biliyor musun?

Peygamber alınlarımızdan öptü.

Şehitlere dedi ki;

“Kardeşlerinizi tebrik edin,

Bunlar benim garip şehitlerimdir.

Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz,
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BENİM  MİLLETİM

İcat çıkarma derler Anadolu’da,
Hem de icatların daniskası çıkar.
Eşeğine ters biner Nasrettin Hoca,
Akşehir gölüne yoğurt çalar.

İstanbul’u almış gemileri yürütüp karadan.
Galata kulesinden uçmuş Hezarfen.
Bolu’da Köroğlu dinlememiş ferman.
Haksızlığa isyan etmiş benim milletim.

Mevlana olup alemi kucaklamış.
Yunus olup diyar diyar dolaşmış.
Yaradılanı, yaradandan ötürü sevmiş.
İnsancıldır, barışçıdır benim milletim.

Yüzler toplanır görse bir kaza.
İlk yardımı belki bilmez ama,
Fedakardır geri durmaz asla.
İyi niyetlidir benim milletim.

Maaşallah, sigortası belânın.
Allah büyük bir şey olmaz inanın.
Güvencidir, belki yürekten duanın.
Riski sever, yılmaz benim milletim.

Becerdi oto ile direğe çıkmayı.
On kişilik minibüse otuz kişi koymayı.
Kamyon yazıları ile edebiyat yapmayı.
Bağdaş kurar, oto sürer benim milletim.

Kelle koltukta, bayraklar burçda,
ulubatlı Hasan, Sütçü İmam, Kara Fatma,
Şu çılgın Türkler çıkar ortaya.
Mucizeler yaratır benim milletim.

Derler Türk gibi sigara içer.
Çay olmazsa tebdili şaşar.
Askerliğe yürekten koşar.
Allah, Allah diye benim milletim.

Söylense de en sivri yalanlar,
Anlamaz görünürler, saygılıdırlar.
Politikacıların kalbini kırmazlar.
Ama şaşırırsın sonucuna seçimlerin.

Ayranı kabardı mı, durma önünde.
Yürekten inanınca, liderinin yolunda,
Aldırmaz kurşuna yatar tankın altına.
Demokrasinin sigortası benim milletim.

Şahin  SEVİN / Sanayici – İş adamı

Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı.

Sizlerin silahları vardı,

Ama bunlar silahsızdı.

Sizler tanklarla savaştınız,

Bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi.

Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit 
oldunuz,

Ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara 
göğüslerini siper etti.

Bunlar benim gariplerimdir.

Tebrik edin kardeşlerinizi.”

Baba, milletime söyle;

Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız.

Paşama söyle;

Namusumu çiğnetmedim.

Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle:

De ki Ömer size bir vatan bıraktı.

Çekinmeden, bu vatan bizim diyebilirsiniz.

Çünkü bedelini ödedim.

Baba, ben oğluma, Ertuğrul’a bu vatan için ölmeyi 
öğrettim.

Sende bana öğrettiğin gibi,

Vatan için yaşamayı öğret.

Bu vatan sizin baba!

Otuz kurşun yedim,

Bedelini ödedim.

Babacığım;

Hürmetle ellerinden öperim.

Ben, babamın en hüzünlü yanıyım,

Ben, babamın aslan kahramanıyım

Ben, vatanımın asil kahramanıyım…

Dursun Ali ERZİNCANLI (*)

(*) İnternetten alınmıştır.  
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Vakıf Yönetimi olarak, Valiliğin Ankara’da gerçekleş-
tireceği her türlü etkinlikte, talep edildiği takdirde, 
bizler de gücümüz ve imkanlarımız oranında yanla-
rında  olacağımızı belirttik. 

Sayın Valimizin, Niğde’mizde iz bırakan Valiler arasın-
da yer almasını umuyor ve bekliyoruz. 

Bu vesile ile,  günübirlik ziyaretimize aracıyla bizleri 
götüren, öğle yemeğinde bizleri Çamardı’da ağırla-
yan Naim BAYKAN kardeşimize de sonsuz şükran-
larımızı sunarız. 

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeleri,  7 Eylül 2016 günü Niğde Valisi 
Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU’nu ziyaret etti. 

Sayın Valimize yapmış olduğumuz ziyarete, o gün  
Ankara’da olmayan ve mazereti olan Yönetim Ku-
rulu Üyeleri dışında, Başkan Muharrem ÖZMEN, Baş-
kan Yardımcısı Şeyda DOĞANCIOĞLu, Muhasip Üye 
Ahmet EFE ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Naim 
BAYKAN ile Ahmet ÇİMEN katıldılar. Ayrıca, izin-
li olarak Niğde’de bulunan Vakfımız Önceki dönem 
Başkanlarından Sayın Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR’da Sayın 
Valiyi ziyaretimizde bizlerle oldu. 

Salihli Kaymakamlığı’ndan İlimiz Valiliğine atanan Sa-
yın Valimizle görüşmemiz oldukça samimi ve sıcak 
bir ortamda gerçekleşti. 15 Temmuz darbesi nede-
niyle, gecikmeli de olsa Değerli Valimize “Hayırlı Ol-
sun” dedik ve başarı dileklerimizi ilettik.  

Valimizden önce ziyaret ettiğimiz, Çimento 
Fabrikası’nın alt tarafındaki Başkent- Niğde Vakfı 
Hatıra Ormanı’nın bakımı konusundaki talebimiz üze-
rine, kendisi tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’ne 
talimat verilmesi de bizleri son derecede mutlu etti. 

VALİMİZE ZİYARET…
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Ardından Konya Şehitliği Müzesi’ne ulaştık. 
Bu müze kurtuluş savaşının bir simülas-
yonu niteliğindeydi. Dönemin yaşantısını 
gösteren küçük maketlerde; silah taşıyan 
kadınları, savaşan erleri, günlük hayatı gö-
rebilirsiniz.Eskişehir’e gidecek trenimize 
daha vakit vardı ve kalan zamanımızı Ala-
addin Tepesi’nde geçirdik.                                               

Saat 17.45’e geldiğinde hızlı trenle Eskişehir’e doğ-
ru yola çıktık. Yolun bitiminde bizleri, öğrenci burs-
ları ve gezilerinin kurucusu Ceyhan DEMİR ve gezi 
arkadaşlarımızdan Emre SARAÇOĞLu bekliyorlardı. 
The Loft Suit adlı aparta yerleştik ve akşam yeme-
ğimizi yedik. Kısa bir şehir turu amacıyla Eskişehir 
sokaklarına çıktık.  Porsuk çayı boyunca yürürken, 
bir şehrin geceleri ne kadar güzel olabildiğini gör-
dük. Bu güzel manzarada dondurmalarımızı yiyip 
dolaşırken saat gece yarısını geçmişti.

Yeni güne başlarken kahvaltımızı Life Otel’de yap-
tık. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Yılmaz BÜYÜKERŞEN’in bizler için tahsis ettiği bele-
diye otobüsü ve rehberimiz Deniz Hanımla beraber 
Sazova Parkına doğru yola çıktık. Sazova Parkı’nda 
rengârenk boyanmış masal trenine binip yeşillikleri 
dolaşabilir, korsan gemisinde bir kaptan, masal şa-
tosunda bir prenses olabilirsiniz. Tüm bunların yanı 
sıra gerek çocukların, gerekse biz yetişkinlerin uf-
kunu açacak yerler mevcut.  Bilim Deney Merkezi 
ve Sabancı uzay Evi’nde astronomiyle, fizikle içli-
dışlı olabilir; insanın uzaya yolculuğunu konu alan 
gösteriyle ufkunuzu iki katına çıkarabilirsiniz. Bu 
sayede Dünya’mızın kilometrelerce üstüne çıkabile-
ceğiniz gibi Eti sualtı Dünyası ile deniz canlılarının 
büyüleyici dünyasına merhaba diyebilirsiniz. 

Sazova Parkı’nın ardından Kent Müzeleri Komp-
leksine doğru yola çıktık. Çağdaş Cam Sanatları 

Ulukışla Atatürkçü Düşünce Derneği bur-
siyerleri olarak, Şube Başkanımız emekli 
öğretmen Çetin DEMİR’in uğurlaması ve 
emekli öğretmen Aysel KAYAR’ın rehberli-
ğinde, 20 Haziran sabahı saat 08.00 sula-
rında ilçemizden yola çıktık. 

Meke Gölü’nü ziyaretin ardından Konya il merkezine 
ulaşmak amacıyla yola koyulduk.. Film sahnelerini 
aratmayacak bir anonsla karşı karşıya kaldık. Arka-
mızdan gelmekte olan trafik polisi aracından sürekli 
“sağa çek” anonsu yapılıyordu. Çaresiz, bir benzin 
istasyonunda durduk ve polis ekibi bizlere içinde 
bulunduğumuz uluhan firmasına ait otobüsün, 
rakip Kışlahan firması yetkililerinin şikâyeti üzeri-
ne ulukışla-Konya istikametinde yolcu taşıma izni 
olmadığı gerekçesiyle bağlanacağını bildirdi. uzun 
uğraşlar sonucunda araca trafik cezası kesilerek 
Konya istikametine devam etmemize izin verildi.  
Bu arada uluhan firması yetkilileri, trafik cezasının 
geziyi düzenleyen ADD tarafından ödenmesi kabul 
edilmediği takdirde otobüsü ulukışla’ya geri iste-
yecekleri şantajında bulundu ve ne yazık ki buna 
boyun eğerek yolumuza devam ettik. 

Konya’da ilk durağımız Mevlana Müzesi idi. İslam dinine 
ve Osmanlı dönemine ait pek çok eşyayı burada görme 
ve bazı önemli hatıraları inceleme fırsatı bulduk. 

ULUKIŞLALI ÖĞRENCİLERİN GEZİSİNDEN 
İZLENİMLER… 

Elif KUZUM  
A.Ü. S.B.F  Uluslararası  

İlişkiler Bölümü Öğrencisi

Ulukışlalı Öğrenciler Ulu Önderin Mozolesine 
Çelenk Bırakırken.
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değirmenini simgeleyen eseri gördükten sonra, iki 
gün boyunca bizimle özveriyle ilgilenen rehberimiz 
Deniz Hanımla vedalaşıp, bizi bekleyen Ankara hızlı 
trenine binerek; gezide iyice pekişen arkadaşlığı-
mız sayesinde zevkli bir yolculuk yaparak Başkent 
Ankara’ya ulaştık.

Ankara Garı’nda bizi ulukışla Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Kemal ERDAĞ ve yönetim kurulu üyeleri 
karşılayıp ikram ettikleri keyifli aksam yemeğinden 
sonra yurtlarımıza geçtik. Sabah kahvaltımızı yurt-
larda yaptıktan sonra gezimizin en önemli aşama-
sını gerçekleştirmek üzere Anıtkabir’e doğru yola 
çıktık. Atatürkçü Düşünce Derneği ulukışla Şubesi 
ile ulukışla Yardımlaşma Derneği tarafından hazırla-
nan çelengimizle birlikte Anıtkabir’e ulaştık. Burada 
Anıtkabir Komutanlığı tarafından protokol kuralla-
rına göre uygulanan çelenk koyma törenine katılıp, 
ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
mozolesine çelengimizi ben Elif KuZuM ve gezi-
mizin maskotu küçük Meltem KAVAKLI,  büyük bir 
saygı ve heyecanla sunduk.  Hemen ardından Anıt-
kabir Özel Defteri’nin bulunduğu bölüme geçtik. 
Burada arkadaşlarımız Asu Şerife GÖKÇEN ve Do-
ğancan YAVuZ, Anıtkabir Özel Defteri’ne hepimizin 
duygularını yansıtan bağlılık andımızı yazdılar ve 
birlikte yüksek sesle okuyup imzaladılar. 

“Yurdumuzun kurtarıcısı,                                                                                                  
Cumhuriyetimizin kurucusu                                                                                                                        
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürkçü Düşünce Derneği Ulukışla Şubesi 
ile Ulukışla Yardımlaşma Derneği bursiyer 
öğrencileri olarak huzurunda saygı ile eği-
liyoruz.

Akıl ve bilime dayalı devrimlerin sayesinde çağdaş 
ve yurtsever bireyler olarak öğrenimimize devam 
ediyoruz. Biz gençlere emanet ettiğin Laik Cumhu-
riyetimize tam olarak bağlıyız ve gerektiğinde bu 
konuda her türlü mücadeleye hazır olduğumuza 
inanmanızı istiyoruz.”

Müzesi’nde camın hayal edebileceğimiz her şekle 
bürünebileceğini gördük.  Aynı kompleks içinde yer 
alan Kent Belleği Müzesinde ise dünden bugüne 
Eskişehir’e dair her şeyi görmek mümkün.

Ardından Canlı Tarih Sahnesinde ulu önderimiz 
Mustafa Kemal ve onun çok kıymetli silah arka-
daşı İsmet İNÖNÜ’nün balmumu heykelleriyle ve 
kendi sesleriyle hazırlanmış konuşmalarını izledik. 
Kompleksin son bölümü ise Yılmaz BÜYÜKERŞEN 
Balmumu Heykeller Müzesi. Bu müzede pek çok 
ünlü oyuncuyu, gazeteciyi, siyasetçiyi görmeniz 
mümkün. Ayrıca Yılmaz Büyükerşen’in balmumu 
Atatürk heykeli yapan kendi heykeli de mevcut. 
Günün sonuna yaklaşırken soluğu odunpazarı evle-
ri ve Atlıhan El sanatları Çarsısında aldık. Gerek Lüle 
taşından yapılmış eserleriyle, gerek müzeler komp-
leksiyle, gerekse adeta bir müzeymişçesine heykel-
lerle bezeli olan sokaklarıyla Eskişehir uygar kentler 
düzeyine ulaşmış bulunmakta.

22 Haziran sabahına uyandığımızda bu güzel şe-
hirde son günümüz olması nedeniyle bir burukluk 
hissetsek de günün heyecanı bu burukluğu bas-
tırdı. İlk durağımız Haller Gençlik Merkezi.  Burada 
lüle taşı örnekleri görmek, satın almak ve alışverişin 
ardından oturup bir şeyler yemek mümkün. Haller 
gençlik merkezinden ayrıldığımızda ise iki gündür 
büyülenerek izlediğim Porsuk Çayında bir tekne 
turuna çıktık. Şehirden çayı izlemek kadar, çaydan 
şehri izlemekte keyifliymiş. Tekne turunun ardın-
dan TÜLOMSAŞ Müzesi bahçesinde sergilenmekte 
olan beyaz devrim Arabasını görme fırsatı bulduk. 
Ardından Şehr-i Aşk adasına gittik. Ve yeşile ye-
niden aşık olduk. Ardından kent Park’a geçtik. Bu 
parkın en ilginç yanı Anadolu’nun ortasında yer alan 
Eskişehir’de halkın yararlanacağı bir plajın gerçek-
leştirilmiş olmasıydı. Kent parkın ardından, Kırım 
kültüründen gelen ve Eskişehir’de çok başarılı ve 
yaygın olarak pişirilen çibörekten yeme fırsatı bul-
duk.

Kenti panoramik seyretme imkânı sunan Şelale 
Parka çıktık. Manzaranın tadını, yapay şelalenin 
serinletici atmosferinde limonatalarımızı yudum-
larken sohbet ederek çıkarttık.  Şelale parkta ko-
nuşlandırılmış Don Kişot heykeli ve saldırdığı yel 
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Törenimizin ardından aynı heyecan ve gururla Anıt-
kabir Müzesini gezdik Atamızın aziz hatıralarını, 
özel eşyalarını, ona sunulan hediyeleri, altını çize-
rek okuduğu kitapları ve aldığı notları ve inceledik. 
Müze bölümünden ayrılırken eşsiz Anıttepe manza-
rası eşliğinde İsmet Paşa’nın mezarını ziyaret ettik.  

Anıtkabir ziyaretinin ardından ulu Önderimiz döne-
minde kullanılan Çankaya Atatürk Köşk Müzesi’ne 
gittik. Köşk’ü Bize gezdiren rehber hanımın ulu-
kışlalı bir hemşerimizin eşi olması tatlı bir sürprizdi. 
Atatürk tarafından hem konut hem de çalışma bi-
nası olarak kullanılan bu mütevazı yapı; çalışma ala-
nı, konukların ağırlandığı salonlar ve kişisel yaşam 
bölümlerinden oluşmakta. Değerli ve şık mobilyalar, 
döneme ait orijinal halılar ve o dönemde duvarlarda 
asılı olan portreler halen sergilenmekte. Mekânın iç 
dekorasyonunda yarım sekizgen kule ve mobilya 
tercihleri dikkat çekiyor. Köşkten ayrıldıktan son-
ra Çankaya Belediyesi’nce tahsis edilen otobüs ve 
rehberimizle, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Hemşerimiz Gülsün (BOR) GÜNER’in verdiği 
ve bizzat kendisinin de katıldığı yemeğimizde An-
kara döneri, pilav ve tatlımızı yiyip ayran içtik.

Sıhhiye İlkiz Sokak Numara:21 adresinde bulunan 
ulukışla Yardımlaşma Derneği merkez binasına 
ulaştık. Buranın sıcak ortamında ulukışlalı hemşeri-
lerimizle vakit geçirip dinlendikten sonra Ankara’nın 
en büyük müzelerinden olan Çengelhan M. Rahmi 
KOÇ Müzesine doğru yola çıktık.  ulaşım, matbaa-
cılık, bilim, havacılık iletişim gibi pek çok alanla il-
gisi bulunmakta. Ardından Ankara Kalesi’ne çıkarak 
güzel Ankara’mızı kuş bakışı seyrettik. Eski Ankara 
evlerini izleyerek birinci ve ikinci TBMM binalarını ve 
Ankara Palas’ı gördük.  Dönüş trenimizin vakti yak-
laştığı için Ankara Garına geçtiğimizde Ankara’da 
geçirdiğimiz her an bizimle beraber olan ulukışla 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal ERDAĞ ve yö-
netim kurulu üyeleri trenimiz hareket edinceye dek 
peronda bekleyip bizleri uğurlama inceliğini göster-
diler. Bununla da kalmayıp acıktığımızda yiyebilece-
ğimiz yol kumanyaları ve içecekleri vererek tatlı bir 
sürpriz yaptılar. Ve böylece trenimiz hareket etti. 
Ertesi sabah, 24 Haziran saat 05.07’de çok sevdiği-
miz memleketimize ulaşarak gezimizi sonlandırmış 
olduk. 

Anıtkabir Özel Defteri’ne yazılan Bağlılık Andı Seslendirilirken.
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yapılacak sosyo-ekonomik araştırma ve aksiyonlar-
da olabildiğince yer almaktır.

Bir diğer önemli hedef ise, sağlanan olanaklar el-
verdiğince, öğrenim yardımları vasıtasıyla olanakları 
yetersiz öğrencilerimizi (çok sembolik de olsa) teş-
vik etmeye çalışmaktır.

Yukarıda belirtilen 2 ana hedefi, kısmen gerçekleştir-
diğimiz varsayılabilir. Ama Vakfımızdan Niğdelilerin 
sosyo - ekonomik hayatına daha önemli katkılar bek-
lenmektedir. Bu da tabiatıyla hemşehrilerimizin Vak-
fa sağlayacakları maddi olanaklara bağlıdır. Şimdiye 
kadar yapılan kıymetli bağışlarla Merkez Ofisimizin 
de bulunduğu 3 Daire edinilmiş; ayrıca kuruluştan 
bu yana da, öncelik Ankara’daki Yüksek Tahsil öğ-
rencilerinde olmak üzere, önemli sayıdaki öğrencimi-
ze ‘’Burs/Eğitim Yardımları’’ yapıla gelmiştir.

Yakında Kuruluşunun 25. yıldönümünü id-
rak edeceğimiz BAŞKENT – NİĞDE Vakfının 
kuruluş hazırlıklarından itibaren geçirdiği 
merhaleleri daha önceki sayılarda ele alıp, 
önemli bilgileri Niğdemiz Dergisi okuyucu-
larına aktarmaya çalışmıştım. (Niğdemiz 
Dergisi, Sayı: 94, 95, 98). Bu sayıda da 
yine Vakfımızla ilgili bazı özetler vermeye 
çalışacağım.

HEDEFLERİMİZ:

Başkent-Niğde Vakfı, adından da anlaşılacağı üzere, 
Başkent Ankara’da kurulmuş bir Sivil Toplum Ku-
ruluşu olup; öncelikli hedefi Ankaradaki Niğdeliler 
arasında iletişim ve dayanışma sağlamak, Niğde için 

VAKFIMIZI TANIYALIM                  
Hazırlayan: 

                Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Bşk.

Vakıf Merkezimizin açılışı (1994)
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HEMŞEHRİLERİMİZDEN BEKLENTİLER:

Vakfımızın ana gelir kaynakları; Kurucularımızın 
baştan beri yaptıkları, bir kısmının da halen yapma-
ya devam ettiği bağış ve diğer katkılar ile, Mütevelli 
ve Diğer Üyelerimizin aidat ve bağışlarından oluş-
maktadır. Tabiatıyla Ankara içinden veya dışından, 
üye olmadığı halde önemli bağışta bulunan hem-
şehrilerimiz de bulunmaktadır.

Maddi destek konusunda bazı hayırsever hemşehri-
lerimiz, mütevazi gelirlerine rağmen, oldukça bonkör 
davranırken, hali-vakti yerindeki bazılarının ise Vakfa 
gereği kadar  ilgi göstermediği bir gerçektir. Tabia-
tıyla, bonkörlük de bir Allah vergisi olsa gerek!...

Değerli hemşehrilerimizden maddi katkı yanı sıra 
ayrı bir beklentimiz de; Ankarada yaşayan tanıdık-
lar başta olmak üzere, tüm tanıdıklarını Vakfa üye 
olmaya ve yapılan faaliyetlere olabildiğince katıl-
maya teşvik etmeleridir. (Örneğin; 22-23 Ekimde 
Niğde, ulukişla ve Çiftehana yapılacak gezi gibi).

Tabii üye olsun-olmasın, tüm hemşehrilerimizden  
EĞİTİM YARDIMI ve benzeri katkıları ile Vakfı ve 
olanakları kısıtlı öğrencilerimizi desteklemelerini 
bekliyoruz.

ÜYELİK KONUSU:

Şu anda 68 Kurucu üyemiz yanı sıra, 96 Müte-
velli üyemiz ve yaklaşık 200 kadar da NORMAL 

(kayıtlı) üyemiz mevcut olup; gerek Kurucu ve ge-
rekse Mütevelli üye sayımız alışılmışın çok üzerin-
dedir. Normal (Kayıtlı) üye sayımız ise aksine yeter-
siz kalmaktadır. Normal üye sayımızı artırmak için 
sadece Yönetimin değil, diğer üyelerin ve genelde 
tüm Niğdeli Hemşehrilerimizin özel bir çaba sarfet-
mesi gerekmektedir. 

Kayıtlı Normal üye sayımızı teşvik amacıyla ha-
lihazırda üyelik kayıt ve yıllık aidat ücreti   
(1 yıllık Dergi aboneliği dahil) 50 TL olarak uy-
gulanmaktadır. Dolayısıyla hemşehrilerimizi  tüm 
tanıdıkları ile 2016 sonundan önce Vakfa üye ol-
maya, Mevcut Üyelerimizi de Yıllık aidatlarını 
ödemeye davet ediyoruz. 

Ayrıca Normal, Mütevelli ve Kurucu Üyelerimiz yanı 
sıra, üye olmasa da, yaptıkları önemli bağışlar  veya 
Vakfa diğer katkıları ve konumları dolayısıyla Onur 
Kurulu Üyesi seçilen 116 hemşehrimiz bulun-
maktadır. Bakan, Milletvekili, Vali, Belediye Başkanı, 
Üst düzey Bürokratlarımız ile, başarılı sporcu ve sa-
natçılarımız da bu listede yer almaktadır.

İlk kuruduğundan beri Vakfımıza önemli katkıda 
bulunanların listeleri Vakıf Merkezimizde Pirinç lev-
halara kazılı olarak teşhir edilmektedir. Daha fazla 
sayıda hemşehrimizin ismini yeni levhalarda gör-
mek isteriz. Ayrıca, önemli veya mütevazi, mikta-
rı ne olursa olsun, yapılan tüm bağışlar için Sayın 
Hemşehrilerimize de, diğer Niğde severlere de mü-
teşekkiriz.

Ç O K  Ö N E M L İ  D U Y U R U 
NİĞDEMİZ DERGİSİNİN DEĞERLİ OKUYUCULARINA, 

Dergimizin Sizlere gönderilen her sayısı, baskı miktarına ve gramajına göre, posta giderleri ile birlikte Vakfımıza 
4-5 TL arasında değişen bir yük getirmektedir. Bu arada şimdiye kadar sizlere gönderilen dergilerden 150-175 
kadarı, alıcılarına ulaşamadığı gerekçesiyle Vakfa iade edilmiştir. Ayrıca dağıtım listemizde oldukları ve sürekli 
kendilerine dergi gönderildiği halde, yıllardır Vakfımıza hiç destek vermemiş üye ve hemşerilerimizin varlığı da 
bir gerçektir. 

Bu nedenle, gereksiz masraflara yol açmamak için hem bu alıcılarımız dağıtım listemizden çıkarılmış, hem de 
baskı sayımız bir o kadar azaltılmıştır. 

Bilgi edinilmesi ve bu durumdaki okuyucu veya abonelerimizden kendilerine sürekli dergimizin gönderilmesini 
arzu edenlerin, katkı paylarını ödediklerini gösteren belgeleriyle birlikte, kendilerine en kolay ulaşılacak daimi 
adreslerini Vakfımıza bildirmeleri rica olunur. 

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı 
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İsmail ÖZMEL, “Doğduğum Şehir Niğde” kitabında, 
Niğde’nin tarihi-mimari yapıları, mahalle kültürü, 
insan ilişkileri, yakından tanıdığı şahsiyetler ve dö-
nemin sosyal – kültürel gelişmelerini sıcak, şiirsel 
bir üslupla dile getiriyor. Yazar, çağının bir tanığıdır. 
İsmail ÖZMEL hatıra türündeki  bu eserinde yaşan-
mışlığı, tanıklığı okuyucularıyla paylaşıyor. Bu yö-
nüyle kitap, İsmail ÖZMEL’in hayatını, eserlerini ve 
şahsiyetini anlama, yorumlama noktasında önemli 
bir kaynak teşkil ediyor. 

“Doğduğum Şehir Niğde” kitabını okuyunca, “Baki 
kalan bu kubbede hoş bir seda imiş” mısrası yüreği-
mizde yankılanıyor. 

“Geçmişten Günümüze Niğde” kitabında yazar İs-
mail ÖZMEL, hatıralar ışığında akıp giden zamanın 
bir muhasebesini yapıyor. Bu hatıra yazılarında bir 
döneme tanıklığın izleri, işaretleri okunuyor. Böyle-
likle maziye dair anlamlı bir kapı açılmış oluyor. 

Geçmiş ile günümüz arasında bur mukayese yapmak 
ve geldiğimiz noktayı değerlendirmek bakımından 
bu eser okuyucuya bir tefekkür imkanı sağlamakta-
dır. Tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasında hatı-
raların önemli bir yeri vardır. “Geçmişten Günümüze 
Niğde” kitabı sohbet kültürümüzü hatırlatmak ve 
yazılı anlatımın imkanlarıyla zenginleştirmek adına 
kıymetli bir çalışmadır.  

“DOĞDUĞUM ŞEHİR NİĞDE” KİTABI YAYINLANDI.

“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NİĞDE ” KİTABI YAYINLANDI.
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Darbe Girişiminde Niğde’den 5 kişi hayatını 
kaybetti: 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul 
ve Ankara’da çıkan çatışmalarda Niğde’den 5 kişi 
hayatını kaybetti.

Niğde’de 6 Hakim ve Savcı Gözaltına Alındı: 
15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Niğde Cum-
huriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 3 
Hakim ve 3 Savcı görevden uzaklaştırılarak gözal-
tına alındı.

Niğde’de 63 Polis Açığa Alındı: FETÖ’ nün dar-
be girişimi ile ilgili  olarak Niğde’de 63 polis açığa 
alındı.

Niğde Vali Yardımcısı Açığa Alındı: FETÖ’ nün 
darbe girişimi ile ilgili  olarak Niğde Vali Yardımcısı 
Ali İpek açığa alındı.

Sungurbey Özel Okullarına Kapatma Kara-
rı: Niğde’de bünyesinde 3 lise, bir ortaokul ve bir 
ilkokul barındıran, Bor yolundaki Özel Sungurbey 
Eğitim  Kurumları ‘’Sağlık  yönünden kurum binası-
nın uygun olmaması ‘’ fiili nedeniyle sürekli olarak 
kapatıldı.

Niğde’de ‘’Koku Paniği’’:  Niğde’de 27 
Haziran’da tüm kenti saran kötü kokunun Kızılca 
Deresinden kaynaklandığı belirlendi. Belediye yet-
kililerinin verdiği bilgiye göre Kızılca deresinde bak-
teri üretip koku yapan madde diskalifiye edilmiş ve 
dere temizlenmeye başlanmıştır. Bilindiği gibi dere-
de biriken Metan gazı 100 kişiyi hastanelik etmiş, 
koku paniği ile Niğdelilerin büyük çoğunluğu komşu 
ilçe ve köylere kaçmıştı. 

13 Yaşındaki Gelinini Öldürdü: 13 yaşında 
imam nikahı ile evlendirdiği oğlunun karısını öldü-
ren kayınpedere rekor ceza verilmesi talep edildi.

KOP’tan Niğde’ye 17 Milyon TL : Konya Ovası 
Projesi ( KOP) Bölge Kalkınma Başkanlığı tarafından 
2016 yılı ödeneklerine göre Konya’ya 30 Milyon 
TL, Niğde’ye 17 Milyon TL, Aksaray ve Karaman’a 
12 Milyon TL ayrıldı.

Niğde Üniversitesi Bu Yıl 6.435 Yeni Öğ-
renci Alacak: Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adnan GÖRÜR’ ün verdiği bilgiye göre 2016-2017 

eğitim öğretim yılında Niğde Üniversitesi’ne 6.435 
yeni öğrenci alınacak.

Niğde’de I. Kitap Fuarı : Niğde’de ilk kez Kitap 
Fuarı açıldı ve büyük ilgi gördü. 27 Mayıs – 5 Hazi-
ran tarihleri arasında açılan Fuarda 45 stantta 80 
yayınevine ait kitaplar okurlarla buluştu. Kitap Fu-
arının son günüde eski Emniyet Müdürü ve yazar 
Hanefi AVCI’ da okurlarla bir araya gelerek kitapla-
rını imzaladı.

Niğde – Bor’da Tren, Servis Minibüsüne 
Çarptı: Bor Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil 
fabrikasının işçilerini taşıyan servis minibüsünün İfti-
yan mevkiinde hemzemin geçitte trenle çarpışması 
sonucu 5 işçi hayatını kaybetti 11 işçi yaralandı. 

Niğde’ye Havai Fişek Fabrikası : Sakarya’nın 
Geyve İlçesi’nde 2013 yılındaki patlamada yerle bir 
olan Venüs Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nın ye-
niden inşası için izin verilmeyince, fabrika sahiple-
rinden Arif COŞKuN Kemerhisar’da satın aldığı 550 
dönüm arazi üzerine Havai Fişek Fabrikası kurdu. 
Ekim ayında faaliyete geçecek fabrika’da 750 kişi-
nin çalışacağı söyleniyor. 

Kiraz Festivali Yapıldı : Kirazıyla dünya çapında 
üne kavuşan ulukışla’nın Darboğaz Köyünde 16. ncı 
Kiraz Kültür ve Sanat Festivali 9 Temmuz 2016 cu-
martesi günü yapıldı.

5. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Etkinliği Ya-
pıldı: Niğde’nin Altunhisar ilçesinde 5. Aşık Tahiri 
Kültür ve Yayla Etkinlikleri 8 Temmuz 2016 Cuma 
günü yapıldı.

Niğde – Çiftlik Yolu Genişletiliyor : Niğde – 
Çiftlik arasında Ketençimeni dağ yolu genişletilerek 
yeniden ulaşıma açılıyor. 

Doktor Filiz DEMİR Saray’a Davet Edildi: Niğ-
de- Aksaray karayolunda, 31 Mayıs’ta  meydana 
gelen trafik kazasında annesini, babasını ve  kar-
deşini kaybeden 33 günlük Sude bebeği kaldırıldığı 
Niğde Devlet Hastanesinde günlerce emziren ona 
sütannelik yapan Dr. Filiz DEMİR Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Saraya davet 
edilmiş ve iftar yemeğini birlikte yeme olanağı bul-
muştur.

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Niğde Üniversitesi 24 Yaşında :  Niğde Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan GÖRÜR 2015-
2016 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreninde 
yaptığı konuşmada; 24 yıllık geçmişe sahip Niğde 
Üniversitesi’nin  37 farklı ülkeden 500’ den fazla 
uluslararası  öğrenci ile birlikte bugüne kadar 60 
binden fazla mezun verdiğini söyledi.

Akkaya Barajı Araştırma Önergesi Redde-
dildi : CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu 
Üyesi Ömer Fethi GÜRER tarafından hazırlanan ve 
CHP Grup Önerisi olarak TBMM’ ne getirilen  ‘’ Niğde 
İli Akkaya Barajı ile ilgili atıklardan oluşan kirlen-
me nedeniyle’’ istenilen Meclis Araştırma Önergesi 
AKP’lilerin ret oyu ile kabul edilmedi.

Niğde – Ankara Otoyol Projesi ve Ecemiş 
Suyu Ne Oldu : Yılan hikayesine dönen, 25-30 
yıldan beri bugün yarın diyerek sürekli ötelenen 
Niğde- Ankara Otoyol Projesi  ve Ecemiş Suyu’nun 
Niğde ve Bor’a getirilmesi projesinin ne olduğu me-
rakla beklenmektedir. Yine aynı şekilde Hızlı Tren 
ve Hava Alanı Projesi’de sürekli ötelenmektedir.

Niğde Belediyespor’un Grubu ve Rakipleri 
Belli Oldu: Yeni sezonda spor Toto 2. Liğ’de mü-
cadele edecek olan Niğde Belediyespor, 18 takımın 
bulunduğu Kırmızı Grupta yer aldı. Spor Toto 2. Lig 
Kırmızı Grup Takımları ;

1) Niğde Belediyespor 

2) 1462Trabzon Spor 

3) Aydınspor 

4) Bugsaş Spor (Ankara)

5) Etimesgut Belediyespor 

6) Eyüpspor 

7) Gümüşhanespor 

8) Hatayspor

9) İnegölspor 

10) Karşıyaka

11) Kastomonuspor 

12) Kayseri Erciyesspor

13) Kırkarelispor

14) Menemen Belediyespor

15) MKE Ankaragücü

16) Sarıyer 

17) Tokatspor

18) Tuzlaspor 

Patates Üreticilerine ‘’MİLDİYÖ’’ Uyarısı : 
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli KENAR  patates 
ekiminin erken yapıldığı bölgelerde ‘’Mildiyö Hasta-
lığı’’ belirtilerinin görüldüğünü belirterek zamanın-
da ilaçlama yapılması uyarısında bulundu. ‘’ Mildiyö 
Hastalığı ‘’ bitkinin yeşil aksamını ve kökünü çürüte-
rek yumruların büyümesini engellemektedir. 

Türk Musikisi Konservatuarına 60 Öğrenci 
Alınacak: Niğde Üniversitesi Rektörlüğü 2016-
2017 Eğitim Öğretim yılında Üniversitenin Türk 
Musikisi Konservatuarı ‘’ Türk Müziği ve Müzikoloji’’ 
bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğ-
renci alınacak. 

Niğde’de Çocuk Gelin Oranı % 13,7 :  Türkiye 
İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre; Resmi Ço-
cuk Gelinlerin,toplam resmi evlenmeler içindeki oran-
ları Niğde’ de %13,7,Nevşehir’ de %11,0, Kırşehir’de 
%6,6, Aksaray da %12,1, olarak belirlendi.

Yıldız BARAN Vefat Etti : Sağlık Eski Bakanı 
Merhum Doğan BARAN’ ın eşi Yıldız BARAN vefat 
etti. Merhumeye Allahtan rahmet, eş, dost ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz.

2 Bin Keklik Doğa ile Buluştu: Niğde Altun-
hisar Belediyesi’ nin “Tüfekler Çantaya,Keklikler 
Doğaya” sloganıyla 2 bin keklik doğaya salındı. Bu 
vesile ile hem kekliklerin popülasyonu artırılacak, 
hem de doğaya zarar veren böceklerle biyolojik 
mücadele yapılmış olacak.

570 Açığa Alma, 89 Tutuklama: Niğde Valiliği 
FETÖ/PDY’ye aidiyet, irtibatı belirlenen Kamu, Özel 
Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile çeşitli katman-
lardan olan 570 personelin görevden uzaklaştırıldı-
ğını, 55 Emniyet personeli, Kamu Hastanelerinden 
49 kişi, 24 Milli Eğitim personeli, 7 Adliye personeli, 
Tarım Müdürlüğünden 6 kişi, 1 Vali yardımcısı ve 2 
sivil’in tutuklandığını açıkladı. 
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147 Öğretmen Açığa Alındı, 24’ü Tutuklan-
dı: Niğde’de, Fethullahçı Terör örgütünün darbe 
girişimine yönelik soruşturma kapsamında 147 öğ-
retmen açığa alındı, 24’ü tutuklandı. 

Yeni Yıldız Gazetesi Kapatıldı: OHAL Kararıyla 
Türkiye çapında çok sayıda Basın Yayın Kurumu ka-
patılırken Niğde’de de Yeni Yıldız Gazetesi kapatıldı. 

Niğde Belediyespor Lig Fikstürü Belli Oldu: 

1. Hafta Eyüpspor- Niğde Belediyespor.

2. Hafta Niğde Belediyespor – Etimesgut Beledi-
yespor.

3. Hafta 1461 Trabzonspor – Niğde Belediyespor.

4. Hafta Niğde Belediyespor – Menemen Beledi-
yespor.

5. Hafta Bugsaş Spor A.Ş. – Niğde Belediyespor.

6. Hafta Niğde Belediyespor- Tuzlaspor.

7. Hafta MKE Ankaragücü – Niğde Belediyespor.

8. Hafta Niğde Belediyespor – Kayseri Erciyesspor.

9. Hafta Hatayspor – Niğde Belediyespor 

10. Hafta Niğde Belediyespor – Aydınspor.

11. Hafta Kırklarelispor – Niğde Belediyespor.

12. Hafta Niğde Belediyespor – Karşıyaka. 

13. Hafta İnegölspor – Niğde Belediyespor. 

14. Hafta Niğde Belediyespor – Gümüşhanespor.

15. Hafta Niğde Belediyespor – Tokatspor.

16. Hafta Kastamonuspor 1966- Niğde Belediyespor.

17. Hafta Niğde Belediyespor – Sarıyer. 

Hemşerimiz AYDOĞAN ve ÇAVUŞ Yargıtay 
Üyesi Seçildi: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Genel Kurulu’nun 25 Temmuz 2016 tarih ve 417 
sayılı kararı ile iki hemşerimiz, Çamardı İlçesi Kav-
laktepe köyünden Bahri AYDOĞAN ve yine Niğdeli 
Mustafa ÇAVuŞ Yargıtay Üyeliğine seçildi.

Tümer DULGAR Vefat Etti: Niğde OSB (Organi-
ze Sanayi Bölgesi)’nin önceki bölge Müdürü Tümer 
DÜLGAR 12 Temmuz 2016’da vefat etti. Merhuma 
Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dileriz. 

Niğde’de Bir Yılda 967 Kazada 51 Ölüm, 
1700 Yaralanma: Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre 2015 yılında Niğde’de 967 
kazada 51 ölüm ve 1700 yaralanma meydana geldi. 

“Giymiyorsan Giydir” Kampanyası: İstanbul 
Maltepe Belediyesi tarafından Niğde’de oluşturu-
lan “Gönül Çarşısı”na 120 koli giysi gönderildi. 

Metin Feyzioğlu, Şehit HALİSDEMİR’in Ai-
lesini Ziyaret Etti: Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
Başkanı Metin Fevzioğlu, 15 Temmuz’da Ankara 
Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edilen Astsu-
bay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR’in  ailesini 
ziyaret ederek baş sağlığı diledi. 

Mardin Kızıltepe Şehidi Törenle Uğurlandı: 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis servis aracına 
PKK’lı teröristler tarafından bir araca yüklü bomba-
nın patlatılmasıyla şehit düşen Niğde Çiftlik ilçesin-
den Polis Memuru Nurettin TEKİN memleketinde 
toprağa verildi. 

Eski Niğde Garnizon Komutanı Gözaltına 
Alındı: Niğde’de FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 
soruşturma kapsamında eski İl Garnizon Komutanı 
Albay İbrahim TAŞKIN ve 3 asker gözaltına alındı. 

Niğde Tarım Müdürü Açığa Alındı: Darbe giri-
şiminin ardından Niğde’de Fethullahçı terör örgütü-
ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Niğde İl 
Gıda ve Hayvancılık Müdürü Murat TÜRKMEN göre-
vinden alındı. 

14 Yaşındaki Kızı Kaçırdılar: Niğde’de tatil için 
dedesinin yanına giden 14 yaşındaki Vildan D.’yi 
kaç ıran 3 kişi jandarma operasyonu ile yakalandı. 

Niğde’de 14 Adliye Personeli Tutuklandı: 
Niğde’de Fetullahçı terör örgütü soruşturması kap-
samında 640 personelin açığa alındığı ve 138 kişi-
nin de tutuklandığı bildirildi. 

Kaçak Avcılara 48.000 TL Ceza: Niğde’nin ulu-
kışla ilçesinde tuzak kullanılarak koruma altındaki 3 
atmaca ile 30 güvercini avlayan 5 kişiye 47.530 TL 
ceza kesildi. 
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VEDAT SOYDAN ( 1924-2016 )
Osman Göncü Apartmanı... hayata dair ilk 
gözlemlerimin başladığı mekan. 

Niğde’nin ilk apartmanlarından olan beş katlı binanın 
giriş katında Vedat amca ile Nezihe teyze otururdu. 
Nezihe teyze İstiklal babamın yeğeni, Vedat amca 
da Kudret eniştemin teyzezadesi olduğundan,  ge-
niş bir aile gibiydik. Sık sık evlerine girer çıkar, kızları 
Firdevs abla ile oynardım. 2 yaşlarındaydım; bir bay-
ram ziyaretinde; misafir salonunu kalabalık görüp,  
anneme; “ Onbir amcalar gelmiş” diye seslen-
dim. Hakikaten on- on bir kişi vardı içeride... Nec-
mi, Bedri, Vedat, Murat , tüm Soydan’lar oradaymış 
meğerse. O gün bugün Vedat SOYDAN’ın adı Onbir 
Amca olmuştu benim nezdimde...

Vedat SOYDAN; Niğdelilerin kıymetli Vedat abi-
si, kalem efendisi, dirayetin ve aklı selimin kalesi,  
yaşam sanatı uzmanı ve muhabbet erbabı idi. Son 
35 yılını İstanbul ve Yalova’da geçirmiş olmasına 
rağmen memleketiyle irtibatını kesmemişti. İğne 
deliğinden dünyayı seyreder, çevresinde  neler olup 
bittiğini bilir, Niğde’nin güncel olaylarına dair isa-
betli analiz ve yorumlar yapardı. 

Düğün dernek, sünnet gibi cemiyetlere fevkalade 
önem verir, davetlere icabet ederdi. “Gökyüzünde 
düğün var deseler merdiven kurup çıkardı”. 
Eşinin dostunun cenazesinde, zor günlerinde, dar 
zamanlarında hep yanında olurdu.  Ilımlı tabiatı, 
hoşgörüsü, dürüstlüğü, açık sözlülüğü, kadirşinaslı-
ğı ile gönlümüze taht kurmuştu.   

Doksan yaşını geçtiği halde, geçmiş yaşantılara iliş-
kin kayıtlar belleğinde canlılığını koruyordu. Anlattık-
larını can kulağıyla dinler, kimi zaman notlar alırdım. 

Amcası Mustafa Hilmi SOYDAN’ın  (Müftü Hilmi 
efendi) Niğde Mebusu olarak Birinci Meclise seçil-
mesi, o kasvetli günlerde Ankara’ya gidip Meclis 
çalışmalarına iştirak etmesi, Mehmet Akif ERSOY 
ile beraber ulus’taki Taşhan’da yatıp kalkmalarını o 
kadar heyecanla anlatırdı ki, defalarca dinlemekten 
sıkılmazdım.

Vedat SOYDAN’ın dedesi Rasafendi ( Rasih ÖZ-
BEK) Kırklı yılların başında Niğde Belediye Reisiydi. 
İkinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor, 
Türkiye, savaşa katılmadığı halde yıkıcı etkisinden 
nasibini alıyordu.  Her türlü gıda maddesinin kar-
neye bağlandığı kıtlık yıllarıydı. Aile başına verile-
cek ekmek miktarı sınırlıydı. Halk yarı aç dolaşıyor, 
huzursuzluk artıyordu. Bu duruma daha fazla da-
yanamayan SOYDAN,  delikanlılığın verdiği cesa-
retle  Belediye’ye gitmiş, doğruca dedesinin yanına 
varmıştı. “ Dede; ekmek yetmiyor,  aç kalıyoruz” 
diyerek  hane halkının günlük ekmek istihkakının 
artırılmasını talep etmişti.  Hakkaniyet ve dürüstlük 
abidesi olan Rasih efendi ise “ Devletin bana verdiği 
yetkiyi aşamam evladım,  git nenene söyle;  kileri 
açsın biraz un versin,  annene götür ekmek yapsın”  
demişti. Dedesi ile arasında geçen bu diyaloğu eşe 
dosta ders niteliğinde anlatırdı. 

NİĞDE’NİN BİR ÇINARI DAHA DEVRİLDİ Hazırlayan: 
Alper GÖNCÜ

Soldan Sağa: İstiklal Göncü, Nilüfer Göncü, Gülsen Doğruer
Vedat Soydan, Nezihe Soydan. Firdevs Öztürk, Cahit Doğruer
Önde: Alper Göncü, Nİğde 1976
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Anlattıklarını değerli kılan da özgün an-
latma tarzıydı. Eskiye dair hatırladıklarını 
sakin bir tonla tane tane aktarırken kar-
şısındakini sıkmaz,  yeri geldiğinde nükte 
ve fıkralarla taşı gediğine koyardı. Değerli 
abim Nuri KAYIŞ’ın tabiriyle “Türk sohbet 
sanatının Niğde’deki son temsilcilerinden-
di”. 

Vedat SOYDAN gençlik yıllarında Belediye’ye me-
mur olarak girmiş, daha sonra Ticaret Lisesinde 
memuriyetini devam ettirmişti. Tahsin KİTAPÇI 
başkanlığındaki Kızılay Cemiyetinde  faydalı çalış-
malar yapmıştı.  Atatürk’ü, Niğde’ye gelişlerinde 
karşılayanlar arasındaydı. 1934 yılının 5 Şubat ak-
şamında İstasyonda toplanan kalabalığa,  Niğde’de 
yaşanan coşkuya an be an tanıklık etmiş, Atamızın 
ziyaretine dair detayları yeni kuşaklara birinci ağız-
dan aktarmıştı.  

Niğde Şehir Kulübünün müdavimleri arasındaydı. 
Osman KABAKSIZ, Osman uÇER, Yaşar GERMİYA-
NOĞLu, Argun SÜER gibi sohbet erbabının Kayar-
dı’daki ayran şölenlerinde baş köşedeydi.  Niğde’nin 
köylerini gezerken yakın dostu Nazım BAL’ın yol 
arkadaşıydı. Nurettin BAYHAN’ın tok sesiyle Niğde 
türküleri söylediği muhabbet meclislerinin onur ko-
nuğuydu.      

Niğde’nin renkli simalarından Osman KABAKSIZ, 
Vedat SOYDAN’ın bacanağı idi. İkisi farklı karakter-
de de olsalar aralarında büyük bir ahenk vardı. KA-
BAKSIZ, SOYDAN’a sık sık takılır,  şakalaşır, yedikleri 
içtikleri ayrı gitmezdi.  1978 yılındaki sünnetimde 
karşılıklı oynadıkları sahne gözümün önünden git-
mez.  KABAKSIZ’ ın kıvrak figürlerine karşın Vedat 
enişte oldukça sakin ve kostak oynamaktaydı.  
Oyunun en hararetli yerinde  KABAKSIZ’ın “Oğlum 
Vedat!  madünüz mü çapalıyon? Öyle oynan-
maz böyle oynanır”  dediğini duyduk ve kahka-
halara boğulduk.  Sünnetin acısını unutmuş, ayakla-
rını yere vura vura oynayan ve balonlarımızı sigara 
ile patlatan KABAKSIZ’ı  seyre dalmıştık.    

1980’ lere gelindiğinde Niğde küçülmeye,  göç ver-
meye başlamıştı.  KABAKSIZ’ın  “Niğde kalbur 
kadar kalsa da gitmem” dediği sıralar Vedat 
amcalar İstanbul’a taşınmışlar, Yalova’dan da yaz-
lık almışlardı.  Niğdelilerin sohbet mekanları, kuzeni 
Rıdvan SOYDAN’ın Erenköy’deki dükkanı ile  Küçük-
yalı Tren İstasyonundaki çay bahçesi idi. Burada 
Yakup EKİCİ, İstiklal GÖNCÜ, Hüsamettin enişte, 
Rahmi ÖZMEN gibi arkadaşlarıyla  buluşur sohbet 
ederlerdi.      

Vedat amca, hayatın acılarını kendine dert etmez, 
can sıkıcı mevzuları kafasına takmaz, İyot kokulu 
Yalova sabahlarının serinliğinde taze biber, turfan-
da salatalık, yerli domates ve halis peyniri ufak lok-
malarla tadını çıkararak yerdi.

2010 yılında yitirdiği eşinin ardından acıyı  göğüs-
lemeyi başardı.  Hayırlı evladı Firdevs, damadı Atilla 
ve torunları, yaşama sevincini kaybetmemesinde 
büyük paya sahiptiler kuşkusuz...

Vefat ettiği günün sabahı erken kalkmış, her za-
manki gibi şık giyinmiş alışverişe çıkmıştı. 92 yaşına 
rağmen görünürde sağlık problemi yoktu, yirmi yıl 
önce konulan kanser teşhisine kulak asmamış, so-
run olduğu söylenen bölgeye bıçak değdirmemişti. 
Zaten hastalığın hiç bir çeşidini üzerine kondurmaz, 
kendine sıkıntı, kuruntu, vesvese yapmazdı; rahat 
tabiatlıydı. Hayatın  fırtınalarına karşı dik durmasını 
bildi,  onurlu ve sağlam adımlarla, yaşamanın tadına 
vararak hakka yürüdü; nur içinde yatsın... 

Vedat Soydan, Nezihe Soydan, Alper Göncü
İstanbul, 2016
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ŞAHENK’in babası Merhum Faik ŞAHENK’le amca 

çocukları idi. ŞAHENK’ler, son soyadı kanunu ile OL-

GAY olan soyadlarını değiştirmişlerdi. 

Dedemiz , Annemiz Nesibe OLGAY’ın babası Tevfik 

ARAL Hoca, bizim ortaokul öğretmenlerimizin pek 

çoğunun hocası idi. Kaybettiğimiz ve en büyüğü-

müz ulviye Ablamızdan sonraki kardeşler yaş sıra-

sına göre Aliye OLGAY, Sıtkı OLGAY, Ayten GÖKSEL, 

Akile Ülker ÇAVDAR ve en küçükleri de 1931 do-

ğumlu olan Ben Ethem İlhan OLGAY. 

Başta Sevgili Ablam Ulviye ZEREN olmak 

üzere, tüm ölülerimize mekanlarının Cennet 

olması temennisiyle Cenab-ı Allah’tan son-

suz rahmetler; kalanlara da sabırlar, başsağ-

lığı ve esenlikler diliyorum. 

Sevgili ablamız Ulviye ZEREN’i, 25.07.2016 
tarihinde kaybettik. Ulviye Ablam 6 karde-
şin en büyüğü ve 1921 doğumlu idi. Değer-
li Eşi, Eniştemiz Fahri ZEREN’i 20 yıl önce 
kaybeden ablam, o günden beri, İzmir’de 
özel hastanesi olan ve futbol takımlarının 
da spor hakemliğini yapan oğlu Ortopedi 
Uzmanı Op. Dr. Bülent ZEREN ile kalıyordu. 

Ortaokul yıllarında Müzik öğretmeni Merhum Cafer 
ÜNERİ, güleç yüzlü ulviye ablamızın yeteneklerini 
keşfetmişti. Ablam ise Şahsüleyman Mahallesi Paşa 
Kapısı sokaktan evimize gelirken, kemanını çalarak 
şarkılar söyler, şiirler okur ve komşularımızı da eğ-
lendirir, sevindirirdi. Ona “Mahallenin Gülü” derlerdi 
ki ablacığım son nefesini verirken de gülümsüyordu. 

Babamız Rasih OLGAY, ünlü iş adamı ve Doğuş 
Holding’in kurucusu hemşerimiz Merhum Ayhan 

ABLAMIZI KAYBETTİK Dr. Ethem İlhan OLGAY
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ENGİN SÖNMEZ (02.03.1948 - 06.08.2016) 

Vakfımız Kurucu Üyesi, Eski Milletvekili ve Devlet Eski Bakanı Sayın Birsel 
SÖNMEZ’in eşi Engin SÖNMEZ vefat etti. Hatice ve Ali Fuat ERTEMİN’in kızları 
olarak 02.03.1948 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Merhume SÖNMEZ 
ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1968 yılında kazandığı 
Üniversite tahsilini evlilik nedeniyle bırakan Engin SÖNMEZ tam anlamıyla 
bir fakir fukara dostu idi. Sayın SÖNMEZ ihtiyaçlı kişilere her fırsatta elinden 
geldiğince yardım eder; ancak, bunu hiçbir zaman dillendirmezdi. 

Kemal ve Aslı isimli iki evladı olan Engin SÖNMEZ, uzunca süredir devam eden rahatsızlığı sonrası 
06.08.2016 günü hayata veda ederek aramızdan ayrıldı. 

Merhume SÖNMEZ 07.08.2016 günü ikindi namazını takiben İncek Camiinde kılınan cenaze 
namazından sonra  tüm sevenleri, yakınları ve Niğdeli hemşerilerimizce son yolculuğuna 
uğurlanmıştır. 

VEDAT SOYDAN (1924 - 17.09.2016) 

Merhum Asım ve Nesibe SOYDAN’ın değerli evlatları, Niğde Belediye 
Başkanlarından Merhum Rasih ÖZBEK’in torunu, 1. Dönem Niğde Mebusu 
Müftü Hilmi Efendi’nin yeğeni Vedat SOYDAN 17.09.2016 günü İstanbul’da  
vefat etti. 

Liseden mezun olduktan sonra devlet memuriyetine giren Merhum SOYDAN 
uzun yıllar Niğde Belediyesi’nde ve Niğde Ticaret Lisesi’nde görev yapmıştır. 

Niğde eşrafından Ali ve Hikmet GÖNCÜ’nün kızı Merhum Nezihe SOYDAN’ın Sevgili Eşi, Firdevs 
ve Atilla ÖZTÜRK’ün Kıymetli Babaları ve Alara ile Rana Alkım’ın dedeleri olan Vedat SOYDAN, 
19.09.2016 günü İstanbul –Erenköy Galip Paşa Camiinde kılınan cenaze namazından sonra, tüm 
yakınları ve sevenlerince Yalova Şehir Mezarlığında son yolcuğuna uğurlanmıştır. 

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Kaybettiklerimiz
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FATMA ELMACI  (1925 – 09.07.2016) 

Vakfımız önceki dönem Başkanlarından Sayın Muzaffer TuNA’nın yengesi 
Fatma ELMACI vefat etti. Rahmetli Mustafa ve Nedime ELMACI’nın kızları, 
Merhum Hakim H. Ali Kazım ELMACI’nın eşi; İsmet, Merhum Nusret ELMACI 
ve Vuslat ÖZDOĞAN’ın  ablaları olan Fatma ELMACI’nın Müesser İNANKu  ve 
Mustafa (Merhum) isimli iki evladı vardı. 

Vakfımızın Kadınlar Kolu Başkanı Sn. Nihal ESEN’in de kuzeni olan Fatma 
ELMACI 09.07.2016 günü vefat ettiği Adana’da tüm sevenleri ve yakınlarınca son yolculuğuna 
uğurlanmıştır. 

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Kaybettiklerimiz

Başkent – Niğde Vakfı, sevenlerince ebedi 
yolculuklarına uğurlananlara, 

mekanlarının cennet olması temennisiyle, 
Yüce Allah’tan sonsuz rahmetler;  
tüm yakınları ve sevenlerine de 

sabırlar ve baş sağlığı diler. 


