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İsminin açıklanmasını istemeyen 3 hemşerimiz 2800 TL 
Sayın Zuhal ÖNEŞ  1000 TL ,   Sayın Ahmet SOYLU ve Ailesi 630 TL
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Nedret ULUPINAR, Sayın Esin ÖZMEN, Sayın Prof.Dr. Ayşe ÇAKMAK, Sayın Nurten AHKEMOĞLU 
ile Sayın Nevzat ÖZENÇ’te 200-400 TL arasında nakdi bağış yapmışlar. Sayın İlker KABAKSIZ’da 
Vakfımıza 1 adet soğuk-sıcak su sebili armağan etmiştir. 
Vakfımız yukarıda isimleri belirtilen ve isimleri burada belirtilmeyen; ancak, daha az miktarlarda da 
olsa desteğini esirgemeyen tüm hemşerilerimize şükranlarını sunar. 

EĞİTİM YARDIMLARINA DESTEK ÇAĞRISI

Başkent – Niğde Vakfının Değerli Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerimiz, 
2014 -2015 Ders Yılı için, Vakfımızca yapılacak eğitim yardımlarından yararlanmak isteyen, 
Üniversiteyi kazanmış muhtaç durumdaki yavrularımızdan, dergimizin baskıya verildiği ana kadar, 
50’ye yakın başvuru yapılmış olup, başvurular halen de devam etmektedir. 
Ancak, eğitim yardımı amacıyla Vakfımıza yapılan bağışlar giderek azaldığı için, yeni 
yavrularımıza eğitim yardımı yapmak bir yana, önceki yıldan yardım alan ve halen 
eğitimleri devam eden öğrencilerin yardımlarını ödemekte de zorlanacağımız bir 
gerçektir. En acısı da Eğitim Yardımlarını – Hiç geri dönüşü olmadığı için- tamamen 
sonlandırma ihtimalinin varlığıdır.
Bu nedenle, şartları uygun olan tüm üyelerimizden ve Saygıdeğer Hemşerilerimizden 
daha duyarlı davranmalarını ve diledikleri takdirde ebediyete intikal etmiş aile 
büyüklerinin adına ya da kendileri adına, yapmakta olduğumuz ve yapacağımız 
eğitim yardımlarına destek için bağış yapmalarını beklediğimizi bir kez daha hatırlatır, 
saygılar sunarız. 
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GELİŞEN NİĞDE 

Niğde İl Gelişme Planı Programı (NİGEP) çerçevesinde Niğde’mi-
zin tarım, turizm, eğitim ve sanayi alanındaki sorunları gerek 
Niğde’de gerekse Niğde dışında, büyük kentlerimizde yapılan 
toplantılarda daha detaylı olarak konuşulmaya ve çözüm öneri-
leri sunulmaya başlanılmıştır. 

Niğde’mizde tarım sektörü, üretim ve istihdamda ilk sırada yer 
almaktadır. Alternatif ürün olarak, nadasa bırakılan tarlalarda, 
ASPİR bitkisi ekimi önem kazanmış olup, ASPİR’den elde edile-
cek yağ BİYODİZEL üretimine de katkı sağlamaktadır. Elmaya 
alternatif olarak kiraz, şeftali, armut üretiminde önemli artışlar 
sağlanmıştır. Kapama ceviz ve badem bahçelerinin kurulması 
için Niğde yatırımcılarını bekliyor.

Konaklama tesisleriyle ilgili yatırımların artırılmasına paralel 
olarak turizm sektörü gelişebilir. Sanayide durum; Kalsit üreti-
cileri boya ve karton ambalaj sanayine yapacakları yatırımlarla 
katma değeri artırabilirler.

Makine imalat sanayi imalatçıları; bakım onarım sanayiine yedek 
parça ve fason imalatla, iş gücünü ve katma değeri geliştirip 
güçlendirebilirler. 

Niğde’mizin gelişmesi ve kalkınmasını, başta Ziraat Odası Baş-
kanlığı olmak üzere diğer meslek odalarının özverili çalışmaları 
ve Niğde Üniversitesiyle işbirliği yapmaları ile mümkün olabile-
ceği inancındayız. 
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VİZYONEL BAKIŞ AÇISIYLA
TÜRKİYE VE NİĞDE’DE
TARIM SEKTÖRÜ

Niğde’de Tarım 
Toplam yüzölçümünün %37’si’nin tarım alanı olarak 
kullanıldığı Niğde ili, ülkemizin en önemli tarımsal üre-
tim merkezlerinden biridir. Toplam 2.779.982 dekar 
tarım alanının yaklaşık 1,63 milyon dekarında tarla 
bitkileri, 302 bin dekarında meyve üretimi, 55 bin de-
karında sebze üretimi yapılmakta, 795 bin dekar alan 
ise nadasa bırakılmaktadır. Bu tarım araziler içerisinde 
sulanan alanın oranı %42’dir.
Niğde ilinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetin üretim 
değerinde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. 
2002 yılında yaklaşık 693 milyon TL olan toplam ta-
rımsal üretim değeri %225 artışla 2,26 milyar TL’ye 
yükselmiştir (Tablo 1).
Niğde ilinde en çok yetiştirilen tarla ürünleri sırasıyla 
patates, buğday ve şeker pancarıdır. Bu ürünlere ait 
2002-2013 üretim miktarına bakıldığında; patates 
üretiminin yerini alternatif ürünlere bıraktığı ve böyle-
ce 1,2 milyon tondan 513 bin tona gerilediği, buğday 
üretiminin %54 artarak yaklaşık 222 bin tona yüksel-
diği, şekerpancarı üretiminin ise %32 artarak yaklaşık 
123 bin tona yükseldiği görülmektedir (Tablo 2). 
Niğde ilinde son yıllarda meyvecilik önemli ölçüde 
gelişmekte olup, oluşturulan yeni ve modern kapa-
ma bahçeler ile meyve üretimi son on yılda yaklaşık 
%30 artış göstermiştir. 400 bin tonlara ulaşan meyve 
üretimi içerisinde en çok yetiştirilen ürünler; sırasıy-
la elma, üzüm ve kiraz, kayısı ve armuttur. Bu ürün-
lere ait 2002-2013 üretim miktarına bakıldığında; 
elma üretimi 271 bin tondan, %29 artış ile 349 bin 
tona yükselmiştir. Bu gelişmeler ile Niğde ili sadece 

Bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere dünya 
genelinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşa-
nan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği ve doğal 
kaynaklarda yaşanan azalma, tarım sektörünü önemli 
ölçüde etkilemektedir. Dünyada yaşanan gelişme-
lere rağmen, Türkiye tarımı son on yılın dokuzunda 
büyüyerek tarımsal ekonomik büyüklük açısından 
Avrupa’da birinci, Dünya’da yedinci sıraya ulaşmıştır.
Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sek-
törlerin başında gelen tarım, yapısal değişim ve dönü-
şüm çalışmalarıyla beraber, ortaya konulan etkin ve 
kararlı politikalar ile, ekonomimize önemli katkılar sağ-
layan bir sektör konumuna gelmiştir. Bakanlığımızca 
yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile 
çok sayıda tarım ürününde Türkiye, dünya liderliğini 
sürdürmektedir. Türkiye tarımı, 77 milyona ulaşan nü-
fusun gıda ihtiyacını karşılama yanında, 188 ülkeye 
1.663 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir sektör konu-
muna gelmiştir.
Ülkemizde 2013 yılında 23,8 milyon ha alanda 109,9 
milyon ton bitkisel üretim elde edilmiştir. Bu veriler 
dikkate alındığında, bitkisel üretim miktarında on yıl 
öncesine göre %13’lük artış yaşandığı görülmektedir. 
Bitkisel üretimin toplam değeri ise on yılda yaklaşık 
33 milyar TL’den %184 artarak yaklaşık 93 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Bu üretim değeri içerisinde, pata-
tes üretiminde %16,71 ile birinci, lahana üretiminde 
%16,59’u ile ikinci ve elma üretiminde %10,98 ile 
Türkiye’de üçüncü sırada olan Niğde tarımının ve Niğ-
de çiftçisinin önemli katkıları olmuştur.

Mevlüt GÜMÜŞ*
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitkisel Üretim Genel Müdürü

Tablo 1. Niğde Tarımının Üretim Değeri (Bin TL)

2002 Yılı 2013 Yılı Değişim (%)
Bitkisel Üretim Değeri 572.182 1.129.542  97.4
Hayvansal Üretim Değeri 121.022 1.125.896 830
TOPLAM 693.204 2.255.438 225

Kaynak: TUİK.

Tablo 2. Niğde’nin Önemli Tarla Ürünleri 

Ürün Adı 2002 Yılı Üretimi (ton) 2013 Yılı Üretimi (ton) Değişim (%)
Patates 1.206.876 512.644 -58
Buğday  144.165 221.933 54
Şekerpancarı  92.892 122.604 32

Kaynak: TUİK.
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teklemelerin önemli etkileri olmuştur. 2002 yılında 
12.426.696 TL olan toplam tarımsal destekleme öde-
mesi, 2012 yılında 44.348.024 TL’ye, 2013 yılında 
ise 50.670.111 TL’ye yükselmiştir. Tarımsal destek-
leme ödemelerindeki bu yükseliş, 2002-2013 yılları 
arasında %300’ün üzerindedir (Tablo 5).
Çiftçilerimize yapılan desteklemeler ve kırsal kalkınma 
yatırımları yanında, il merkezinden köylere kadar uza-
nan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatınca 
yürütülen eğitim yayım çalışmaları, bitki koruma hiz-
metleri ile araştırma faaliyetlerinin büyük katkıları ol-
muştur. Bu çalışmalara yönelik Niğde ilinde yürütülen 
projelere örnek olarak;
• Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 
• Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı 

(ÇATAK): Bu kapsamda 26.198 da alanda yürütülen 
ÇATAK faaliyetleri için 2.576.759 TL destekleme 
ödemesi yapılmıştır.

Dünya genelinde kişi başına düşen tarım arazisi ve su 
başta olmak üzere doğal kaynaklar hızla azalmaktadır. 
Kuraklığın etkileri gittikçe daha fazla hissedilmektedir. 
Arazilerinin ancak %42’si sulanan Niğde ili için başta 
su kullanımı olmak üzere tarımsal üretimin stratejik 
bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 
Bunun yanında, patates siğili hastalığı üretimi önemli 
ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, bir yandan üretim-

Türkiye’nin değil Dünya’nın da önemli elma üretim 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. (Tablo 3). 
Niğde, başta lahana olmak üzere Türkiye’nin önem-
li sebze üretim merkezlerinde biridir. 2002-2013 
üretim miktarına bakıldığında sebze üretiminin %35 
oranında arttığı görülmektedir. Bu üretim artışı içe-
risinde en fazla gelişme %184 ile kavun üretiminde 
yaşanmıştır. Lahana üretimi ise 2002 yılında 60 bin 
ton iken, 2013 yılında %25 oranında artarak 75 bin 
tona yükselmiştir. (Tablo 4).
Niğde tarımındaki yapısal değişim ve dönüşüm ile üre-
tim miktarlarındaki artışın arkasında yatan en önemli 
neden, uygulamaya yönelik izlenen stratejilerdir. Bu 
stratejilerin oluşmasında, 2006 yılında yayımlanan 
5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde belirlenen ta-
rım politikalarının önemli etkileri olmuştur. 5488 sayılı 
Tarım Kanun 4. maddesine göre tarım politikalarının 
amaçları; tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir 
şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların 
korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, 
gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici 
örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlen-
dirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle ta-
rım sektöründeki refah düzeyini yükseltmek şeklinde 
tanımlanmıştır. 
Belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmada, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 5488 Sayılı Tarım Ka-
nunu çerçevesinde Niğde’de yapılan tarımsal des-

Tablo 3. Niğde İli Meyve Üretimi 

Ürün Adı 2002 Yılı Üretimi (ton) 2013 Yılı Üretimi (ton) Değişim (%)
Elma  270.939 349.122 29
Üzüm 18.140  23.694 31
Kiraz  5.335  9.627 80
Kayısı  2.691  3.336 24
Armut  2.492  2.863 15
Toplam meyve  305.719  397.301 30

Kaynak: TUİK.

Tablo 4. Niğde İli Sebze Üretimi 

Ürün Adı 2002 Yılı Üretimi (ton) 2013 Yılı Üretimi (ton) Değişim (%)
Lahana 60.026 74.890 25
Domates 28.037 49.636 77
Karpuz  4.546 10.164  124
Kavun  2.272  6.455  184
Toplam sebze  118.761  160.227 35

Kaynak: TUİK.

Tablo 5. Niğde İli Tarımsal Destekleme Ödemeleri 

Destek Adı 2002 Yılı (TL) 2012 Yılı (TL) 2013 Yılı (TL)
Alan Bazlı Destekler 12.015.480 14.635.537 10.490.331
Fark Ödemeleri 0 3.453.078 2.623.672
Hayvancılık Destekleri 411.216 21.041.083 30.656.187
Kırsal Kalkınma Desteği 0 3.046.015 4.839.186
Diğer Tarımsal Destekler 0 2.172.311 2.060.735
TOPLAM 12.426.696 44.348.024 50.670.111
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Ayrıca, tarım arazilerinin yaklaşık %28’si olan 795 bin 
da alanı her yıl nadasa bırakılan Niğde ilinde, nadas 
alanlarının kullanımı ve tarımsal üretime kazandırılma-
sı büyük önem taşımaktadır. Nadas alanlarının daral-
tılmasında Aspir bitkisi Niğdeli çiftçilerimiz için önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Aspir, geleneksel olarak uzun 
yıllardan beri tarımı yapılan ve kurak şartlara dayanık-
lı, yağ açığımızı karşılayabilecek, Bakanlığımız Bitkisel 
Üretim Genel Müdürlüğümüz tarafından bölgesel ürün 
planlamasıyla yaygınlaştırılması amaçlanan stratejik 
bir üründür. 2013 yılında verilen destekler ile aspir 
üreticisinin maliyetinin %78’i karşılanmıştır. 

2014 yılı ürünü Aspir için belirlenen destekler ise aşa-
ğıdadır.

• Fark Ödemesi Desteği Birim Miktarı 45 Kr/kg,

• Mazot ve gübre Desteği 15 TL/da, Toprak Analizi 
Desteği 2,5 TL/da, 

• Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 4 TL/da, 

• Sözleşmeli üretim yapan üreticilere fark ödemesi 
desteğine ilave olarak 10 TL/da 

• Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gü-
müşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trab-
zon illerinde patates yerine soya fasulyesi, aspir, 
kanola ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere, 
aldığı fark ödemesi desteğine %50 ilave ödeme ya-
pılacaktır.

Ülkemiz, tarım sektörü bölgesinde ve dünyada önemli 
bir konumda bulunmaktadır. Türkiye tarımında yaşa-
nan tüm bu gelişmelerin arkasında, şüphesiz Niğde’de 
ve Anadolu’nun birçok yerinde alın teri ve emeğiyle 
üretim yapan çiftçilerimiz bulunmaktadır.

Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yö-
nelik teşvikler ile Türkiye çok sayıda tarım ürününde 
dünya liderliğini sürdürmektedir. Ufuk çizgimiz olan 
2023’e doğru ilerlerken; sürdürülebilir büyümesini de-
vam ettiren, tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılası 150 mil-
yar dolara ulaşmış, tarımsal ihracatı 40 milyar doları 
aşmış, parçalı arazilerini birleştirerek, 14 milyon hektar 
alanda arazi toplulaştırmasını tamamlamış, 8,5 milyon 
hektarlık sulanabilir alanın tamamı suya kavuşmuş, bir 
Türkiye temel hedefimiz olup, bu hedeflere ulaşmada 
Niğde çiftçileri önemli katkılar sağlayacaktır.

de sürdürülebilirliği sağlayacak, diğer yandan Niğde 
çiftçilerine daha fazla ekonomik getiri sağlayacak 
üretimlere geçilmelidir. Niğde çiftçisi her yıl aynı alana 
patates ekerek ve “olurda bu sene çok para eder...” 
diyerek, patates üretmeyi alın yazısı olmaktan çıka-
rıp, hem sürdürülebilir hem de karlı alternatif ürünlere 
yönelmek durumundadır. Bu noktada Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Niğde çiftçisinin yanındadır. 

2014 yılında diğer desteklemelere ilave olarak yeni 
destekleme uygulamaları başlatılmıştır. 

Bunlar;

• Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gü-
müşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trab-
zon illerinde patates yerine aspir, kanola, soya fa-
sulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere, 
aldığı fark ödemesi desteğine %50 ilave ödeme,

• Patates siğili hastalığı görülen alanlarda aldığı des-
teğe %50 ilave Sertifikalı Fidan/Fide Kullanım Des-
teği yapılacaktır.

Gıda ve yem olarak kullanımı yanında, biyoyakıt olarak 
endüstriyel alandaki kullanım olanakları, yağlı tohum-
lara olan talebi küresel ölçekte artırmaktadır. Patate-
sin yetiştiği sulu alandaki üretim deseni düşünüldü-
ğünde, bu alana alternatif olabilecek en önemli tarla 
ürünleri de yağlı tohumlardır. Yağlı tohumlara yapılan 
mazot, gübre, toprak analizi, sertifikalı tohum desteği 
ile fark ödemesi (prim) desteği yanında, 2014 yılında 
yeni bir destekleme daha başlatılmıştır. 2014 yılında 
sözleşmeli soya fasulyesi, aspir ve kanola üretimi ya-
pan üreticilere, fark ödemesi desteğine ilave olarak 
10 TL/da destekleme ödemesi yapılacaktır. 

(*) MEVLÜT GÜMÜŞ: 1952 yılında. Niğde ili Dündarlı Kasabası’nda doğdu. İlkokulu Dündarlı’da, Ortaokul ve Lise’yi İstanbul’da bitirdi.
1980 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi bölümünden mezun olduktan sonra 1988 yılına kadar Van Ziraat Meslek 
Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmeni ve Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.
1988-1991 yıllarında Çankırı Eskipazar İlçe Tarım Müdürü, 1999-2011 yılları süresince Eskişehir’de Tarım İl Müdürü ve İl Çevre Vakfı 
Müdürü olarak görev yaptı.
2011-2012 yıllarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri, 2012-2013 yıllarında Bitkisel Üretim Genel Müdür Yar-
dımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev aldı. 
16 Nisan 2013 tarihinden beri Bitkisel Üretim Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babası olup orta derecede İngilizce bilmektedir.



5 SA
Y

I: 
9

2
GÜ

Z 
2

0
1

4

NİĞDE GIDA SANAYİİ ve GELECEĞİ

(AY 2013; ANONİM 2012a). Niğde’de 2000 yılın-
dan bu tarafa büyükbaş hayvan sayısı %40 artış 
göstermiştir. Süt üretimindeki artış süt işleme 
tesislerinin kapasitesinin artmasına ve yeni süt 
işleme tesislerinin kurulmasına neden olmuştur 
(ANONİM 2012 b).

Gıda sanayii tarıma dayalı bir sanayi dalıdır. Niğde 
yukarıda da açıklandığı gibi gıda sanayiinin ihti-
yacı olan bazı hammaddeler için, ekolojik durumu 
açısından uygun bir ilimizdir. Gıda sanayii sektö-
rü başlıca 8 alt sektörden oluşmaktadır; Et ve et 
ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, tahıl ve 
nişasta mamulleri, meyve ve sebze işleme, bit-
kisel yağlar ve yağ mamulleri, seker ve sekerli 
mamuller ile diğer mamuller ve yem sanayileridir.

Niğde nin hammadde üretimi dikkate alındığında, 
özellikle meyve ve sebze işleme alt sektörü ile 
süt ve süt ürünleri alt sektörleri üzerine yoğun-
laşması beklenmektedir. Niğde Organize Sanayi 
Müdürlüğü’nün verilerine göre Niğde OSB ‘de 
82 firma faaliyette bulunmaktadır. Bu firmaların 
sektörel dağılımına baktığımızda 3 süt ürünleri, 1 
et ürünleri, 1 meyve işleme, 1 patates işleme,1 
gazlı içecek ve 1 ekmek üreten işyeri bulunmak-
tadır. (Anonim 2014 a). Yukarıda açıklanan verile-
re göre Niğde’de gıda sanayi maalesef beklenen 
düzeyde değildir. Niğde’de gıda sektörü ve kal-
kınma ilgili bir çok planlama ve çalışma yapılmış-
tır (ANONİM 2014 b ; ANONİM 2014 c; ANONİM 
2014 d; ÖZEL,2005; AY 2013). Bu çalışmalarda 
Niğde’de yapılması gerekenler öngörülmüştür. Bu 
öngörüler saklı kalmak şartı ile öncelikle Niğde’ye 
özgü olan özelliklerin ön plana çıkarılması ve re-

GİRİŞ

Tüketicilerin sağlıklı beslenme ile sürdürülebilir 
üretim yöntemleri üzerine olan İlgileri gün geç-
tikçe artmaktadır. Tüketicilerin gıdaların güveni-
lirliği konusundaki bu hassasiyeti dikkate alına-
rak, son yıllarda yeni gıdalar geliştirilmiştir. Bu 
nedenle taze ve dondurulmuş, organik, düşük 
tuz, şeker ve yağ içeren, sağlıklı ve fonksiyonel 
gıdaların üretiminde artışlar olmuştur. Niğde’nin 
çevresindeki illere göre üstünlük sağlaması ve 
uluslar arası piyasada rekabet edebilmesi için, 
gıda sanayii yatırımlarında ve turizm potansiye-
lini değerlendirmede yenilikçi yaklaşımlara önem 
vermesi gerekmektedir.

Bu makalede Niğde’nin tarımsal üretimi ve gıda 
sanayinin mevcut durumu incelenmiş, sürdürüle-
bilir ve rekabet edebilen ekonomik büyüme için, 
farklı yaklaşımlarla çözümler önerilmiştir.

MEVCUT DURUM 

Niğdenin Tarımsal Üretimi

Niğde ilinde tarım kolunda çalışanların toplam is-
tihdama oranı Türkiye ortalamasının üstündedir. 
Niğde’de toplam tahılların ve diğer bitkisel ürün-
lerin hasat edilen alanlarına bakıldığında 2012 
yılında en fazla payı % 72,5 ile tahıllar almıştır. 
Niğde’de tarım denilince akla yörenin geleneksel 
ürünleri olan elma ve patates gelmektedir. Bitki-
sel ürünlerden ise ilk sırayı patates alırken, daha 
sonraki en önemli ürün şeker pancarıdır. 2012 yı-
lında Türkiye üretimi içinde Niğde’nin sebze üre-
timi payı % 0.5, meyve üretimi payı %1.9 ve or-
ganik tarım payı ise %2.43 olarak gerçekleşmiştir 

Yazan: 
Prof. Dr. Ayhan ATLI
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Niğde Meyve Sebze İşleme Sektörü 
Geliştirilmelidir

Niğde özellikle meyve ve sebze işleme üzerine 
yoğunlaşmalıdır. Niğde meyve sebze soğuk de-
poları, kurutulmuş meyve ve sebze, patates ma-
mülleri ( nişasta, dondurulmuş parmak patates, 
kroket vb), organik sebze üretimi ve ambalajlama 
tesisleri, reçel, jöle, marmelat ve turşu vb ürünle-
rin üretimi için uygun bir konumdadır. Bu ürünle-
rin çevresinde büyük şehirlerin olmasından dolayı 
iç piyasada ve Mersin Limanından dolayı da dış 
pazarlara satılması imkanı bulunmaktadır. Gele-
cekte Niğde’nin meyve sebze ürünleri konusun-
da Türkiye de bir merkez olması hedeflendiğinde 
Bursa’dan sonra Türkiye’nin en önemli meyve 
sebze işleyen ili olma potansiyeli vardır. Bunun 
için öncelikle Niğde de Meyve ve Sebze Araştır-
ması yapan merkezi bir Tarımsal Araştırma Ens-
titüsü kurulmalıdır. Patates Araştırma İstasyonu 
1938 yılında bölge çiftçisinin meyve ve fidan 
ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştu. Çocuk-
luk yıllarımızda kuruluşun adı “Niğde Fidanlığı” 
olarak bilinirdi. Bugün gelinen noktada Niğde de 
alt yapısı gelişmiş, tüm bölümlerinde donanımlı 
personel çalışan Meyve Sebze Araştırma 
Merkezine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu enstitü-
nün bugün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının araştırma faaliyetlerinin fazla yapılmadığı 
iller olan Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Niğde’ye 
hizmet götürmesi beklenmelidir. 

Niğde’de Tescilli Coğrafi İşaret Sayısı 

Türk Patent Enstitüsü istatistiklerine göre 
Türkiye’de Tescilli Coğrafi İşaret sayısı 177 olup, 
bu rakam içerinde Niğde’ye özgü bir ürün bulun-
mamaktadır (ANONİM 2014 e). Coğrafi işaretler; 
belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri iti-
bariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge 
veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işa-
retlerdir. Coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç 
işareti olarak ikiye ayrılmıştır. Maraş tarhanası, 

kabetçi olabilmek için Niğde’nin bazı konularda 
marka şehir olmasının yolu açılmalıdır. 

Bu makale de söz konusu çalışmalarda fazla de-
ğinilmeyen, Niğde’nin kalkınması ile ilgili bugüne-
kadar yazılanlardan daha farklı ve Niğde’nin ke 
dine özgü özelliklerini ortaya çıkaran görüşlerimi 
aktaracağım. 

NİĞDE GIDA SANAYİİ SORUNLARI ve 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gıda sanayiinin Niğde de yetersiz olmasının ne-
deni; ekonomik ve finansal problemler, yetersiz 
sermaye birikimi, yeni teknolojik buluşlarda ye-
tersizlik, yeterli kalifiye çalışan eksikliği, kaliteli 
ve yeterli hammadde teminindeki güçlükler gibi 
sorunlar olabilir. 

Gıda Sanayiinde Hammadde Sorunları

Özellikle AB ülkelerine ihracatta gıda güvenilirliği 
en önemli konulardan biridir. Bu nedenle miko-
toksin, pestisit kalıntısı vb. gıda maddelerindeki 
tehlikeler ile ilgili önlemler alınmalıdır. Kalitesiz 
bir hammaddeden kaliteli bir gıda ürünü elde 
etmek mümkün değildir. Bugün işlenmiş gıda 
ürünlerimizin ihracatta yasadığı en büyük sıkıntı; 
fabrikalarımızın yetersizliğinden değil, hammad-
denin (özellikle süt ve meyve sebze sanayinde 
gıda güvenilirliğinin yetersizliği ve sanayiye uy-
gun olan hammadde olmayışı ) kalitesizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu itibarla iyi tarım uygu-
lamalarına önem verilmelidir.

Gıda Sanayiine Proje Desteği 
Sağlanmalıdır

Küçük ve orta ölçekli gıda isletmelerinin modern 
teknoloji kullanarak pazar uyumlu üretim gerçek-
leştirmelerinin sağlanması gerekir. Bunu sağla-
mak için Santez, Tubitak Teydeb; Kırsal Kalkınma 
Ajansı, Kosgeb ve AB projeleri gibi desteklerden 
yararlanılmalıdır. 
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ısınma nedeni ile ekoturizm ve yayla turizmine 
her geçen yıl talep artmaktadır. Bu amaçla bu-
tik otel vb. yatırımlar teşvik edilerek özellikle 
yazın sıcak hava koşullarında Niğde’nin ve Niğ-
de Bağlarının yaz turizmi için aranan yer olması 
sağlanmalıdır. Bu turizm modelinde organik gı-
daların ve geleneksel gıdaların pazarlanması da 
mümkündür. Bu şekilde yerel halk doğa dostu ve 
geleneksel ürünlerin korunması yönünde teşvik 
edilmiş olacaktır. “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği-
ni Niğde’ye” sözü Niğde Pazarını da Niğde Bağ-
ları gibi markalaştırmıştır. Ekoturizm ile “Niğde 
Pazarı’da gündeme gelecektir. Bu şekilde doğal-
organik ve geleneksel ürünlerimiz bu pazarda tu-
ristlere pazarlanacaktır.
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Şanlıurfa biberi, Zile pekmezi gibi bir çok ürün bu 
listede yer almasına rağmen niçin Niğde Tarha-
nası, Niğde (veya Hançerli) Dermason Fasulyesi, 
Kaman Cevizi, Hasandede Üzümü, Niğde veya 
Bor Halısı, Niğde Köfteri, Niğde Elması gibi ürün-
lerimiz için coğrafi işaret tescili yapılmamıştır.Bu 
ürünlerin özellikleri ortaya konup Türk Patent 
Enstitüsüne Niğde Sanayi Odası tarafından giri-
şimlerde bulunulmalıdır.

Niğde 
Bir Eğitim - Araştırma Merkezi Olabilir

Eğitim ve araştırma alt yapısı ve faaliyetleri ko-
nusunda belli yerlerde kümeleşme olmalıdır. Özel-
likle Tarım ve Gıda alanında Niğde güçlü eğitim 
ve araştırma alt yapısına sahip bir merkez il olma 
potansiyeline sahiptir. İlk bakışta bu merkezle-
rin nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinde 
olması düşünülebilir. Türkiye’de maalesef bu 
yönde bir gelişme olmuş, üniversiteler ve araş-
tırma merkezleri büyük şehirlerde yoğunlaşmış-
tır. Dünya’da ise genellikle daha küçük şehirlerde 
üniversite ve araştırma merkezleri oluşturulmuş-
tur. Buna örnek olarak Hollanda’da Wageningen 
ve ABD’de Kansas- Manhattan gösterilebilir. Sa-
nayileşmenin yoğun olmadığı Niğde’de teknoloji 
üretmenin katma değeri diğer üretim sektörleri-
ne göre çok daha fazla olacaktır.

Niğde Turizmi Sorunları-Ekoturizm

Niğde Bağları bir markadır. Niğde bağları ve 
benzer yerler Ekoturizm için ideal konumdadır-
lar. Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın 
refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir 
seyahattir. Turizm pazarında, doğaya dayalı tu-
rizm olarak tarif edilen ekoturizm, sürdürülebilir 
kalkınma aracı olarak görülmektedir (ANONİM 
2014f).

Geçmişte Adana ve çevresinden Niğde’ye yayla-
ya gelenlerin sayısında azalma olmuştur. Küresel 
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BİTKİSEL ÜRETİM AÇISINDAN 
NİĞDE TARIMINA BİR BAKIŞ

güneş enerjisinden yararlanma avantajı vardır. Ümit ve 
temenni ederiz ki, ileriki yıllarda bu projeler hayata ge-
çer, Niğde üreticileri ucuz enerji imkanına kavuşur.

NEDEN SULU TARIM?
Sulama polikültür tarım imkanı getirir, yetiştirdiğiniz 
bitki sayısını artırır, çeşitlendirir, tercih yapma imkanı 
doğurur. İşi yağacak yağmura bırakma yerine, susuz-
luğa müdahale imkanı getirir ve verimi de kat kat ar-
tırır. Niğde’de buğday üretimini ele alırsak, kuru ziraat 
şartlarında yapılan buğday üretiminde yıl iyi giderse 
Niğde şartlarında 250 ila 300 kg/da ürün alınır. Kötü 
yıllarda bu miktar 80-100 kilograma kadar düşer, hatta 
yağış dağılımının iyi olmadığı bu seneki gibi bazı yıllarda 
ekinlere biçerdöver dahi giremeyebilir. Buğday çeşitleri 
değişti! Şimdi elimizde 80-100 cm boylarında, sapları 
sağlam, sulandığı zaman yatmayan, hastalıklara da-
yanıklı, yüksek kaliteli buğday çeşitleri var. Neden bu 
imkanları kullanmayalım? Neden 200-250 kg verimle 
patinaj yapmaya devam edelim? Halbuki buğdayda 2-3 
defa takviye sulama işin rengini değiştirmekte, buğday 
verimini 600-700 kg’a çıkartmaktadır. Bu bir realitedir. 
Niğde topraklarının sulanması, çiftçimizin gelir düzeyini 
tesadüflere bırakmadan katlayacaktır. Sulanan alanlar 
bize münavebede dane mısır, silaj mısır, yonca, kuru 
fasulye, ayçiçeği vb. bitkilerin üretilme imkanlarını sağ-
layacak, meyvecilik alanlarımız genişleyecek, tarla seb-
zeciliği artarak gelişecek, hem ihracat artacak, hem de 
gıda sanayii devreye girecektir. 

GELELİM KURU TARIM KONUSUNA…
Niğde ilimiz yıllık yağışı 300-350 mm olan, bazen bu 
seneki gibi yıllık yağış dağılımının iyi olmadığı yıllarda, 
daha da kötü sonuçlar alan, kuru tarım yapan illerin 
başında yer almaktadır. Kuru tarım şartlarında buğday, 
arpa, çavdar, tritikale gibi hububat türleri dışında ye-
tiştirebileceği ürünler yok mu? Elbette vardır. Bunların 
başında nohut ve mercimek gibi çiftçilerimizin hiç de 
yabancı olmadığı baklagiller gelir. İri taneli nohut çeşit-
lerinde antraknoz hastalığı en büyük problemdir. Ant-
raknoza kısmen toleranslı, iri daneli yeni nohut çeşitleri 
mevcuttur ve en azından bu çeşitler tercih edilerek ve 
ilaçlanarak verim yükseltilebilir. 
Mercimek konusuna gelince: Türkiye’nin hem yeşil, hem 
de kırmızı mercimekte üretim noksanlığı vardır ve bu 
noksanlık ithalatla kapatılmaktadır. Yeşil mercimeğin 

Bor’un eski eczacılarından rahmetli Sabri Cığızoğlu 
(Eşimin yakını) anlatmıştı. Rahmetli Haydar Özalp’ın 
Bor Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda, Bor’un sulama 
suyu problemine çare bulmak için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne giderler. O zaman DSİ ‘nin Genel Müdü-
rü Sayın Süleyman Demirel’dir. Dertlerini anlatırlar, Bor 
arazilerini susuzluktan kurtaracak çareyi sorarlar. Demi-
rel gelenleri dinledikten sonra yerinden kalkar, dolap-
tan bir dosya çeker. “Beyler bu dosyada Niğde ve Kon-
ya ovalarını sulayacak proje var” der. Orta Anadolu’ya 
tünelle akıtılacak Seyhan nehrinin kolu ile (Göksu ırma-
ğı), problemin kesin çözüme ulaşacağını, bunu Cumhuri-
yet hükümetlerinin kaç yıl sonra yapacağını bilmediğini 
söyler. Bilinen şey Niğde’de su kaynağının noksanlı-
ğıdır! 24 km’lik GAP tünelini yaparak Fırat’ın sularını 
Güneydoğu Anadolu Bölgesine akıtan Cumhuriyet hü-
kümetleri, herhalde bir gün bunu da gerçekleştirir. Te-
mennimiz gecikmemesidir! Niğde yıllık yağışı ortalama 
300-350 mm olan, kuraklık yıllarında daha da aşağı dü-
şen, kuru ziraat ağırlıklı tarım yapan, sosyo-ekonomik 
açıdan gelişmişlik endeksi (SEGE) sıralamasında 56. sı-
rada yer alan bir il’dir. Su kaynağının eksikliği Niğde’nin 
en büyük problemidir. Niğde’mizde bir atasözü vardır. 
“Herkesin bir derdi var, değirmencinin ki de su” diye. 
Eskinin su değirmenleri yerini elektrikli değirmenlere 
bırakıp atasözünde kalsa da, ifade ettiği anlam büyük-
tür. Niğde’nin derdi de sudur! Kuraklık, yetersiz yeraltı 
su kaynaklarını da sürekli tehdit etmektedir. Derinden 
su çıkartarak tarım yapmanın büyük bir enerji maliyeti 
vardır. Bor’dan Adana yoluna kadar devam eden Bor 
ovası tuzluluk, çoraklık problemi ve temiz su kaynağı-
nın bulunmaması sebebiyle üretim dışıdır. 
Niğde 4 il arasında kısa adı KOP olan (Konya Ovası 
Projeleri)’ne dahil edilmiş durumdadır. KOP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı kurulmuş, 4 il için eylem planı 
üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Konya ovasının 
sulama projesi ta II. Abdulhamit zamanında ele alınmış, 
Beyşehir gölünün Konya ovasına akıtılması planlanmış-
tır. Sözümüzün özü şudur: Niğde’ye başka havzalardan 
su akıtılmasına ihtiyaç vardır. Alternatif projelere ge-
lince: Kızılırmak’tan su alınması, Seyhan nehrinin kol-
larından Göksu veya Zamantı ırmağından su alınması 
ve hangisinin daha fizıbıl olacağı konusundaki çalışma-
ların hızla sonuçlandırılarak hayata geçirilmesi önem 
taşımaktadır. Niğde, güneş enerjisinden yararlanma 
açısından iklim avantajlı bir il’dir. Güneşlenme süresi ve 
yatay yüzeye gelen toplam radyasyon değeri açısından 

Yazan: 
Fahri HARMANŞAH*

Ziraat Yüksek Mühendisi
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vardır. Aspir kışlık olarak ekilmekte, biçerdöverle hasadı 
yapılmakta olup, ilimiz kuru ziraat şartlarında tavsiye 
edebileceğimiz önemli bir yağ bitkisidir.

MEYVECİLİK KONUSUNA GELİNCE…
Niğde ılıman iklim meyve türleri açısından çok değerli bir 
iklime sahiptir. Su imkanlarının kıtlığı, meyve alanlarının 
genişlemesinin önündeki en büyük engeldir. Bilindiği 
gibi gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı olan yayla 
yerlerde meyve kalitesi artar. Niğde’nin iklimi de böyle-
dir. Gece ile gündüz arasında çok ciddi sıcaklık farkı var-
dır. Gündüzün asimilasyon ile kazanılan organik madde, 
gece hava serin olunca solunum yoluyla az parçalanır 
ve bu da kalite olarak meyveye yansır. Niğde’nin Amas-
ya elmasının aromasının yüksekliği ve farkı buradan 
gelir. Yine Niğde’de yetiştirilen Aprikos, Şekerpare ve 
Tokaloğlu gibi kayısı çeşitlerinin ne kadar yüksek kalite 
yaptığını söylemeye gerek var mı? Ancak bu imkanları, 
birçok nedenlerle yeteri kadar geliştiremediğimizi söy-
leyebiliriz. Monilya ve çil-yaprak delen hastalıkları sahil 
bölgelerinde nemin yüksek olduğu yerlerde kayısı ağa-
cına sağlıklı yaşama, gelişme ve kaliteli meyve yapma 
imkanı vermemektedir. Niğde bu açıdan çok şanslıdır. 
İç Pazar ötesinde İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkele-
re taze kayısı ihraç imkanı vardır. Üretimlerimizi artırıp, 
çok iyi bir altyapı ve organizasyonla neden bu ülkelere 
kayısı ihracatı yapmayalım? Ancak, kayısının Niğde’de 
ilkbahar donlarından zarar görme ihtimali yüksektir. 
Bunu önlemek için pahalı yatırım gerekir. Üreticilerimi-
zin kendi imkanları ile bunu yapmaları zordur, Devletin 
bu konuda desteğine ihtiyaç vardır. Bunun gerekçeleri 
iyi anlatılırsa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu 
konuda destek vermesi imkan dahilindedir.
Tohum anacına aşılı eski bahçeler söküldükçe Niğde’ye 
has Amasya elması da ortadan kalkmaktadır. Yaptığımız 
deneme ve çalışmalar gösteriyor ki, yarı bodur MM-106 
anacı üzerine aşılı Amasya elma ağacı çok iyi gelişme 
göstermekte ve meyve kalitesini de yükseltmektedir. 

YA TARLA SEBZECİLİĞİ…
Lahana, pırasa gibi kışlık sebzelerin Niğde’de başarılı 
yetiştiği, turfanda lahananın Niğde’de çıktığı herkesin 
malumudur. Niğde iklimi her çeşit sebzenin yetiştirile-
bileceği bir iklimdir. Sulama imkanları geliştikçe, Niğde 
ili de dış pazarlara sırık domates satabilecek bir potan-
siyele sahiptir. 
Niğde ilinde proje çalışması yapan kişi ve kuruluşların 
satırbaşı olarak birkaç tanesine işaret ettiğimiz konu-
larda proje geliştirmeleri önemli görülmektedir. 

boyu kısadır, elle toplanması gerekir. Bu nedenle işçi-
lik maliyeti fazladır. Ancak taşsız, yüzeyi düz kır-taban 
arazilerde kışlık kırmızı mercimek ekilerek, biçerdöverle 
hasat imkanı bulunmaktadır.
Niğde ilinde kuru tarım alanları için tavsiye edebileceği-
miz önemli bir baklagil yem bitkisi vardır. Bunun adı Ma-
car fiğidir. Macar fiği kışa dayanıklı, Ekim ayında ekilme 
imkanı olan çok değerli bir fiğ çeşididir. Macar fiğini kuru 
ziraat alanlarında otu için ekip, otu biçtikten sonra göl-
ge tavında toprağı sürerek, sonbaharda yerine buğday 
ekilebilir. Fiğ bitkisi kökünde yumrucuk şeklinde olan 
nodoziteler yoluyla, havanın serbest azotunu toprağa 
bağlar. Kökü ve yeşil aksamı ile birlikte dekara 10 kilo 
saf azot sağlar. Yani 30 kilo Amonyum Nitrat gübresi 
( % 33’lük) vermiş kadar toprak azot biriktirir. Yeşil ak-
samı ile birlikte sürülüp toprağa karıştırılırsa ki, biz buna 
yeşil gübreleme diyoruz. Yeşil gübreleme toprağın ve-
rimliliğini artırır ve azot sağlar. Bu oldukça geniş bir ko-
nudur. Benim, yem bitkileri üretimi konusunda Bereket 
TV’de 24 Şubat 2014 tarihinde canlı yayın konuşma-
mı dinlemiş olan hemşerilerimiz varsa, anlattıklarımızı 
hatırlayacaklardır. Macar fiğini hem kuru ot, hem silaj, 
hem de danesi için yetiştirme imkanı vardır. Macar fiğini 
yetiştirirken bir taraftan da toprağımızı ıslah etme ve 
verimliliğini artırma imkanına kavuşuyoruz. Çünkü Niğ-
de topraklarında organik madde miktarı düşüktür. Yeni 
tesis edilmiş meyve bahçelerinde sıralar arasına fiğ 
ekerek yeşil gübreleme yapılması özellikle tavsiyemiz 
arasındadır. Meyilli, kıraç, yüzlek topraklı yerlerde ise 
çok yıllık bir yem bitkisi olan korungayı tavsiye ederim.
Kuru tarım alanlarında yetiştirilebilecek önemli bir yağ 
bitkisi Aspir’ dir. Aspir sarı çiçekli, kuraklığa dayanıklı, bi-
yodizel üretiminde kullanılabilen bir yağ bitkisidir. Niğ-
de Tarım İl Müdürlüğü çiftçilerimize tanıtım amacıyla bu 
sene 10-12 ton kadar bedelsiz Aspir tohumu dağıtmış-
tır. Aspirin Niğde’de geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapıldığı bilinmektedir. Sertifikalı tohum kullanarak As-
pir eken çiftçilere Devletin dekar başına 4 TL desteği 

(*) Bor-Bahçeli doğumlu. TİGEM’de uzun yıllar Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Daire Baş-
kanlığı (17 yıl) yaptı. Emekli olup, özel sektörde görev aldı. Halen Doktor Tarsa şirketler grubunda Yönetim 
Kurulu Üyesi, Tasaco Tarım A.Ş. isimli tohum şirketi ile Füpaş Fidancılık A.Ş. isimli fidan üretim şirketinin Genel 
Müdürüdür. Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (Türk-Ted) ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği 
(TSÜAB) ‘da 4 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Gübre İthalatçıları ve Dağıtıcıları Derneğinin de 13 yıldan 
beri Başkanlığını yapmaktadır. Bir meslek kuruluşu olan Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından başarı 
değerlendirilmesi yapılarak, özel sektör kategorisinde 2012 yılının en başarılı Ziraat Mühendisi seçilerek pla-
ket ile ödüllendirilmiştir.
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SULARIMIZI VERİMLİ KULLANALIM 
SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM

Trakya’da Ergene ile Anadolu’da Sakarya ve Menderes 
Nehri en fazla kirlenen akarsularımızdır. 
Türkiye’nin su ihtiyacını 26 nehir havzası karşılamakta-
dır. Ülkemizin su potansiyeli petrolden de kıymetlidir.
Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de stratejik bir öne-
me sahipti su… Nitekim, 1453 yılında Fatih’in İstanbul’u 
fethinde nüfus 37.000 kişi, şehirde su sıkıntısı var. Fatih 
Sultan Mehmet ilk iş olarak ormanlık bölgedeki akarsular 
üzerine su bentleri inşa ettiriyor. Bentlerin yönetim ve 
bakımında subaşılarını görevlendiriyor. Bentlerde biriken 
suları kilden yapılmış ve fırınlarda pişirilmiş KÜNK boru-
larla, İstanbul’un Saraçhane ve kurulmakta olan Fatih 
Semtine getiriyor. SU HAVZALARINI korumak için, bırak-
tığı Vakfiyeye de şu cümleyi koyuyor: “Ormanlarımdan 
bir dal kesenin başı kesile!” 
NİĞDE’mizde 50 yıl önce sulak tarım alanı olan Yağdan, 
Amas, Kırbağları, Ahmetpınarı, Bor yolu ve Selçuk ma-
hallesinin bulunduğu alan, Tarım alanı iken yapılaşmaya 
açıldığından, tarım alanı olmaktan çıkmıştır. 
KIŞ YAĞIŞLARININ DÜŞMESİ önümüzdeki 10 yılda İç 
Anadolu’da suyun önemini daha da artıracaktır. Suyun 
depolanması ve verimli kullanılması ile su krizini atlata-
biliriz. 
Sorunlar, sorunların köküne inilerek, DSİ ve Mahalli İdare-
lerin talepleri doğrultusunda; tarım ve çevre politikalarını 
göz önüne alarak, ileriki yıllara yönelik planlama ve yatı-
rımlar yapılarak çözülür. 
Suyun azalması tarımda verimin azalmasına zemin hazır-
lar Tarımda beklediği kazancı bulamayan üreticiyi göçe 
zorlar. Suya sahip olanlar hayata yön verir. 
Çözüm Önerileri:
Yeni göletlerin yapılmasına ihtiyaç var (DSİ’nin 1000 
gölet programından faydalanılması). Taşıma suda suyun 
boru içine alınması. Suyun buharlaşmasının azaltılması, 
kayıp ve kaçakların önlenmesi. Sulamada vahşi sulama 
yerine damlama ve yağmurlama sistemine geçilmesi. Su 
kuyularından elektriğin güneş pillerinden temini. Beledi-
yenin su kuyularının ve atık suların arıtma tesisleri pom-
palarının güneş pilleri ile çalıştırılması. Arıtmadan elde 
edilen suyun, çevre ağaçlandırma sulamasında da kulla-
nılması. ECEMİŞ SUYUNUN NİĞDE’ye getirilmesi. 
Unutmayalım ki yaşadığımız 21. Asırda çok yakın bir ge-
lecekte, petrol savaşlarının yerini su savaşları alacaktır. 
O nedenle, sularımızı verimli kullanarak, hem suyumuza 
hem de geleceğimize sahip olalım. 

*Muzaffer Tuna, 1970’li yıllarda, Yeşilırmak üzerinde yapılan 
HASAN UĞURLU BARAJINDA, 1980’li yıllarda Ceyhan Nehri üze-
rinde yapılan MENZELET BARAJI inşaatlarında çalışmıştır.

Ülkemizde 2007 ve 2014 yıllarında yaşanan kuraklık su-
yun ve sulamanın önemini artırmıştır. 
Niğde ve Şereflikoçhisar (Tuz Gölü civarı) ülkemizin en 
yaz yağış alan yerlerindendir. Konya Ovası başta olmak 
üzere sondaj kuyularının taban suyu, 15-20 metre sevi-
ye kaybına uğramıştır. Tabanda tuzlu ve çorak acı suya 
ulaşılmıştır. Sadece Konya Ovası’nda son 40 yılda 1300 
000 hektar sulak alan kuraklaşmış ve çölleşmiştir. 
Ayrıca, Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Doç. 
Dr. Fetullah ARIK beyanında Konya, Karaman, Aksaray, 
Niğde’yi içeren havzada 70.000 adedin üzerinde kaçak 
kuyu olduğunu belirtmektedir. 
Nisan ayında Başkent - Niğde Vakfı Yönetim Kurulu Üye-
lerimizle Niğde ve ilçelerine yaptığımız ziyarette, Kemer-
hisar ve Bahçeli kasabalarında suyun çıkarılmasında ve 
sulamada kayıplar (Enerji-Su) yanında Çamardı, Badem-
dere kasabasında yetersiz kar yağışından dolayı Ecemiş 
Çayında su debisinin düştüğünü gördük. İlimizdeki baraj, 
gölet ve su şebekeleri; Niğde tarımının su sorununa ye-
terli olacak durumda değildir. 
Dünyada mevcut su kaynakları, hızla kuruyor ve her gün 
tonlarca atığın nehirlere ve göllere atılması nedeniy-
le de mevcut su kaynakları süratle kirleniyor. Örneğin; 

Yazan: 
Muzaffer TUNA

Makine Yüksek Mühendisi*
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zamanları olacaktı. Kentlere doğalgazın gelmesiyle 
kalorifer kazanına kömür atmaktan kurtulan apart-
man kapıcıları gibiydiler.

Büyük dedemiz Hacı Halil Ağazade Zeki Efendi (Ece-
miş) tarafından yaklaşık yüz sene önce yaptırılan 
taş evimizin altından geçen dereyi besleyen yer altı 
suları, Üçkapılı-Ören hattı üzerindeki Karapınar göze-
lerinden kaynar, tatlı kıvrımlarla akarak Çamardı ilçe 
merkezinin güneyindeki Maden Mahallesinde diğer 
çay ve derelerle birleşip Seyhan nehrine karışırdı. 
Asırlık ceviz ağacının gölgesindeki bağ evimiz, büyük 
dayım Hikmet Ecemiş’in eviyle sırt sırta yaslanmış 
şekilde inşa edilmişti. Akarsu üzerindeki ilk ev ol-
duğumuzdan, suyu kirletmemeye özen gösterirdik. 
Solucan, Sülük, Su Yılanı, Kurbağa, Salyangoz, Lekeli 
Semender, Dere Alası gibi türlü mahlukata yaşam 
alanı olan dere sadece ceviz çırpılırken geçici olarak 
kesilirdi. 

Çamardı-Adana bölgesinin renkli simalarından olan 
Hikmet Ecemiş 1977 yılında, elma ağaçlarının ara-
sına bu arktan beslenen bir havuz yaptırmıştı. O yıl-
larda Çamardı’da havuz falan bilinmezdi. Akarsuların 
önüne set yapılarak çimme geleneğini üst seviyeye 
taşıyan Ecemiş , bağ evinin terasına özel bir atlama 
balkonu yaptırarak İsmet Paşa usulü çivileme atla-
maya vermişti kendini…Kafası kızdığında havuza at-
laması ruh yorgunluğuna çare oluyor, yaşam kalite-
sini artırıyordu. Beton havuzun suyu günlerce güneş 
altında kalsa da ısınmazdı. Buz gibi suya atlamaya 
cesaret edenler bir iki kulaç attıktan sonra titreyerek 
çıkarlardı. Sıcaktan bunalan misafirler, arzu ederlerse 
akarsuyun içine konan sandalyelere oturtulup fe-
rahlamaları sağlanırdı. 

Çamardı bölgesine Hidroelektrik Santrali kurulması 
ve Ecemiş suyunun Nevşehir-Aksaray bölgesine akı-
tılması tartışmalarının gündeme geldiği bu dönem-
de, atamın dedemin bin bir emekle var ettiği elma 
bahçemizin içinden akan kadim derenin borulara 
alınacağını duyduğumuzda; “ Nasıl olsa seçim vaadi 
olarak kalır, unutulur gider” diye düşünürken birkaç 
hafta içinde projenin tamamlandığı haberini aldık. 
Küresel sistemin elinin kolunun Çamardı-Bağbaşı 
mevkiindeki elma bahçemize jet hızıyla ulaşacağı 
aklımızın köşesinden geçmezdi. Bin yıldır Karapınar 
vadisi boyunca süzülerek akan ve etrafında bulunan 
bağ bahçeye, börtü böceğe, kurda kuşa hayat veren 
derenin kapatılmasıyla, çocukluğuma dair anıların 
yok edilmesi faslına bir yenisi daha ekleniyordu. 

İşin hazin tarafı, Anadolu’nun dört bir köşesinde 
yapımı planlanan HES’lere karşı eylemler-özellikle 
Karadeniz bölgesinde- devam ederken Çamardı’nın 
adamının sessizliğe bürünmesiydi. Ana akım medya-
dan beslenip, saçma gündemlerle palavra aleminde 
yaşatılan yurdum insanı, bağ bahçesinin hoyratça 
talan edilmesine göz yumarken tabiata zulmedene 
hürmet ediyor, toprak rantı peşine düşüyordu. Tar-
lasını ekip alın teri ile toprak ananın nimetlerinden 
faydalanacağı yerde, izbe kahve köşelerinde pinek-
leyip üç kuruş hazır paraya tamah ediyor , yörede 
geleneksel yöntemlerle yapılan elmacılığın neden 
can çekiştiğine kafa yormadığı gibi, dededen intikal 
eden çiftini çıbığını satarak kendine ekmek çıkarmayı 
hesaplıyordu. 

Yöre halkı bu projenin insanlığa ne kadar faydalı ol-
duğunu, su kayıplarını önlediğini, bağ bahçeyi kıy-
metlendireceğini dile getirirken, Allah’ın nimeti, can-
lıların hayat damarı olun suyun ticarileşmesine ka-
yıtsız kalıyor, dere yataklarının kurumasına, kesilen 
ağaçlara, SIT alanı olması gereken bölgelerde açılan 
yollara, ses çıkarmıyordu. Öyle ki; Çamardı’daki bağ 
komşumuz, bu sayede bölgenin prim yaptığını, için-
den yol geçirilen bahçesini, Adanalı yaylacılara daha 
yüksek bir fiyatla satabileceğini anlatıyordu.

Akarsuların borulara hapsedilip vana ile su salma 
sistemi Miravların ( su bekçisi) işini önemli ölçüde 
kolaylaştırmış oluyordu. Bundan sonra, sadece va-
nayı açıp kapayarak aynı işi yapabilecek, orada bu-
rada gevezelik edip, kahvede okey çevirecek bolca 

DERELERE HÜCRE CEZASI Yazan: 
Alper Lütfi GÖNCÜ
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yapımı devam eden tünelin de barajın dip savağı 
olacağını öğrendik. Ören ve Üçkapılı arasındaki vadi 
boyunca derinliği yer yer 60 metreyi bulacak olan 
gölet tamamlandığında Kadim Çamardı yolu da tarih 
olacaktı. 

Bütün bu çalışma Güney’de, Kışlakçı taraflarında ya-
pılmakta olan HES’in altyapısını oluşturuyor, bu böl-
geden itibaren su tutulmaya başlanıyordu. 

Bahçemizden geçen derenin neden kapatıldığı da 
böylelikle ortaya çıkmıştı. 

Yer altı suları yok oldu diye dizimizi döverken şimdi 
de akarsularımız elden gidiyordu. HES’lerin bulunduğu 
yerde dere yatakları ve çevresi zarar görüyor, ekolojik 
yıkım kaçınılmaz olurken vadiler kuruyor esas tahribat 
yıllar sonra ortaya çıkıyordu. Su gücü dışında alterna-
tif enerji elde etme tekniklerine kafa yorulacağı yerde 
işin kolayına kaçılıyor, memleketin dört bir tarafına 
Hidroelektrik Santralleri inşa ediliyordu. 

Devletin resmi verilerine göre ülkemizde 69 ilde 478 
adet HES bulunmakta… Planlanan HES projelerinin 
hayata geçmesi durumunda 71 ilde 1012 adet HES 
olacak.Bu projeler tamamlandığında yüzlerce dere 
ve çay susuz kalacak. Doğal hayat bozulacağı için 
birçok balık türü yok olacak, ağaçlar da kuruyacak. 
Gelişigüzel inşa edilen bu santrallerin doğal yaşam 
üzerinde çok ciddi tehdit oluşturduğu aşikar.

Anadolu’nun akarsuları bir bir yok olurken tabiatın 
feryadını göz ardı eden, rant uğruna, oy uğruna 
bağrına hançer saplayan insanoğlu, son pişmanlığın 
fayda etmediğini ne zaman anlayacak? 

Suyumuza sahip çıkalım ve Kızılderili 
atasözlerine kulak verelim.

Dayımızın evi ne de olsa ağa kapısıydı, gelen giden 
eksik olmazdı. Sofrasında toplumun her katmanın-
dan insanı görmek mümkündü. Kekeşler, Kükümav-
lar, Kişmirler, Apışın Memmetler, Kırmanın Haliller, 
yarıcılar,kiracılar, kahyalar, ekmek avratları, ırgatlar 
etrafta dolanırdı. Bu evde gündelikçi kadınların da 
hiç eksik olmadığını hatırlarım. Su o kadar boldu ki 
rahmetli Naciye yenge her gün terası ve duvarları 
hortumla yıkar, halıları dövdürür, yün yatakları çırp-
tırır, çamaşırları kaynattırır, Hidromania kıvamında 
hareketlerle azami su kullanımını gerçekleştirirdi. 

O günden bu güne ne çok şey değişti…

Akıp giden suyun içinde tahta sandalyelerde oturu-
lan günler mazide kaldı, havuz viran, bağ bahçe ta-
lan oldu. Yol açma/ kanal yapma bahanesiyle onlarca 
ağaç hoyratça söküldü. 

Müspet ilimler, en ufak mikro organizmanın bile 
ekolojik dengeyi sağlamaya katkısı olduğunu ispat 
etmişken, herhangi bir araştırma, etüd, ÇED raposu 
v.s olmadan derelerin kapatılması, yok olan canlı-
ların vebalini boynunda taşımak demekti. Küresel 
ısınma dolayısıyla oluşan kuraklık tehdidi için tabii 
ki tedbir alınmalıydı. Vicdani sorumluluk bunu ge-
rektiriyordu. Ecemiş’in suları Adana’ya, Nevşehir’e, 
Aksaray’a hayat versindi; ama, öncelikle dünya cen-
neti Çamardı’nın doğal dokusu ve dengesi korunma-
lıydı. Yöre halkı da suyuna sahip çıkmalıydı.

Eylül ayının ilk günlerinde, yöredeki son durumu öğ-
renmek üzere Üçkapılı üzerinden Çamardı’ya doğru 
yola çıktık. Ören köyünü geçer geçmez sağ yamaç-
taki tünel inşaatının son hızla devam ettiğini gör-
dük. Şantiyedeki amele çavuşundan, içinde bulun-
duğumuz vadinin en dar yerine bir gölet yapılacağı, 
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kabul edip ağırlayan Bor Ziraat Odası Başkanı Sayın 
Nurettin ERİÇ’le de görüştükten sonra Gümüşler 
Kasabasına gittik. Belediye Başkanı Sayın Bayram 
AKDOĞAN’ı ziyaretimizden sonra , çok kısa bir süre 
önce Annesini kaybeden Eskigümüş Mahallesi Eski 
Muhtarı Sayın Ahmet AYDIN’a uğradık. Baş sağlığı 
dileklerimizi ilettik. İhtiyaç sahiplerine iletmesi ümi-
diyle, Vakfımızın giyecek yardımı kampanyasına ge-
tirilen giyeceklerden bir bölümünü kendisine verdik. 

Topladığımız giyeceklerden bir bölümünü, Ba-
demdere’deki özürlü 3 kardeşe ulaştırmaları için 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakkı ULUPINAR’ın 
akrabalar Mustafa ULUPINAR’a, bir bölümünü de 
Çiftlik’teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Vakfı-
mız Eski Gençlik Kolları Başkanı Avukat Sayın Kadir 
TEKİN’e verdik. 

Gezimizin 2. günü sabahleyin Niğde Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın Eski Başkanları Sayın Serdar ECEMİŞ 

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak Niğ-
de’mize mutad ziyaretlerimizden birisini - 11-14 
Eylül tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen ilk 
Tarım Fuarı’nı da görme bahanesiyle - 9-14 Eylül 
2014 tarihlerinde gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu 
üyelerimizden bazılarının haklı mazeretleri nede-
niyle geziye sadece Başkan Muzaffer 6TUNA ve 
Yardımcısı Muharrem ÖZMEN’den oluşan 2’li ekiple 
katıldık. 

Gezimizin ilk gününde yol güzergahımızda olan 
Altunhisar ve Bor’da Belediye Başkanlıklarına uğ-
radık. Her iki Başkanımız da izinli oldukları için Ve-
killeri ile görüşme imkanı bulduk. Kendilerine bizzat 
yararlanabilecekleri ve özellikle üretici vatandaşları 
da yönlendirebilecekleri ümidiyle bazı bilgi, belge 
ve dokümanlar sunduk. Bizi, kendi imkanlarıyla inşa 
ettikleri Çevre Yolu yakınındaki, toprak analiz labo-
ratuarı, konferans salonuyla mükemmel binalarında 

NİĞDE ve TARIM FUARINDAN İZLENİMLER Yazan: 
Muharrem Özmen
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gururlandırdı ve mutlu etti. Kendilerine Vakfımız ve 
izinleriyle Değerli Niğdeliler adına sonsuz şükranla-
rımızı sunuyoruz. Ancak, Ülkemizin en hayırsever 
insanlarından olan Sayın ŞAHENK’lerin bu ve daha 
önceki eserleri için canı gönülden EVET demekle bir-
likte, diğer yandan da “EVET ama YETEZ…” diyoruz. 
Biz Sayın ŞAHENK’lerin Sayın Kadir HAS’ları, Sayın 
İzzet BAYSAL’ları gölgede bırakacak hizmetleri de 
gerçekleştireceklerine inanıyor ve bekliyoruz. Ör-
neğin, patates üreticilerini desteklemek amacıyla, 
geniş kapasiteli patates işleme tesisleri kurmak, 
turistik yatırımlar yapmak, reklamlarıyla Niğde Be-
lediye Sporu ve ihtiyaç sahibi Üniersite öğrencile-
rine Vakfımızca yapılan eğitim yardımlarına katkı 
için Vakfımızın yayın organı “NİĞDEmiz” dergisine 
destek vermek vb… gibi. 

Gezimizin 3. Günü 11 Eylül 2014’te ise hedefimiz 
Niğde’mizde ilk kez bu yıl açılan Tarım fuarı idi. 
Tarım ve Hayvancılık alanındaki son gelişmeleri 
Niğdeli üreticilerin ayağına getiren fuarın 3 temel 
amacı vardı. Bunlar sırasıyla Niğde tarımını ilgile-
nenlere tanıtmak, Ülkemizde ve Dünyada gelişen 
teknolojiyi Niğdeli üreticilerin ayağına getirmek ve 
son olarak katılımcı çok sayıdaki firma görevlileri ve 
ziyaretçiler sayesinde Niğde Ekonomisini canlandır-
mak idi. Fuara Niğdeli firmalar yanında Kahraman-
maraş, Akhisar, Isparta, Kayseri, Hatay vb. pek çok 
ilden firmalar katılmıştır. Yeni teknoloji ürünü trak-
törler, toprak işlem ekipmanları, ekim-dikim araçları, 
modern sulama ekipmanları, tohum yem ve katkı 
maddeleri, gübre, ilaç, fide ve fidanlar teşhir edil-
miştir. Henüz 2. gününde pek çok ekipmanın satıl-
dığı Tarım Fuarında, güneş enerjisinden elde edilen 
elektrik enerjisiyle çalışan sulama pompası en çok 
ilgi çeken ürünler arasında idi. 

Niğde Tarım Fuarı, bu yıl ilk kez düzenlenmesine 
rağmen oldukça düzenli ve başarılı geçti. Bu başa-
rılı organizasyonda emeği geçen tüm kamu ve özel 
sektör temsilcilerini Başkent – Niğde Vakfı olarak 
içtenlikle kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Aynı günün akşamında ise bazı sivil toplum kuru-
luşları ile bir araya gelerek fikir alışverişi yaptık. 

Ümidimiz ve dileğimiz bu yıl Ulusal nitelikte dü-
zenlenen fuarımızın gelecekte daha geniş katılımla, 
daha geniş mekanlarda, canlı damızlık materyallerle 
uluslar arası niteliğe kavuşmasıdır. Saygılarımızla…

ve Sayın Özcan ALTUNCU’yu, yeni Başkan Sayın 
Şevket KATIRCIOĞLU’nu ziyaret ettik. Öğleden son-
raki programımızda hedefimiz üniversite idi. Üniver-
sitemizde ilk olarak NİGEP Genel Koordinatörü Prof. 
Dr. Sayın Selen DOĞAN hocamıza uğradık. NİGEP 
konusundaki son çalışmalar hakkında kendisinden 
bazı bilgiler aldık. Yine çalışmalarında yararlı olabi-
leceği ümidiyle Sayın DOĞAN’a da bazı yazılı bilgi 
ve belgeler sunduk. Daha sonra, Sayın Rektörümüz 
olmadığı için Yardımcısı ve aynı zamanda Tarım Bi-
limleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Sayın Mus-
tafa BAYRAK’ı ziyaret ettik. Dekanımızdan sonra 
da Fakültemizin Tarımsal Genetik Bölüm Başkanı 
ve aynı zamanda NİGEP Tarım Komisyonu Başkanı 
olan Prof. Dr. Sayın Mehmet Emin ÇALIŞKAN’a uğra-
dık. Kendisini “Kuraklığa dayanıklı patates türü ge-
liştirme projesi” çalışması nedeniyle kutladık. 2015 
yılında sonuçlanması beklenen bu çalışmanın su 
fakiri Niğde’miz için bir şans olduğunu; ayrıca uz-
manlık alanının patates olduğunu kendisinden öğ-
rendikten sonra bunun da gerek Niğde’miz gerekse 
Patates Araştırma İstasyonu’muz teknik elemanları 
için bir başka şans olduğunu ve bunlardan duydu-
ğumuz mutluluğu dile getirdik. 

Üniversitemizin, başta Sayın Rektörü Adnan GÜN-
GÖR olmak üzere, hepsi de genç ve birbirinden cev-
val öğretim üyeleri Sayın BAYRAK, Sayın DOĞAN 
ve Sayın ÇALIŞKAN’ın ve yüreği Niğde sevdasıyla 
çarpan, burada ismini zikretmediğimiz öğretim üye-
lerimizin Niğde’miz için büyük bir şans olduğuna 
inanıyoruz. 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN daha son-
ra bize Ayhan ŞAHENK Vakfınca inşa edilen Tarım 
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’ni gezdirdi. Sayın 
ŞAHENK’lerin derslikleriyle, laboratuarlarıyla, konfe-
rans salonuyla ve diğer üniteleriyle Üniversitemize 
kazandırdığı bu tesis gerçekten bizi son derecede 
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NİĞDE BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

Vakfımızda uzun süre yönetim kurulu üyeliği, 
NİĞDEmiz dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü yapması 
yanı sıra, Niğde ile ilgili uçsuz bucaksız bilgi da-
ğarcığını da NİĞDEmiz dergisinde bizlerle paylaş-
mıştır.

Niğde ile ilgili pek çok bilgi ve belge sahibi ol-
duğuna inandığımız değerli büyüğümüz örnek 
bir Niğde sevdalısıydı. Niğde ile ilgili bilgi sahibi 
olmak isteyenler mutlak onu bulmak ve ona da-
nışmak ihtiyacı duyarlardı. 

NİĞDEmiz dergisinde işlediği her konu Niğde ile 
ilgiliydi. Ankara’da yaşıyordu ama gönlü, ruhu 
hep Niğde’deydi. Onun Niğde sevdasını çok iyi 
bilen evlatları, onu Niğde topraklarına emanet 
etmekte hiç tereddüt 
etmediler.

Ocak 1997’de kaleme 
aldığı “Belgelerle Niğde 
İli’nin Dünü ve Bugünü” 

Vakfımızın değerli Onur Kurulu Üyesi, eğitimci, 
araştırmacı, Duayen kütüphaneci ve bir kültür 
adamı, Niğde sevdalısı Aldulkadir KÖYLÜ hocamı-
zı 18 Temmuz 2014 günü kaybettik. 

Değerli büyüğümüz Abdulkadir KÖYLÜ; 1927 yı-
lında Niğde’de doğdu. İlk ve orta okulu Niğde’de 
öğretmen okulunu Adana’da bitirdi. Kütüphane-
cilik kurs ve seminerlerinde öğrenim gördü. Çe-
şitli ilkokullarda ve Niğde Sanat Enstitüsünde 
öğretmenlik, Niğde ve Ankara İl Halk Kütüpha-
nelerinde (1957-1982) Müdürlük yaptı. Belçika 
Kütüphanelerinde incelemeler yaptı. Unesco ve 
Cento Toplantılarında Türkiye’yi temsil görevle-
rinde bulundu. 1982 yılında kendi isteği ile Kül-
tür Bakanlığı Müşavirliğinden emekli oldu. 

Yüksek öğrenimlerini yapmış bir kız ve üç erkek 
çocuğu vardır. Kütüphanecilik ve Niğde ili ile ilgili 
gazete, dergi ve Niğde yıllıklarıyla, NİĞDEmiz der-
gisinde pek çok yazıları yayınlanmıştır. 

BAŞKENT- NİĞDE VAKFI 
YÖNETİM KURULU
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- Kültür Şehri Niğde İli ve Sungurbey İl Halk Kü-
tüphanesi, 

Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocamız 
Mustafa ERTUNÇ, Abdulkadir KÖYLÜ ile “Adana 
Öğretmen Okulu”nda yokluk yıllarını anlatırken 
şöyle diyor:

“1942-1943 öğretim yılında ortaokulu bitirdik. 
Niğde’de daha büyük okul yoktu. Parası olan lise-
yi Kayseri’de okuyordu. Biz de okumak istiyorduk. 
Adana Öğretmen Okulu’nu yatılı olarak kazandık. 
Adana’da Emin ARISOY, Hüseyin Avni ÖNAL, Şa-
hap SAĞLAM, Mahmut YAĞMUROĞLU, Hüseyin 
BİLGİÇ, Abdulkadir KÖYLÜ’de bizim okuldaydılar. 
Adana’da ilk kez karyolada yattık. İlk olarak ayrı 
tabaklarda yemek yedik. Kıtlık yıllarıydı… Kahval-
tıda ekmek yerine patates haşlaması olurdu. Her 
şey iyiydi ama karnımız doymazdı.” 

İşte değerli hocalarımız gibi Abdulkadir KÖYLÜ 
hocamız da bu şartlarda okumuş, memleketine 
dönmüş, öğrenciler yetiştirmiş, Niğde eğitim ve 
kültürüne büyük hizmetler vermiş, değerli evlat-
lar yetiştirmiş ve ardında onurlu bir yaşam bıra-
karak 87 yaşında aramızdan ayrılmıştır. 

Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine, sevenlerine ve tüm Niğdelilere başsağlığı 
dileriz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun, Nur 
içinde yat değerli hocam. 

adlı makalesinde diyor ki; “Tarihimizde önemli yeri 
olan, kültür hazinesi ilimizin, zaman içinde küçü-
len coğrafyası, halkını göçe zorlayan sosyal ve 
ekonomik durumu Niğdelileri göreve çağırmakta-
dır. Bu görevin alt yapısı, ilimizin kuruluşundan bu 
güne tarihimizdeki yerini, hizmetlerini ve bütün 
değerlerini kaynaklardan toplayarak belgelemek, 
gün ışığına çıkarmak, hemşehrilerimizin, gelecek 
kuşakların hizmetine sunmak, aralarında sosyal 
ve ekonomik dayanışmayı sağlamak olmalıdır. 

Değerli hemşerilerim, NİĞDEmiz dergisinin bu sü-
tunları her sayısında, herkese açık olacaktır. Bu 
konuda yapacağınız her çalışmanın, araştırmanın 
bizleri zengin kaynaklara götüreceğini gururla 
göreceğiz.” 

Bizim Niğdeli olarak sahip çıkacaklarımız değerli 
büyüğümüz Aldulkadir KÖYLÜ gibi kısıtlı olanak-
larıyla Niğde için bir şeyler yapmaya çalışan, emek 
veren “Ben Niğdeliyim” diyebilenler olmalıydı. Ne 
yazık ki, hiçbir bedel almadan, kısıtlı olanaklarıy-
la araştıran, çabalayan, eserler veren, amacı salt 
Niğde olanlar için “Küçük Bir Teşekkür”ü onlara 
çok görüyoruz. Biliyorum ki onların pek çok ese-
ri tozlu raflarda, masalarının çekmecelerinde bir 
gün yayınlanır umuduyla beklemektedir. 

Abdulkadir KÖYLÜ hocamızın bizlerle paylaştığı 
NİĞDEmiz dergisinde yayınlanan yazılarından bir-
kaç örnek vermek istiyorum;

- Niğde İli Coğrafyası,

- Darül Pehlivaniye “Niğde’nin Ortaçağdaki resmi 
ünvanı” ,

- Hatıroğlu Çeşmesi,

- Unutulmakta Olan Yaşam Değerlerimiz ,

- Niğde Sungurbey İl Halk Kütüphanesi ve Çağ-
daş Halk Kütüphanesi,

- Niğde’de Bağ Bozumu ve Şıra Kaynatması,

- Ulu Önder Atatürk’ün Niğde’ye Gelişleri,

- Akpınar Dergisi ve Niğde Elmacılığı,

- Tarihte Niğde Kültürü,

- Niğdelilerin Onur Günü,

- Niğde Musuki Cemiyeti,

- Başakların Sesi. Türk Halk Şairleri Eserleri, Ha-
yatları,
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ve Hacı Mustafa ÇOPUR’la birlikte Beytullah Başkan kısa 
sürede başardığı çalışmaları bizlere yerinde giderek gös-
terdi. Kemerhisar’da doğru işler yapılıyordu. Bizi İçmelere 
götürdü. içmeler özellikle Çukurova bölgesinden gelenler 
için önemli bir merkez iken kapatılmıştı. Kapalı içmeler açıl-
mış ve çevre temiz ve düzenli idi. Konukların bir bölümü 
burada ikamet etti. Askeriyenin kullandığı iki yeri beledi-
yeye almıştı. Gençlik Merkezi ve Belediye misafirhanesi 
yapmış, çok ta iyi olmuş. Niğde’nin bazı köylerinde okullar, 
sağlık ocakları viran halde. Söyledik, yazdık; ama ilgilenen 
olmadı. Özünde, Kemerhisar örneğinde olduğu gibi kapısı 
kapalı yerleri köylerde, kasabalarda alıp, onarıp temizleye-
rek köy odası, konuk evi gibi yapmak da olası. Umarım bu 
örnek diğer yerler içinde düşünülür. 

Festival süresince hiçbir olumsuzluk yaşanmaması yanın-
da, yirmibine ulaşan görkemli kalabalığın olduğu Edip AK-
BAYRAM konseri de etkileyici idi. Kartal Belediye Başkanı-
mız Op. Dr Altınok ÖZ Kemerhisar’ın yanı sıra Anadolu’nun 
farklı illerinde kardeş belediyelere destek veren ve sosyal 
belediyecilik adına Kartal’da 230 proje uygulayarak örnek 
çalışmalar yapan bir başkan. Onunla çalışmak ayrı bir keyif.
Kemerhisar için de desteğini esirgemedi. Kemerhisarlılarda 
bu desteğe onun adını bir parka vererek jest yaptılar. Güzel 
bir bakış ve yaklaşım oldu. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr 
Altınok ÖZ adı verilen parkın açılışını da CHP Genel Başkanı 
Kemal KILIÇDAROĞLU yaptı. Kemerhisar’da birde toplumsal 
olgunluk takdire değerdi. Düşünün bir kez; binlerce insan, 
ne kavga var, ne karışıklık. Ne sahneye atlayan var, ne bin-
lerce kız erkek bir arada olumsuzluk. Her yönü ile alkışı halk 
eden bir konser izleyicisi alanda idi. Kemerhisar’a yakışan 
bir olgunlukta etkinlik sonlandı. Kemerhisar halkı ve çevre-
den gelen herkes bu bağlamda da fazlası ile teşekkürü hak 
etti. Onca etkinlik gördüm bu kadar düzeylisi çok az olur. 
Kemerhisar dışında Bor, Niğde ve diğer yerleşimlerden de 
katılanlar vardı. Dost-
ça kardeşçe türküler 
söylendi. Ayrışmadan 
bir ve kardeşçe yaşa-
manın dili kullanıldı. 
Tarım paneli, diş sağ-
lığı taraması gibi akıl-
da kalan etkinliklerde 
güzeldi. Emek veren 
herkesin teşekkürü 
hak ettiği bu güzel 
festivalin gelecek 
yıllarda da aynı coş-
kuyla yaşanmasını 
diliyorum.

Kapadokya Krallığının bir dö-
nem merkezi olan, antik Tya-
na yerleşmesinin bulunduğu 
Niğde ili, Bor İlçesi Kemerhi-
sar Beledesinde düzenlenen 
14. Uluslar arası Tyana fes-
tivali muhteşem oldu. M.Ö 8 
bin yıllarına uzanan ve Bah-
çeli Köşk Höyük’te Prof. Dr 
Aliye ÖZTAN’ın yaptığı kazı-
lara göre on bin yıllık bir tari-
he sahip olan bölge, özelliğini 
Roma döneminde kazandı. 
Roma Havuzundan başla-
yarak Kemerhisar’a uzanan 
su kemerleri, Kemerhisar’da 
Dikilitaş ve Roma Hamamı 
ile tarihin görünen yüzünden 
öte, antik bazı kalıntıların yer 
altında olduğu da biliniyor. 
Kemerhisar’da her sokakta 
yere atılmış bir kalıntıya rast 
gelmekte olası. İtalyanlar Vali Refik Arslan ÖZTÜRK döne-
minde 2001 yılında bölgede kazı başlattı; önemli bulun-
tular çıktı, ama yılda onbeş –yirmi gün kazı ile beklenen 
konuma erişilemedi. Bölgeye bakan İftiyan Tepeleri ise 
bilimsel kazı yapılmadığı için kaçak kazı yapan define av-
cılarınca talan ediliyor. Kemerhisar’ın bilinmesi, tanınması 
adına Belediye Başkanı bu yıl geçmişten farklı bir festival 
etkinliği düzenledi. Kartal Belediyesi ile kardeş belediye 
olan Kemerhisar, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr Altınok 
ÖZ’ün de desteği ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Yurt 
içi ve yurt dışından katılım ve katkı önemli boyuta erdi. 
Festivalde düzenlenen panellerden Tyanalı Apollon pane-
lini yönettim. Niğde ilinin turizm açısından gelişmesi, böl-
genin genel durumu ile ilgili giriş konuşmamı da geniş tut-
tum. Tyanalı Apollon Kemerhisar’da doğmuş, 16 yaşında 
Tarsus’a oradan farklı yerlere gitmiş, mucizeleri olduğuna 
inanılan; yoksullardan yana, adaletten yana, eşitliği savu-
nan, haksızlığa karşı çıkan, insanın önemine vurgu yapan 
felsefesi adına 200’e yakın kitap yazılmış. Prof. Dr Asım 
TANIŞ’ın yanı sıra Adana ve Mersin Yeni Düşünce felsefe 
dernek başkanları da konuşmacı olarak ayrıntıları ile Tya-
nalı Apollon’u anlattı. Festival süresince Belediye Başkanı 
Beytullah KİRAZCI, Belediye Meclis Üyeleri, Kemerhisar 
Belde Başkanı ev sahipliğinde çok güzel etkinlikler ger-
çekleşti. Paneller Kültür Parkta yapılırken, Koru Park’ta 
sanatçılar sahne aldı.. Tyana festivali bence bölge için yaz 
sıcaklarında güzel etkinliklerle donanmış bir başarılı orga-
nizasyondu. Kemerhisar’da Erdal GEVREKÇİ, Akif ÜSTÜN 

TYANA FESTİVALİ Yazan: 
Ömer Fethi GÜRER
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MİLLETVEKİLİ 90 YAŞINA GELİNCE… 

değil. Avrupa Birliği’nin baskısı, dolayısıyla öne-
mini kaybediyor. Kamran İNAN’ın konuşmaları 
bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bu konuda da öyle. 
İstikrarlı siyasi hayat için DYP ile temastayız. 
Onları uyarıyoruz. ‘Hükümeti yıpratmayın’ diyo-
ruz. FP tek başına kalırsa etkili olmaz, olamaz.  
Ali Ulvi ARIKAN’ın biri Paris’te Dışişlerinde, biri 
Edirne’de profesör, ötekisi Ukrayna’da işadamı 
olan, toplamda 6 çocuğu var. Emek’ten Meclis’e 
otobüs ile kendi imkanlarıyla geliyor bastonuna 
dayanarak. Eşi hatırlatmıyormuş bile “Geç kalma, 
nereye gidiyorsun” gibi. 

Cephesi TBMM’ye, girişi Tunus Caddesi’ne bakıyor 
Demokratlar Kulübü’nün. Önemli bir ilim adamı ve 
politikacı, Dışişleri Eski Bakanı rahmetli Prof. Dr. 
Fuat KÖPRÜLÜ adına kurulan Vakıfla da aynı yeri 
paylaşıyor. Kitap yayını gerçekleştiriyor, lokal gibi 
çalışıyor, eskimez dostlukların perçinlendiği yer 
Demokratlar Kulübü. Tümü de eski milletvekili.

Müdavimleri arasında Hüseyin ARGUN (Rize) 
Osman Ali HOCAOĞLU (Erzurum), Ahmet KADI-
OĞLU (Aksaray), Ekrem OCAK (Giresun), Hidayet 
SİNANOĞLU (Mersin), Güner SARISÖZEN (Sivas), 
İhsan DAİ (Gaziantep) hemen göze çarpanlar.  
Hepsi de önemli birikimin, kıymetli tecrübelerin 
ve politikaların içinden gelmiş kimseler. Kulakları 
ve gözleri hâlâ parlamentodaki seste ve çalışma-
da. İşte bunlardan biriyle tanıştım. 

Fikret DADAŞ ile TBMM büromuzda otururken 
90 yaşında, ak sakallı, elinde baston ve çantası 
selam vererek giren Niğde eski milletvekili Ali 
Ulvi ARIKAN (1954-57 Demokrat Parti) geldi. 
Her hafta meclise en az bir kere geliyor. Kütüp-
hanede bir parlamenter gibi çalışıyor, tasarı ve 
teklifler hazırlıyor. Bunları, daha önce bu dönem 
milletvekili seçilemeyen Akın GÖNEN’e (ANAP), 
şimdiyse Kamran İNAN’a veriyormuş. Ülke mese-
leleriyle yakından ilgileniyor. Sadece televizyon-
ları değil, gazeteleri de satır satır izliyor. 

TBMM Başkanı Yıldırım AKBULUT’tan tebrik için 
randevu istemişler. Cevabın hâlâ gelmeyişine 
üzgünler. Gelişmeler karşısında eski parlamen-
terler olarak beyanname neşrediyorlarmış. Her 
hafta toplanıp yemekli tartışmalar yapıyorlarmış. 
DYP ve ÇİLLER’in eski parlamenterlerle ilgilen-
mesi onları mutlu ediyormuş. Ötekiler pek ara-
mıyormuş. Ben sordum, Sayın ARIKAN yanıtladı.  
Hükümetten ümitliyiz. İyi götürmeye çalışıyorlar. 
Öcalan mutlaka asılmalı. Buna Amerika da karşı 

Derleyen: 

Muharrem ÖZMEN
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Çok dikkat etmek gerek. Düşman uyumuyor. Bö-
lünmez bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı pekiş-
tirmemiz icab ediyor. 

Ali Ulvi ARIKAN yaşayan Türkçemizi kullanıyor. 
Bunu gelişmeleri takip etmesine ve çok okuma-
sına bağlıyor. Çocukların dini eğitimi üzerinde de 
durulması gerektiğinin önemini anlatıyor soruma 
karşılık. Türk Parlamenterler Birliği’ni de anlatır-
ken eski milletvekillerini boşluktan kurtardığı-
nı, dağılmasına mani olduklarını, bir dayanışma 
sağladıklarını, taşradaki eski arkadaşları için de 
Çankaya’da misafirhane kurduklarını anlatmadan 
edemiyor.

Bir gün TBMM Kütüphanesi’ne gider kitaplar ara-
sında kısa boylu, görüşleri gibi saçı-sakalı ak, bir 
muhterem politikacı görürseniz biliniz ki 21. yüz-
yıla hazırlanıyor, yaklaşık 
bir asırlık yaşına karşılık. 
Adı da

ALİ ULVİ ARIKAN. 

Politikacının itibarını sizin döneminize göre 
kıyaslar mısınız? Devlet adamı günümüzde 
gereği kadar yetişiyor mu?

1950’li yıllarda “Bir köye, kente milletvekili gel-
di” diye duyulunca yer yerinden oynardı. Ayakta 
karşılanırdı. Aşırı saygı gösterilirdi. Siyasi liderler 
MENDERES gibi; devlet adamları Celal YARDIMCI, 
Tevfik İLERİ, Nedim ÖKMEN gibi (Hemen aklıma 
gelenler) onlar da öyleydi. Saygınlıkları fazla, sa-
yıları çoktu. Şimdi devlet adamı az. Ama Dr. Dev-
let BAHÇELİ umut veriyor. Bizler çok seviyoruz. 
Yeni milletvekillerimize gelince aşırı ihtiyatlı, ta-
limatlı ve hesaplı. Bu kıyak emeklilik falan siya-
setin ve politikacının itibarını çok düşürdü. Çok 
üzüldük. Keşke olmasaydı. Hükümet bunlara çeki 
düzen verecek gibi. 

Ülkenin geleceğini, insanımızın istikbalini na-
sıl görüyorsunuz?

Ekonomide ve askeri konularda iddialıyız. Sıkıntılı 
ve sayılı günler tez geçer. Tek korkum ülkemi-
zin birliği ve bütünlüğü üzerine oynanan oyunlar. 

SAYGIDEĞER NİĞDELİLER, 

Dergimizin bu sayısında 26.07.1999 tarihli Türkiye Gazetesi’nde yayınlanan, kendisini saygıyla ve 
rahmetle andığımız, Vakfımızın Kurucusu ve Onur Kurulu Üyesi Merhum Ali Ulvi ARIKAN ağabeyimizle 
ilgili bir yazıya yer vermek istedik. 

Niğde Merkeze bağlı eski adıyla Sazalca, yeni adıyla Taşlıca Köyü’nde doğan Ali Ulvi Ağabey 1954-1957 
yılları arasında da 10. Dönem Niğde Milletvekili olarak TBMM’de bulunmuştur. 

Ankara’da Emek Mahallesi İsrail Evlerindeki dairesini Vakfımıza bağışlayan ve Vakfımızın bugüne kadarki 
en büyük bağışçısı olan Ulvi Ağabey, vefatı sonrası 15 Mayıs 2007 günü, tüm sevenlerinin katıldığı bir 
törenle doğup büyüdüğü köyü Taşlıca’da toprağa verilmiştir. 

Ali Ulvi ARIKAN ağabey yazıda da belirtildiği gibi, ilerleyen yaşına rağmen yorulmadan, bıkmadan, 
üşenmeden her hafta Meclise gelirdi. Meclis Kütüphanesinde tüm gazeteleri ve bazı periyodikleri 
(Dergiler) gözden geçirirdi. Hazırladığı birtakım notları, tasarıları ve önerileri de çalışmalarında yardımcı 
olması ümidiyle Danışmanlığını yaptığım, Arkadaşım Sayın Akın GÖNEN’e getirirdi. Ayrıca, Ali Ulvi 
Ağabeyin gözünde dönemin diğer parlamenterlerine göre Sayın GÖNEN’in ayrı bir yeri vardı ve sık sık 
“Akın Bey başka. O, diğerlerinden daha başarılı.” derdi. Hemen ardından da “Ama, onun en büyük şansı, 
senin gibi bir Danışmanının olması.” diye eklerdi.

Hayatım boyunca her zaman ve her yerde mütevazi olmayı yeğlediğim halde, ilk kez burada mütevazi 
olmayacağım, olamayacağım. Ali Ulvi ARIKAN Ağabeyin çoğunlukla dile getirip tekrarladığı yukarıdaki 
sözleriyle, kendisini bir kez daha şükranla, rahmetle ve saygıyla anıyorum, anıyoruz.
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GENÇ KALEMLERDEN “DÜŞLERİNİZDEKİ NİĞDE”
KONULU ÖDÜLLÜ YAZILAR

yer alıyor. Küme küme ağaçlar, ağaçların arasından 
ara sıra görünen otlar, düğün çiçekleri, koca koca sarı 
papatyalar arasından süzülerek akan yapay bir nehir. 
İş yerime girdiğimde sıcak bir karşılama…  “Günaydın” 
diyerek selam veriyor kapıdaki güvenlik görevlisi. Ça-
lışma arkadaşlarımla selamlaşıyor ve masama geçi-
yorum. Yağmur dinmiş ama aralık kalmış pencereden 
toprak kokusu geliyor burnuma. Derken güler yüzlü 
çaycımız, kahvemi getiriyor. “Sade ve tek şeker abla, 
afiyet olsun” diyerek uzaklaşıyor masamdan, insan 
güne nasıl başlarsa öyle devam edermiş, huzurlu bir 
ortamda, gürültüsüz tertemiz bir şehirde, insanların 
birbirlerine karşı anlayışlı ve saygılı davrandığı iş ye-
rinde çalışmak bana çok iyi geliyordu…

Öğle tatili başlamıştı “Herkes için yemek yemek, din-
lenmek, mola vermek” anlamına gelen bu vakit benim 
için, kahvemi alıp, yarı aralık penceremden karşıdaki 
parkı izleyip, kuş sesleri ile dinlenmek, anlamına geli-
yordu. Park ve bahçelerin üzerine Niğde yazlarının öğ-
leden sonraki o huzur dolu sakinliği çökmüştü. Sabah-
ki yağmurun yerini güneşli bir hava almıştı. Çimenlerin 
üzerini kıpırdayan güneş ışınları, uzayan gölgeler için-
de bir sessizlik kaplıyordu… Niğde, sanki hiçbir insanın 
yaşamadığı, sadece ağaçlardan, kuşlardan ve binalar-
dan ibaret bir şehir havası veriyordu. O kadar huzur-
lu şehir yani… Tam kahvemi yudumlarken telefonum 
çalıyor… Arayan arkadaşım Meltem “Akşam için planın 
yoksa bizimlesin, yeni açılan alışveriş merkezine gide-
ceğiz.” diyor. Hiç itiraz etmeden kabul ediyorum. Bir 
süre daha çalıştıktan sonra, akşam selamlaşmaları ya-
pılıyor ve herkes  evine gidiyor… İş yerinden ayrılırken 
insanların yüzlerine bakıyorum da, hiçbir yorgunluk 
belirtisi yok, herkes sanki dost sohbetinde ayrılıyor. 
İşten çıkış saatlerinde önceden oldukça kalabalık olan 
trafik artık yok. Otobüs duraklarını yolun diğer şeridi-
ne almışlar, özel araçlarsa başka bir şeritten gidiyor. 
Böylece insanlar rahat rahat ulaşıyorlar her yere… Eve 
uğramadan doğruca alışveriş merkezine gidiyorum…

Yolda giderken de çevremi izliyorum bir yandan… Her 
yer ağaçlarla kaplı, insan bambaşka bir dünyaya gelmiş 
gibi oluyor, sanki şehrin öteki yüzüne… Fabrikaların ol-
duğu bölge o kadar sessiz o kadar temiz ki, uzaktan 
bakana “Burası terk edilmiş” dedirtir. Bacadaki filtreler 
göze çarpıyor, çevreye zarar vermeyen çöpler, adeta 
bambaşka bir Niğde… Alışveriş merkezine geliyorum, 
kocaman bir arazi üzerine kurulmuş bir şehir edasıy-
la ayakta duruyor. Arkadaşlarımı beklerken şöyle bir 
göz atıyorum etrafa, “Yok, yok” derler ya aynen öyle 
işte… “Niğdem bunu hak etti” diyorum içimden… Uzun 

RÜYALAR ŞEHRİ

Doğduğum, büyüdüğüm şehirden, ülkemden uzak 
olup, bu hiç sevmediğim yapay şehirde olmak, sim-
siyah bir kahır gibi çöküyor yüreğime… Evime geldi-
ğinde; dağınık bir oda, üzerinde kitaplarımın olduğu 
masam, perdeleri sıyrılmış pencerem, pencere önünde 
kadifesi eskimiş koltuğum karşılıyor beni… Bir öğrenci 
evi edasında. Onlar da en az benim kadar yorgunlar. 
Sonu başından belli bir kaybediliş romanın adıdır belki 
bu yorgunluk.

Yağan Yağmur altında yürüyen onlarca insan takılı-
yor gözüme. Bir elime en sevdiğim kitabı, diğer elime 
de en az hayat kadar tatsız kahvemi alıp koltuğuma 
geçiyorum. Yanağım camda öylece susuyorum. Yü-
zümden Niğde geçiyor, gözlerimden yanaklarıma bir 
yalnızlık, bir özlem süzülüyor. İnsan uzaklarda yapa-
yalnız kalınca daha bir özlüyor doğduğu şehri, oranın 
güzelliklerini. “Bir kuşun uçabilmesi için, önce tuttuğu 
dalı bırakması gerekir” sözü geçiyor aklımdan. Ben de 
uçabilmek için tuttuğum dalı, memleketimi bırakıp 
geldim uzaklara. Derken kapanıyor gözlerim, derin bir 
uykuya. Hayallerim ise rüyalarımın garantisinde…

Aile yadigarı, sağlam ve sade yapısı, sınırsız genişliği 
ile insana huzur veren o eski taş evde oluyorum rü-
yamda. O güzelim sarmaşıklar, kayısı ağaçları, çıplak 
duvarlara tırmanan yılların asma dalları evin dış çirkin-
liğini kapatmış, bahçeyi tatlı yeşil bir örtü, beyazlı mor-
lu iri çiçekler sarmış. Yüksek beyaz, aralıklı basamaklar 
çimenliğin yumuşacık ıslak yeşilliğine iniyor. Kafamı 
kaldırıp önce gökyüzüne bakıyorum. Masmavi ve ter-
temiz. Sonra gözüm çevredeki diğer evlere takılıyor. 
Hepsi sanki tek bir mimarın elinden çıkmışçasına yan 
yana dizilmiş öylece duruyor. Yemyeşil bir Niğde du-
ruyor karşımda. Yağmur sularının bir ırmak gibi aktığı 
şehirde, insanların kalpleri ise sımsıcak ve sevgi dolu. 
Hayat mücadelesi yormuyor onları. Evin kapısını açıp, 
yağmur kokan, toprak kokan bir bahçeye çıkıyorum. 
Sonra da işime gitmek üzere ayrılıyorum. Arabama bi-
nip caddeye çıktığımda, sıkıntısız kavgasız gürültüsüz 
bir yolculuk beni bekliyor. Yollar o kadar güzel yapılmış 
ki, insanlar kolayca ulaşabiliyorlar gidecekleri yere. Ne 
klakson sesi var yollarda, ne homurtulu arabalar. İş ye-
rime vardığımda kolayca park ediyorum arabamı. Yol 
kenarına düzensiz park etmiş, hatta insanların kaldı-
rımda yürümelerini zorlaştıran arabalar göremiyorsun. 
Rahat ve huzur dolu bir şehir yaşantısı sağlamak adı-
na her türlü çalışma yapılmış. Tüm araçların rahatça sı-
ğabileceği bir otopark mevcut. Az ötede geniş bir park 

Yazan: 
Buse ÜÇLER

Yarışma Birincisi 
Ticaret Meslek Lisesi Öğrencisi
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DUYARSIZ KALMAYALIM 
NİĞDELİ GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

içine girmiş olan bazı tarikatlardan ve bölücü örgüt-
lerden gençlerimizi korumanın en önemli yolu, onlara 
gurbet elde sahip çıkmak, maddi ve manevi katkıda 
bulunmaktır. 

Özellikle Niğde dışında eğitim gören sevgili ve de-
ğerli öğrencilerimizi korumanın, onlara sahip çıkmanın 
bir yolu da BAŞKENT NİĞDE VAKFI’nı örnek alarak 
olanaklarımız ölçüsünde bu öğrencilere burs vermek 
veya eğitim yardımı yapmaktır. Vakfımız bugüne ka-
dar üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmiş, 
1000’in üzerinde gencimize yardım elini uzatmıştır. 
Ancak, çalışma hayatına atılan gençlerimiz ne yazık 
ki vefa örneği göstererek kendilerinden sonra gelen 
kardeşlerimize aynı ilgiyi, maalesef göstermemişlerdir. 
Eğitim bursu ve eğitim yardımı üzülerek söylemekte-
yim ki giderek azalmıştır. 

Haydi! Hep beraber karınca kararınca BAŞKENT NİĞDE 
VAKFI ile el ele, gönül gönüle verelim, yavrularımızı 
gurbet ellerde yalnız ve çaresiz bırakmayalım. “Birine 
yardım edersen kendine yardım edersin.” Kan ve ke-
mik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve iyi 
niyettir. 

Unutmayalım… Gençlere sahip çıkmak bir VATAN 
BORCU’dur. 

Son yıllarda bazı tarikatlar, yıkıcı ve bölücü unsurlar, 
eğitim yoluyla gençlerimizi ele geçirmeye yönelmiştir. 
Üniversitedeki öğrencilik yıllarımızda bizler de gördük, 
tanık olduk ve biliyoruz ki bölücü örgütler maddi sı-
kıntı ile çaresizliğe düşen arkadaşlarımızı kolayca tu-
zaklarına düşürmektedir. Devlet, millet ve rejim düş-
manı bu örgütler, arkadaşlarımızın maddi sıkıntılarını 
istismar ederek, “Kaybedecek neyiniz var ki” safsata-
larıyla beyinlerini yıkar, karınlarını doyurur, kalacak yer 
ayarlar, ceplerine üç beş kuruş koyup ülkenin askerine, 
güvenlik güçlerine silah çektirirlerdi. 

Günümüzde ise gençliğimizin kutsal din duygularını 
istismar ederek, topladıkları dış kaynaklarla gençleri-
mizi yanlış davranışlara yönelten, IŞİD gibi çeşitli yeni 
örgütler ortaya çıkmıştır. Öğrencilerimize özel yurt, 
pansiyon ve burs temin eden bu zararlı örgütler, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini yok etmeye 
yönelmiş durumdalar. 

Bazıları takiyeci bir tavır takınarak amaçlarına giden 
yolda demokrasimizi araç olarak kullanmakta, bazıları 
ise bölücülük yaparak devlete ve ülkeye karşı kavga 
aracı yaparak sevgili gençlerimizi aldatmaya çalışmak-
tadırlar. 

Devletimizin laik, demokratik düzenini, hukuk rejimi-
ni yıkmak için, her türlü terör örgütleriyle sıkı işbirliği 

Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR

gelip, tıpkı ev süpürür gibi çekiyorlar ne var ne yok” 
diyor… Fatma “Çevremiz her şeyden temizlendi aslın-
da” diyerek söze katılıyor. “İnsanlar önce kaldırımlarda 
yürüyemezlermiş, şimdi şehir içindeyken bile kendini 
tatil beldesinde hissediyorsun” diye devam ediyor. 
Arkasından Ebru onu destekler bir konuşma yapıyor… 
“Şehrin belli yerlerine yapılan kitap kafeleri en çok 
beni mutlu etti. Yoruldun mu? Gir içeri otur bir köşe-
ye, al kahveni istediğin kadar kal. Hekese açık, kitap 
yardımı da yapabiliyorsun, gerçekten Niğde’nin buna 
ihtiyacı vardı” diyor.

Yeni yapılan dört fabrikanın Niğde’de işsiz bırak-
madığını, yapılan yol çalışmaları ile her yere rahat 
gidildiğini, hızlı trenin, havaalanının faydalarını Tıp 
Fakültesinin daha önce açılması gerektiğini iyi-
leşen hastane şartlarını, okul ve öğrenci sayıla-
rını konuşuyor. Hepimiz çok mutluyuz böyle bir 
şehirde doğmaktan böyle bir şehirde olmaktan… 
Kaçınılmaz son gerçekleşti uyandım birden… 
Rüyada olsa hayalde olsa yaşamak güzeldi… 
Hayalimdeki Niğde canlanmıştı düşümde, şim-
di ise sadece bir özlem gözümde…

zamandır görmediğim arkadaşlarım da var bu buluş-
mada, keyifli bir akşam geçiriyoruz. Yeni tanıştığım, 
bambaşka şehirlerden Niğde’ye gelmiş arkadaşlar da 
var, işleri nedeniyle gelip, çok sevmişler memleketimi.

“Yaşam alanlarının kurulması, evlerin, çevrenin düzen-
lenmesi, parkların ve bahçelerin güzelleşmesi Niğde’yi 
daha yaşanır bir şehir haline getirdi” diyor Meltem, 
“Her türlü aktiviteyi gerçekleştirmek mümkün insan 
artık hiç sıkılmıyor bu şehirde” diyerek devam ediyor 
anlatmaya… “Başta çalışmasak da evlerin tek tip ol-
ması apayrı bir güzellik kattı bu şehre, daha temiz ve 
daha sağlıklı yaşam kimi mutlu etmez ki? ” diye soru-
yor. Gülüyor sonra başından geçen bir anıyı paylaşıyor 
bizimle, “15-16 yaşlarındaydım, annem çöpleri dök-
mem için elime tutuşturduğu iki tane kovayla akşam 
saati sokağa yolladı beni. İlk kovayı dökmemle beraber 
çöpün içinde dışarı fırlayan bir kedi aklımı başımdan 
almaya yetti. O günden beri korkarım çöp kutuların-
dan… Çevreye atılıp ortalığı ağır bir kokuya boğan 
poşetlerden söz bile etmek istemiyorum. Ama şimdi 
öyle mi, yapmışlar yerin altına çöp kutularını, herkes 
rahat rahat atıyor, akşam vakti olunca çöp arabaları 
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Kına yakmışçasına. 
Bastığın dal kırılıpta, asılıp kalmamışsan kiraz 
ağacında 
Süzme yoğurt torbası misali, korkudan dudakların 
uçuklamış
Betin benzin atmış bir durumda.
Uçurtma uçurtmamışsan dam başlarında, 
Ananın yüreği ağzında, basarken çığlığı. 
Yarenliklerine katılmamışsan,
Kapı önlerinde sohbet eden kadınların.
Sabah-akşam şeriflerin hayır olsun sözüne,
Akibetin hayır olsun cevabı almamışsan. 
Ve şehir dönüşü et-ekmek siparişlerini unuttuğunda 
dulların. 
Boyun devrilmesin emi oğlan, lafını işitmemişsen,
Sanki mersedesine kurulmuş yüce bir patron misali, 
Baban,
Sallayarak ayaklarını dönerken Kayardıya eşeğin 
sırtında
Sende bir tazı gibi seyirtmemişsen arkasından. 
Akşamları fasıl heyeti kurulduğunda, Kurdunus 
dağlarına,
Farkında olmadan mırıldanmaya başlamışsan, Niğde 
bağlarını.
Kar kürümemişsen kışları,
Yahut dam yuvamamışsan yağmurdan sonra.
Söğüt dalından düdük yapıp öttürmemişsen, 
baharları.
Biraz daha ister Niğdeli olmana,
Dayan hemşerim.
Sadece; nişan-düğün, ölüm gibi mahal münasiplerde 
değil,
Her fırsatta koşup gidebiliyorsun Niğdeye.
Bir çay mı ısmarlarım korkusunu bir yana atıp,
Yürekten bir hoş geldin diyebiliyorsan hemrehrilerine.
Ve indirip burnunu Kaf dağından,
Zengin-yoksul ayrımı yapmadan,
İçtenlikle bir merhaba diyebiliyorsan,
Okumak isteyen öğrencisine,
Dara düşmüş insanına,
Aş-iş bekleyen yoksuluna,
Karınca kaderince yardımcı olmayı becerebiliyorsan,
Kutlarım seni tam bir Niğdelisin şimdi.
Benim has hemşehrim. 

Niğdeli olmak bir sevdadır hemşerim.
Ama, kolay değil.
Öncelikle, bir bağın olması gerekir Kayardı’da. 
Aksi halde, kız bile vermezler adama. 
Şayet;
Velesbitinle sollayamadıysan Cici’yi istasyon 
yokuşunda.
Bir kız bile tavlayamadıysan yazları Adanalılardan,
Ölesiye dayak yeme pahasına. 
Bağdaş kurup Ömerler çayırına. 
Yememişsen doyasıya, Söğürmeyi – Niğde tavayı 
ellerinle. 
Şerefe yapamamışsan,
Bektaşi Hayri Ağanın Şaban pınarında 
Yaşamamışsan; Tepeviran, Kırbağı, Kayardı 
Cumalarını,
Geç bi yol hemşerim. 
Daha bir fırın ekmek yemen gerekir senin,
Niğdeli olabilmek için. 
Musabeyasına üzüm bozmaya giderken,
Yahut
Kayardıdan şehre inerken, düşmemişsen eşekten.
Fertek çöreğiyle kuru üzümü katık yapıp,
Yayan yapıldak hergün
Tepmemişsen Niğde- Fertek Yollarını, Okumak 
uğruna,
Ve sonuçta bir Vali bile olmamışsan,
Aşşık atmamışsan, Titreyen çayında,
Harar-mucuk oynamamışsan sokak aralarında,
Çimmemişsen patıska donunla Kadarakta,
Yahut, Dipsizin gölünde.
Alem yapmamışsan, Tepe bağlarında.
Ve kör-kütük sarhoş dönerken Niğde’ye,
Korkudan mı saygıdan mı bilinmez?
Besmele çekmemişsen yolun Derbente gelince,
Kabristanın önünde,
Bilmiyorsan, “Manda yuva yapmış söğüt dalına,
Yavrusunu sinek kapmış gördünmü abaruu” 
türküsünü.
Erik çalmamışsan komşunun bahçesinden,
Üçgülden-mısır püskülünden sigara sarıp içmemişsen 
çocukluğunda,
Acaba gören eden var mı diye tedirgin.
Ceviz oyarken tetir olmamışsa avuçlarının içi,

NİĞDE SEVDASI Yaşar ÖZBEK
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İZMİR’ DEN BOR’ A SELAM

gözle bekler, konu komşu, hısım akraba da ona ikram 
olsun diye benimle ilgilenir; herkesin çocuğu olurdum. 
Can yoldaşı olurmuşum. Ekmeğini, etini, sütünü almak; 
hele de “Zemzem” gibi kıymetli “Okçu suyu” nu ge-
tirmek görevimdi. Yazın bağlara göçmenin yanında, 
iki keyfimiz daha vardı. Bir : “Trene bakmak”, iki : açık 
hava sinemada çekirdek eşliğinde “Yeşilçam filmleri” 
seyretmek.... Trene bakmak, hala devam ediyor mu 
bilmem. Ankara’da Sıhhiye-Bakanlıklar arası yürüyüş 
gibi, bizim de saat 18:00 de gelen “Toros Ekspresi” 
ni karşılama törenimiz vardı. Çoluk-çocuk , allı-morlu 
en güzel elbisesini giyer; gelen-giden yolcusu olma-
dığı halde istasyona yürünür; tren, su ve kömür alma 
molasında seyredilir, sonra da gözden kaybolana ka-
dar el sallanıp, uğurlanırdı... Bu komik seramoni, neden 
bilemezdim. Ama şimdi düşünüyorum, acaba “Vatanı 
demir ağlarla ören” Atamıza saygı selamı gereğimiy-
di?... Bence böyle olmalı... Evet, evet kesinlikle böyle... 
Dönüşte “Üstün Park” ta, büyükler semaverde çay, 
çocuklar gazoz içme keyfi yaşardı. Bazı günler, yolda 
“Muammer” imize rastlar, kaçırmasın diye korkudan 
en yakınımdaki eli sıkı sıkı tutardım. Genç mi... İhtiyar 
mı... Akıllımı... Deli mi... Yoksa Veli mi bilinmez. Sıfır yaka 
uzun entarisi, elinde bastonu, kendi kendine kızarak 
konuşması ve hızlı hızlı yürüyüşüyle çok özel biriydi.

Çocukluğumun aile fotoğrafına (Okul değil) bakıyo-
rum, iki abim de ortaokul şapkalarıyla karşımda... Kü-
çük bekçi amcalar gibiler... Hiç çıkarmadıkları şapkayla 
başladıkları devrim bekçiliği görevi, hala “Cumhuriyet 
Bekçiliği” ile devam ediyor... Onur verici...

Gidenleri geri dönmese de, bor madeni üretmese de 
sevgili memleketimin cevher gibi değerli ihraç ürünü 
beyinleri var. “Hat yok, satıh var” diyerek Türkiye’nin 
her yerine, hatta hatta sınırları aşarak dünyaya açı-
lan bu “Adam gibi adamlarıyla” gurur duyuyor, başta 
da söylediğim gibi doğum yeriniz sorusuna göğsümü 
gere gere “BOR” diyorum.

03 Temmuz 2014

Nüfus işlemleri sırasında hep sorarlar... Doğum yeri-
niz ?... Sanki küçük kıraç bir ilçe değil de Paris der gibi 
“Bor” derim. Ne de olsa ana-baba-akraba ocağı. Asker 
ocağı gibi kutsal. Benim gönlümün Paris’i. Aramızda 
gizli sevgi bağı var. Doğum yeri ya... Göbek bağım 
oralarda bir yerde... Ondan olmalı... Beni bağlıyor. As-
lında ne turisti, ne ticareti, ne denizi, ne gemisi var. 
Üstelik adı Bor... BOR’u da yok. İsim benzerliği boşuna 
mı?... İnandırın beni. Bari “Hey ahbap , nerde bizim İSİM 
HAKKIMIZ? “ deselerdi ya... O zaman “Bizler, Büyük Bor 
Projesinin Başkanları olurduk; Bor da Orta Anadolu-
nun yıldızı.” Bir günde kişi başı gelir uçardı... Ama ne 
gezer... İsim hakkı benim hemşerimin umru değil... Bir 
lokma, bir hırkaya talim eden gurupta onlar... Hırkayı 
da gerekirse çocuğunun eğitimi için terddütsüz sa-
tar... Lokması, soğanın cücüğü ile bulgur pilavı... Vur 
ensesine al... Arada bir de pirinç pilavı olsa demez. Her 
durumdan memnun... Çocuğu kız bile olsa şükranlarını 
gönderip, şükürler olsun der... Dindardır ama dinci de-
ğil... Asla...

Bu, “Adı var kendi yok” haksızlığına bir örnekte dede-
lerim. Mesela bir dedemin soyadı “Parapara”... Bir para 
değil... Çok para, belki sonsuz... Herhalde BOR madeni-
ni ilk onlar buldu, gizli gizli ihraç edip bitirdiler, paraları 
da sıfırladılar, dedeme de adı kaldı yadigar... Olsun... 
Koca Napolyon “Para para” demiş, uğrunda savaşlar 
vermiş, yine de soyadını “Parapara” yapamamış ya... 
Diğer dedemin hali de farksız. “Muratoğlu”.... 3. Murat 
mı?... 4.Murat mı?... Kim bilir hangi şehzadenin torunu... 
Onun da, adı var... Tahtı yok... Tacı yok... Gerçi olsa da 
farketmezdi. Dualarında “Az verip şaşırma, çok verip 
taşırma” dediklerini hep duyardım... Taşsa da bir gör-
seler ya...

İlkokula başladığım yıl, annem-babam iş gereği 
Adana’ya taşınmış. Dedeler, nineler, teyzeler, amcalar, 
kuzenler hep Bor’da. Göçmen kuşların sıcak-soğuk se-
yahati gibi, liseye kadar her yaz tatilinde büyükanne-
me göç ederdim. Yalnız ve yaşlı olduğundan, beni dört 

Yazan: 
Dr. Şükran Esirgen Çakmak
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ULUKIŞLALI VE KENDİNİ ULUKIŞLALI HİSSEDENLER!

soğuk olduğu için değil, kar yağdığı için değil sa-
dece yeni oldukları için! Fotoğraf albümümde, o 
bayramda, Seniya’nın Hasan, Akile’nin Levent ve 
bugünlere gelmemde bana büyük katkı yapan, il-
ham veren öğretmenim Zübeyde Sönmez ile bir-
likte çekilmiş bir siyah beyaz fotoğrafım var. İyi 
ki var. O fotoğraf benim için Ulukışla’nın resmidir!

Ulukışla’da doğup büyüyenlere ve Ulukışla’da 
doğmayıp Ulukışla’da yaşayıp kendini Ulukışlalı 
hissedenlere saygılarımı, sevgilerimi gönderiyo-
rum. “O coğrafyaya ULUKIŞLA,

Ulukışla’da yaşayan Gürcü Ebe, Kürt Murat, Kürt 
Rasim, Erzurumlular, Cavcavlar, Niğdeli

Hacı, Müftünün Naci, Masa Çiriş, Gışgalı ve Kadılar 
eşrafı, Muhacir Mahallesi ve diğerlerine ULUKIŞ-
LALI diyenleri de alkışlıyorum. 

Bu Ulukışla adamı yorar. Yoruldum. Haydi genç-
ler işbaşına, biz terk etmeyiz, arkadan da olsa 
geliriz…

“Ulukışlalı” kimdir diye sorulduğunda, benim ce-
vabım şudur: Bir vesileyle Ulukışla ilçesinde ya-
şayan, zor anlarda yaşamı “ti” ye alan, “at elin 
heybe emanet” olduğu halde, “adam görünce at 
kovduran”, “Ateş Ahmet” misali, askere eziyet 
eden teğmeni döven, çok yorulunca “bağrı geçiy-
ren”, Gıravuz’un Alaa gibi, Kıbrıs savaşında, sava-
şın sonunda, savaş alanında Makaryos ile yeke-
yek kalıp, hem döven hem söven, Kodamanoğlu 
bakanı, çok sayıda üst seviye bürokratı, naylon 
çorap, hızar, traktör gibi şeyleri Ulukışla’ya ilk 
getiren Horozun Hacı gibi girişimci, Arif Ağaoğlu 
gibi iş adamı, Ali Demir gibi eğitimci ve iş adamı, 
keman ustası Hamza Dayı’nın torunu Özgür Eren 
gibi sanatçı, daha sayamayacağım birçok meziye-
te sahip GÜZEL İNSANLAR’ın her birine ULUKIŞ-
LALI denir.

“İki Ulukışlalı az üç Ulukışlalı çok” demiş bazı ga-
filler. Üç Ulukışlalı çok diyenler yanlarında yeni 
çıkan Ulukışla kitabını taşısınlar! İki Ulukışlalı az 
diyenler yayınlanan Ulukışla kitabının içindekileri 
yanlarında taşısınlar! Ulukışla ve Ulu-
kışlalıyı taşımak zor diyenler de ka-
tarın arkasına eklensinler, Ulukışla ve 
Ulukışlalılar da onları taşısın! Sonuçta 
onlar da Ulukışlalı, yani onlar da biz! 

İlk okul çağlarımda rahmetli Mahmut 
Öztuna evimize geldi. İnce bir neza-
ketle “Fattaba Halil’i götürmem ge-
rekiyor. Başarılı öğrencilere Ulukışla 
Yardımlaşma Derneği hediye alıyor. 
Halil’e de Halil Uçar’dan bir ayakkabı 
alacağız.” Dedi. Annem bizi dualarla 
uğurladı. Sonradan öğrendim.

Sadece başarılı öğrenciler değil, “başa-
rılı ve yoksul” öğrencilere hediye alını-
yormuş. Mahmut Öztuna da annemin 
yiğeni. Beni düşünerek, “oğlum yaz 
geliyor, yaz günü idare edersin ben 
sana kışlık bot alayım” dedi. “Olur” de-
dim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk bayramına da az bir süre var. Ben o 
bayramda kışlık botlarımı giydim! Hava 

Halil ERKMAN
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Dr. GÜNDOĞAN AB ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜ OLDU

TÜRKİYE’NİN EN DONANIMLI VE EN İŞLEVSEL OKULU’NU 
HEMŞERİMİZ ALİ DEMİR AÇTI

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü olan Doç. Dr. Sayın 
Cevahir UZKURT’tan sonra üst düzey yöneticiliğe ata-
nan ikinci hemşerimiz olan Sayın GÜNDOĞAN 1967 
yılında Niğde’de doğdu. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü 1989 mezunu GÜNDOĞAN 1996 yı-
lında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yüksek 
Lisans, 2002 yılında da yine aynı Üniversite’nin Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi alanında Doktora 
payesini aldı. 

TCDD, TÜİK ve MEB.’de çeşitli görevlerde bulunan ve 
Uluslar arası pek çok toplantıya ülkemizi temsilen katı-
lan Dr. Ünal GÜNDOĞAN’ı Başkent-Niğde Vakfı olarak, 
başarılar dileğiyle içtenlikle kutlarken, yeni atandığı 
görevinde Sayın UZKURT’la birlikte Niğde’miz sana-
yii için de önemli katkılarda bulunacaklarına yürekten 
inanıyor ve güveniyoruz. 

Dr. GÜNDOĞAN evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Okulun fiziki koşullarını 1200 kişilik konferans-konser 
salonu, Seminer salonları, meyve bahçesi, hayvanat 
bahçesi , açık ve kapalı amfi tiyatro, açık ve kapalı ha-
vuzlar, bale ve dans salonları, kapalı spor alanları, açık 
tenis kortu ile voleybol, basketbol sahaları, sekiz ayrı 
ayrı yapılandırılmış özel laboratuar, stüdyo, bando ve 
enstrüman çalışma odaları, üç adet kütüphane, üç adet 
revir ve ambulans, veliler için düşünülmüş sosyal etkin-
lik alanları vb. olarak sıralayabiliriz. 
Zafer Koleji her 
birimiyle, yemekha-
nesiyle, bahçeleriyle, 
özel tasarlanmış tüm 
akademik, sosyal ve 
sportif alanlarıyla 
eğitimde fark yara-
tan bir kurumdur. 
8 Eylül 2014’te ge-
niş bir katılım ile yeni 
eğitim öğretim yılına 
başlayan Zafer Koleji; 
öğrenci, veli, öğret-
men, idari kadrosuyla 
büyük bir aile olma-
nın gururunu yaşadı.

Hemşerimiz Dr. Ünal GÜNDOĞAN, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nda, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü görevine atandı. Aynı Bakanlıkta 

Bir iddianın, uzun yıllara dayanan bir hedefin ürünüdür 
ZAFER KOLEJİ. İş ve meslek hayatının her döneminde 
hep en iyiyi, en ileriyi hedefleyen Hemşerimiz  Ali DE-
MİR, okulun  açılışında yaptığı konuşmasında hayat fel-
sefesini şöyle özetledi: “İnsanı yaşama bağlayan, ona 
çalışma direnci ve gücü kazandıran hedefleridir. Hedef-
lerini yönlendirip belirleyense yetiştiği çevrenin koşul-
ları, aldığı eğitim, umut ve idealleridir. ZAFER KOLEJİ, iş 
ve meslek yaşamım boyunca benim için en önemli, en 
vazgeçilmez hedef oldu. Bu hedefe uzun, yorucu, çileli, 
yer yer sıkıntı ve acılarla dolu, kökü ve kaynağı çok es-
kilere dayanan bir sürecin sonunda ulaşabildim.”
1945 yılında Niğde’nin Ulukışla ilçesinde dünyaya ge-
len Ali DEMİR, sınırlı olanakları, zor koşullardaki yaşam 
mücadelesini disiplinli, ciddi yaklaşımıyla hep başarı öy-
küleriyle taçlandırdı. Prensipleri vardı, eğitim çizgisi bel-
liydi, yaptığı her iş iyi olmalıydı, insan haklarına saygılıy-
dı, temel ilkesi ise nitelikli hizmet, çalışmak çalışmaktı. 
Zafer Koleji, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen 
Lisesi olarak yaklaşık 54 dönüm arazi üzerine kurulu, 
toplam 112 dersliği bulunan geniş ve zengin açık-kapalı 
alanlarıyla öğrenci merkezli bir okuldur. Her kademe ayrı 
ayrı yapılandırılmıştır. Bu fiziki yapı, güçlü ve tecrübeli 
kadro ve iyi düşünülmüş eğitim programlarıyla güçlendi-
rilmiştir. Böylece öğrencilerin akademik, sosyal, sportif ve 
kültürel anlamda başarıya odaklanmaları sağlanır. 
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OKUYUCU MEKTUPLARI

uzaklaştırsak da bu insanlara duygu dolu anlar 
yaşatmayı başardığınız için teşekkürler.

Ayrıca Niğde’yle ilgili olarak özellikle Alper Lüt-
fi Göncü Bey’in, Ömer Fethi Gürer Beyin yaz-
dıklarıyla Başkanın mesajını ve hemen hemen 
Niğde’yle ilgili tüm yazıları okuduğumda önemli 
bir algı değişikliğinin oluşmaya başladığını fark 
ettim. Bunlar da geleceğe dair önemli gelişmeler 
ve değişiklikler.

Hoşçakalın

Nurten Ertul (İstanbul) 8 Temmuz 2014

BEN DE BİR NİĞDE’LİNİN EŞİYİM

Niğde’miz Dergisi’nin 91. sayısında yer alan Alper 
GÖNCÜ’ye ait “Biz Bu Elden Gider Olduk” başlık-
lı yazısını her zamanki gibi keyifle okudum ve 
“eşlerden birinin Niğde’li olmaması durumunda 
baba ocağından uzaklaşıldığı ve kadim Niğde 
sevgisinden kopulduğu” gibi bir cümle beni bir 
cevap yazmaya sevk etti.

Öncelikle bu düşünceye katılmadığımı belirtmek 
istiyorum. Elbette, sadece 2 yıl önce gördüğüm 
ama annem ve babam aracılığıyla, aldığım mem-
leketim Kars kültürünün bendeki etkisi yadsına-
maz. Orada hiç yaşamamış olsam da son ziyare-
timde yıllardır bildiğim bir yere vardığımı hisset-
tim. Fakat Kars’ın kızı olmak, Niğde’ye gelin olma-
ya hiç engel oluşturmadı. Kayınpederim Muzaffer 
ECEMİŞ’ten öğrendiğim Niğde’ye ait bilgilerin, 
evlendikten sonra bir yıl kaldığım Niğde’de adeta 
pratiğini yaptım. Niğde’yi de sevdim ve benim-
sedim. Annemden öğrendiğim Kars yemeklerinin 
yanına, kayınvalidem Güzin ECEMİŞ’ten öğren-
diğim Niğde yemeklerini de eklemekten büyük 
keyif aldım. Demirkazık Dağı’ından Bor Ovası’na 
kadar hemen hemen her yerini gördüm, Çamardı 
elmasını, Sazlııca domatesini, Bademdere salata-

İSTANBUL’DAN NİĞDEmiz’e

Niğde Vakfı yönetimine ve emeği geçen herkese 
öncelikle teşekkür ediyorum... 

Gönüllülük esasına dayanan çalışmalarınızı tak-
dirle karşılıyoruz.

Düzenli olarak İstanbul’daki adresimize gelen 
derginizi, özellikle annem Zale Ertul ile Babam 
Yaman Ertul özlemle okuyup, günlerce içeriğiy-
le ilgili birbirleriyle tartışıyorlar. Son sayınız ise 
birbirinden değerli ve önemli konuların gündeme 
geldiği ve Niğde için gelecekte önemli gelişmele-
rin yaşanacağının da sinyallerini verir nitelikteydi. 
Ancak, annemin dergideki şiir ve maniler bölümü-
nü her okuduğunda, duygusallaşıp ağlamaya 
başlaması ve bir türlü de bu şiiri sonuna kadar 
bitirememesi üzerine, sizinle bunları paylaşmak 
istedim. 

Bize göre sıradan amatör bir ruhla yazılmış bir şi-
irken, annemde ve babamda nasıl etki bırakıyor 
bilemiyorum. Ama, şu ana kadar annem bu şiiri 
sonuna kadar okuyamadı ve ilk dört mısrada göz 
yaşlarına boğuldu hep. Biz de artık üzülmemesi 
için dergiyi, ortadan kaldırıyoruz ve elinin altında 
olmamasına dikkat ediyoruz. 

Evde olmadığımız saatlerde de dergiye dalıp, 
kendince çok  kaliteli ve güzel vakitler geçirdiğini 
de biliyoruz, bizden saklamasına rağmen. 

Doğal olarak annemle babama bu denli yoğun 
duygular yaşatan bir kente, elbette bizler de 
ilgisiz kalamıyoruz. Aslında bizim ilgimizi kente 
karşı canlı tutan annemin ve babamın son derece 
amatör bir ruhla, fedakârca hazırlanan küçücük 
bir dergiye dahi gösterdikleri hassasiyet...

Bu yüzden hepinize, emekleriniz için teşekkür 
ediyorum.

Her ne kadar onların duygulanmaları bizi çok 
üzse de sonuç olarak, dergiyi ellerinin altından 
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BOTANİK PARKINDA BARIŞ ÇANI TÖRENİ

Başkanı, Dünya Barış Çanı Türkiye Temsilcisi De-
ğerli Büyüğümüz, Hemşerimiz Prof. Dr. C. Tay-
yar SADIKLAR, B.M. Mukim Koordinatörü Kamal 
MALHOTRA ve Japonya Büyükelçiliği Maslahat-
guzarı Takahiko KATSUMATA’nın yaptığı, barışın 
ve özellikle Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta barış, 
cihanda barış” özdeyişinin önemini vurgulayan 
konuşmalarından sonra, katılımcıların Barış Ça-
nını çalmalarını takiben verilen kokteylle sona 
ermiştir. 

Evet, eşlerden birinin Niğde’li olmamasının ki-
şiyi Niğde’den koparacağı genellemesine itiraz 
ediyorum. Aslında söz konusu yazıyı yazan ve 
Niğde’den hiç kopmayan dostumuz Alper’in biz-
zat kendisini de bu itirazıma güzel bir dayanak 
olarak sunabilirim, çünkü eşi sevgili Şenay hem-
şehrimdir. 

Dr. Özlem ECEMİŞ

Dünya Barış Günü kutlamaları çerçevesinde ger-
çekleştirilen Dünya Barış Çanı Töreni 19 Eylül 
2014 Cuma günü Ankara Botanik Parkında ger-
çekleştirildi. 

Savaşları ve nükleer silahları yeryüzünden kal-
dırmak, açlıkla karşı karşıya olan ülkelere yardım 
etmek; kültür ve eğitim alanlarında uluslar arası 
işbirliğini teşvik ederek Dünya Barışı’nın oluşma-
sına katkıda bulunmak amacıyla, 1954 yılında C. 
Nagakawa tarafından “Barış Çanı Derneği” kurul-
muştur. BM Üyesi 65 ülkenin hibe ettiği metal 
para ve madalyonlardan 
yapılan ilk barış çanı da 
New York’taki Birleşmiş 
Milletler binasının önüne 
konulmuştur. Barış çanı 
için metal para bağışlayan 
ülkelerin sayısı 2004 Eylül 
ayı itibariyle 106’ya, Baş-
kentlerine konulacak Barış 
Çanı için yer tespiti yapı-
lan ülke sayısı 25’e, Barış 
Çanı’na ev sahipliği yapan 
ülkelerin sayısı da, birisi de 
Türkiye olmak üzere, 19’a 
ulaşmıştır. 

Barış Çanı Töreni Vakfı-
mızın da Onursal Başka-
nı olan Türk- Japon Vakfı 

lığını, yoğurdunu, fasülyesini, mısırını, patatesini 
her şeyi tattım, yaşadım. Eşim kadar Niğde’deki 
akrabaları, dostları bildiğimi iddia edebilirim ve 
onlar tarafından kabul edilmede hiçbir yabancılık 
çekmedim, en az eşim kadar sevildim, sayıldım. 
İzmir’de yaşayan birisi olarak, Niğde’nin adı geç-
tiği her haberin en az Kars kadar ilgimi çekmesi, 
hemen eşime ve Niğde’li aileme duyurma arzusu, 
Niğde’yi ne kadar benimseyebileceğimi gösteren 
bir başka örnektir.
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İki Muhteşem Şenlik: Niğde’nin Çiftlik İlçesi’ne 
bağlı Çınarlı Köyü’nde 10. Sla-i Rahim Şenliği ve 
Azatlı Kasabası’nda düzenlenen 14. Yayla Şenliği 
birlik ve beraberlik içinde yaşandı. 

Kadıoğlu Konağı Kültür Evi Oluyor: Niğde 
Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve Belediye 
Kültür Evi olarak hizmete sunulması planlanan Ka-
dıoğlu Konağı’nın restorasyon projesi hazırlanıyor. 
Belediye Başkanı Faruk AKDOĞAN, Aşağı Kayaba-
şı Camiinin etrafının da düzenlenerek iki tarihi me-
kanın birbiriyle kaynaştırılacağını söyledi.

Niğde Belediyespor 3. Lig 1. Grupta: Çorba 
gibi grupta Niğde Belediye Spor tüm Türkiye’yi 
dolaşacak. Grupta yer alan takımlar; 1- Niğde 
Belediyespor 2- Adliyespor (Ankara) 3- Batman 
Petrol Spor 4- Bozüyük spor 5- Bursa Nilüfer 
Spor 6- Çatalcaspor (İstanbul) 7- Çorum Beledi-
yespor 8- Darıca Gençlerbirliği 9- Gaziosmapaşa 
(İstanbul) 10- İstanbulspor A.Ş 11- Kırıkhanspor 
12- Kızılcabölükspor 13- Manavgat Evrenseki 
Spor 14- Sebat Proje Trabzon Akçaabat Spor 15- 
Şekerspor (Ankara) 16- Tire 1922 Spor 17- Tuz-
laspor (İstanbul) 18- Zonguldak Kömür Spor. 

Niğde’de 5 Ayda 1587 Konut Satıldı: Niğ-
de’ de 2014 yılının ilk 5 ayında satışı yapılan ko-
nut sayısı 1587’yi buldu. 2014 yılı Ocak ayında 
320, Şubat’ta 268, Mart’ta 316, Nisan’da 327, 
Mayıs’ta 356 satış oldu. 

Niğde İlk 500’de Yine Yok: Türkiye’nin ilk 
500 firması içinde esamesi okunmayan Niğde, 
sanayide de sınıfta kaldı. Tarım ve turizmde um-
duğunu bulamayan Niğde, sanayide de ilk 500’e 
giremedi. En son 2005 yılında Oysa Çimento ve 
Birko Koyunlular A.Ş. bu listede yer almıştı.

Darboğaz’da Kiraz Coşkusu: Dünyanın pek 
çok ülkesine ihraç edilen Darboğaz kirazı için fes-
tival düzenlendi. En iyi kiraz yetiştiricilerine ödül-
lerin verildiği festivalde, Murat Göğebakan da bir 
konser verdi. 

Turizm Projelerine 50 Bin Avro Hibe: KO-
Bİ’lere ve girişimci adaylarına verdiği desteklerle, 
küçük ve orta ölçekli işletmelere can suyu olan 
KOSGEB, girişimcileri AB COSME Programı kapsa-
mında yurtdışına göndererek projeleri kabul edilen 
girişimcilere 50 bin Avro hibe desteği sağlıyor.

Eski Hastane Binası Harabeye Döndü: Şeh-
rin göbeğindeki Niğde Devlet Hastanesi eski 
binası kaderine terk edildi. Madde bağımlıların 
mekanı haline gelen hastane binası ilgisizlik ne-
deniyle harabeye döndü. 

Jeotermal Seracılık Kurulu-
yor: Niğde İl Özel İdaresi ta-
rafından İlimiz merkezine bağlı 
Nar köyünde 33 dönüm arazi 
alınarak sera kurulacak. 

Niğde Göç Veriyor: Türki-
ye İstatistik Kurumu’na göre 
2012-2013 yıllarında Niğde’nin aldığı göç sayısı 
14700 olarak belirlenirken, aynı dönemde verdi-
ği göç sayısı 15500 oldu. 

Niğde Fen Lisesi LYS’de Rekora Gitti: 2012 
yılında LYS puan türünde Türkiye birincisi çıkaran 
Fen Lisesi bu yıl da büyük başarı elde etti. Fen Li-
sesi Müdürü Ahmet Doğan’ın verdiği bilgiye göre 
bu yıl da ilk 100’e 1, ilk 500’e 5, ilk 1000’e ise 11 
öğrenci girdi. Böylece, Niğde Fen Lisesi öğrencile-
ri yeni bir rekora imza attılar. 

Bakan Müjdeyle Geldi: Ulaştırma Bakanı Lüt-
fi Elvan Niğde’ye müjdeyle geldi. Müjdeye göre; 
Niğde Üniversitesi kampus girişine köprülü kav-
şak yapılacak, Niğde hızlı tren projesine dahil 
edilecek, Ankara- Niğde Otoyol projesi yap-işlet- 
devret modeli ile yapılacak, 
Niğde- Tepeköy- Çiftlik kara-
yolunun zor bölümleri 2014 yılı 
içinde bitirilecek. 

Niğdeli Öğrenciler Dünya 
İkincisi: Bu yıl 10.’su gerçekleş-
tirilen Uluslar arası Bilişim Olim-
piyatlarına 39 ülkeden 2.493 proje başvuruda bu-
lundu. Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi 
öğrencileri Mehmet AYDIN ve Abdullah ŞİMŞEK; 
“Keyifle Öğreniyorum, Zekamı Geliştiriyorum” adlı 
proje ile dünya ikinciliğine imza attılar. 

Avrupa’da Yok, Bor’da Olacak: Niğde Vali-
si Necmeddin KILIÇ yabancı yatırımcıların Niğde 
Ve Bor’a yatırım yapması için çalışma yaptıkla-
rını belirterek, Bor Organize Sanayi Bölgesi’ne 
Avrupa’da olmayan, dünyada ise 10 ülkede bulu-
nan Bakır Kablo Fabrikası açılacağını söyledi. 

Avrupa’nın En İyisi ile Anlaştılar: Doğuş 
Grubu’nun desteğiyle 2013-2014 eğitim öğre-
tim yılında faaliyete geçen Niğde Üniversitesi 
Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojile-
ri Fakültesi, Avrupa’nın tarım 
eğitimi konusunda önde ge-
len akedemik kuruluşlarından 
Wageningen Üniversitesi ile 
işbirliği imkanlarına yönelik bir 
mutabakat anlaşması imzaladı. 
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Niğde’de Konut Satışları Düşüyor: Niğde’de 
2013 yılı ilk 4 aylık konut satışı 1468 iken 2014 
yılında bu sayı 1231 oldu. 2013 yılında ayda or-
talama 398 konut satışı yapılırken, 2014 yılında 
bu sayı 307 oldu. 

Üniversiteye 115 Yabancı Öğrenci Alına-
cak: Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
tarafından 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz 
yarı yılında belirtilen Ana Bilim Dallarına Yüksek 
Lisans ve Doktora Programlarına 115 Yabancı 
Uyruklu öğrenci alınacak. 

ODTÜ Koleji’nin Yeni Başarısı: Niğde ODTÜ 
Koleji Müzik Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası salonunda düzenlenen 8. Uluslar 
arası Vurmalı Çalgılar Festivalinde “En İyi Sanat 
Hareketi” ödülünü aldı. 

Gül Baba Anıldı: Niğde’nin Güllüce Köyü’nde her 
yıl düzenlenen “Gül Baba’yı Anma, Yağmur Duası 
ve Pilav Şenliği” 25 Mayıs 2014 Pazar günü ger-
çekleştirildi. Kutlamaya katılan 2500 kişiye pilav 
ikram edildi. 

Akçaören Köyü İçin Kitap Yazdılar: Niğde’nin 
Altunhisar ilçesine bağlı Akçaören köyünde dün-
yaya gelen ve eğitimlerini tamamladıktan sonra 
Avusturya’da yaşamını sürdüren İbrahim Ünde-
mir ile İbrahim Koçbay, ortak akılla “Ketir Dibin-
den… Kalemin Diline… Akçaören Bir Köyün Kuru-
luşu, Dünü ve Bugünü…” adlı eseri kaleme alarak 
kültür hayatımıza kazandırdılar. 

Kemerhisar Yemekleri Show Tv’de: Show 
Tv’nin başarılı programı “Lezzet Hatirası”nda 
Kemerhisar’da Kemerlerin tarihinin anlatılmasın-
dan sonra, beldenin kadınları tarafından yapılan 
Niğde yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

17 Milyon TL’ye Yeni Eğitim Kompleksi: Niğ-
de Valisi Nemmeddin KILIÇ, Niğde’ye 17 milyon TL 
değerinde eğitim kompleksi yapacaklarını söyledi. 
Projeye göre 300 kişilik Kız Öğrenci Yurdu, sağ ta-
rafında Kız Meslek Lisesi, sol tarafında Kız İmam 
Hatip Lisesi olan ve tünellerle birbirine bağlanan 
kompleks 30 dönümlük arazi üzerinde kurulacak.

Çağdaş Yaşam Resim Sergisi: Niğde Üniversi-
tesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği Niğde Şubesi tara-
fından ortaklaşa düzenlenen “Çağdaş Yaşam Hobi 
Resim Kursu”na katılan kursiyerler tarafından Üni-
versite Kültür ve Sanat Evinde sergi düzenlendi.

Zabıtadan Kaldırım Denetimleri Başla-
dı: Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 

cadde üzerinde kaldırım işgali 
yapan esnafı bir kez uyararak 
kaldırımların çeşitli şekillerde iş-
gal edilmesinin önüne geçmeye 
başladılar. 

Niğde’ye Yeni Stadyum Ya-
pılacak: Niğde Belediye Baş-
kanı Faruk Akdoğan’ın verdiği bilgiye göre; önü-
müzdeki dönemde Bucakçayır mevkiinde 15 bin 
kişilik yeni bir stadyum Niğde’ye kazandırılacak. 

Yeşilburç Barajı Su Toplamaya Başladı: Niğ-
de Merkeze bağlı Yeşilburç Köyü yakınında ya-
pımı tamamlanan Gebere-2 Yeşilburç Barajı göl 
alanında su toplanmaya başladı. Sulama amaçlı 
baraj Kaynardere kaynağından beslenecek. 

Çamardı’ya HES Kurulacak: Orman ve Su İşle-
ri Bakanı Veysel Eroğlu, HES projelerinin milli bir 
mesele olduğunu belirterek, Niğde’nin Çamardı 
İlçesine de HES kurulacağını ve projenin destek-
leneceğini söyledi. 

Bu Yıl Verim Kaybı Yüzde 65: Zirai don ola-
yının Niğde bilançosu belli oldu. 
Buna göre don’dan Niğde ge-
nelinde 14.168 çiftçi etkilendi. 
Verim kaybı %65’i buldu. 30 
Mart akşamı meydana gelen 
don olayından 4.168 meyve 
üreticisi ile 10.000 tahıl üreti-
cisi etkilendi. 

Şeker Pancarına Yeni Düşman: Niğde’de ilk 
kez görülen bir zararlı, pancar tarlalarını talan edi-
yor. Çizgili Yaprak Kurdu (Karadrina) adlı zararlı, 
kış mevsiminin ılıman geçmesi sonucu Çukurova 
Bölgesi’nden yayılarak İç Anadolu Bölgesi’ne gel-
di. Kurtçuk özellikle şeker pancarı ve ayçiçeğini 
tehdit ediyor. 

Vergide Gıda Sektörü Önde Gidiyor:   
Niğde’de Kurumlar Vergisi rekortmenleri açıklan-
dı. 1.400.000 TL ile Niğde Meşrubat ve Gıda Sa-
nayi Ticaret Ltd. Şti birinci olurken ilk 20’de gıda 
sektöründen 7 kurum yer buldu. İkinciliği Ditaş 
Doğan Yedek Parça, üçüncülüğü Mikrokal Kalsit 
Sanayi, dördüncülüğü Modül Yapı ve beşinciliği 
de Çiftehan Termal Turizm İn-
şaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. aldı. 

Bor Sağlık Lisesi İlk Mezun-
larını Verdi: Hayırsever Sevim 
ve Abdullah Altundal tarafından 
yaptırılan Bor Sağlık Meslek Li-
sesi ilk mezunlarını bu yıl verdi.
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Bor Kültür Evi Açıldı: Niğde’nin Bor ilçesinde 
Kültür Bakanlığı tarafından restore edilen tarihi 
Kilise artık Bor Kültür Evi olarak hizmet verecek. 
Törenle açılan Bor Kültür evi açılışında Niğde Va-
lisi Necmettin Kılıç ve Bor Belediye Başkanı Sıtkı 
Erat birer konuşma yaptılar. 

Niğde’de OFF ROAD Şenliği: Niğde’de ilk kez 
düzenlenen OFF ROAD şenliğine 35 ilden 300 
sporcu katıldı. 14-15 Haziranda yapılan şenliğe 
Türkiye’nin dört bir yanından binlerce OFF ROAD 
tutkunları katıldı. 

Başsavcı Değişti: HSYK Kararnamesi ile Niğde 
Cumhuriyet Başsavcısı Hayrettin Akçıl Trabzon’a, 
Amasya Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tekne’de 
Niğde’ye Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandılar. 

Niğde’de 73.000 Öğrenci Karne Aldı: İl ge-
nelinde toplan 369 okulda öğrenim gören top-
lam 73.594 öğrenci karne alıp 3 ay sürecek yaz 
tatiline başladı. 

Gökte Akrobasi Yerde OFF-ROAD: Niğde’de 
ilk kez düzenlenen OFF-ROAD şenliğine ilave 
olarak Türk Yıldızları Akrobasi Timi’de Niğde- Bor 
yolu Kent Ormanı Mevkiinde gösteri uçuşu ger-
çekleştirdiler. 

Haziranda Kar Turizmi: Aladağlar’a yağan ha-
ziran karı, bölgeye olan ilgiyi artırdı. Doğal güzel-
likleriyle de ön plana çıkan 3.756 metre rakımlı 
Demirkazık zirvesine dağcılar adeta akın ediyor. 

Adliye Sarayı Projesi Bakanlıkta: Niğde Ba-
rosu Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek, yeni Adliye 
Sarayı için hazırlanan projenin Adalet Bakanlığı 
Teknik Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi. 
Eski Terminal yakınında yapılacak Adliye Sarayı 
inşaatına bu yıl içinde başlanması bekleniyor. 

Niğde’de Organik Elma Yetiştirilecek: Niğ-
de İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat 
Türkmen, Türkiye’de elma üretiminde üçüncü sı-
rada yer alan Niğde’de, başlatılan proje ile meyve 
üreticileri organik tarıma yönlendirilecek. 

Kentsel Dönüşüm Projesi İhalesi Onaylan-
dı: 121 Hektarlık alanda yapılacak olan Niğde 
Efendi Bey, Şehitler, Şahinali mahallelerini kapsa-
yan Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi, İmam 
Hatip Lisesi’nin bulunduğu kavşaktan başlaya-
cak, Niğde Evleri’nin bulunduğu bölgeye kadar 
uzanacak proje onaylandı. İnşaata en kısa süre 
içinde başlanması bekleniyor. 

Köylerden Çöp Toplanacak: Türkiye’de ilk kez 
Niğde’de başlayan uygulamayla köylerdeki katı 

atıklar çöp kamyonları ile toplan-
maya başlandı. Dört bin çöp kon-
teynerinin dağıtıltığı 131 köyde 
12 sıkıştırmalı çöp toplama kam-
yonu hizmet vermeye başladı.

Başaran Öztürk Profesör 
Oldu: Niğde Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başaran ÖZTÜRK , profe-
sör unvanına yükseldi. Hemşerimiz Prof. Dr. Başa-
ran ÖZTÜRK’ü tebrik eder başarılarının devamını 
dileriz. 

Mersin’e Niğdeli İl Başkanı: AKP Mersin İl 
Başkanlığı görevine eski ilçe başkanlarından Niğ-
de doğumlu hemşerimiz İsmail TAŞPINAR atandı. 
Serbest Mali Müşavir olan TAŞPINAR, 2008’de 
Akdeniz İlçesi Kurucu İlçe Başkanı olarak siyase-
te başladı. 

Ali Güngör MHP İL Başkanı Oldu: Nuri Ertan’ın 
vefatından sonra, MHP Niğde İl Başkanlığına Ali 
Güngör atandı. 

TOBB Niğde’ye İletişim 
Fakültesi Kuracak: Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Niğde Üniversitesi-
ne “İletişim Fakültesi” binası 
yaptıracak. TOBB Başkanı Rı-
fat HİSARCIKLIOĞLU’na “Fahri 
Hemşehrilik Beratı” ile “Fahri 
Doktora” unvanı verilecek. 

Şemsi Bayraktar Niğde’ye Geldi: Türkiye Zi-
raat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açılış 
ve ziyaretler için geldiği Niğde’de elektrik dağıtım 
şirketi MEDAŞ’a tepki gösterdi. Bayraktar bu arada 
Bor ilçesi Ziraat Odası’na ait binayı hizmete açtı.

Bu Yollara Hız Kesici Ya da Trafik Işığı 
Şart: Selçuk Mahallesi Gülpınar Sokak ve Bin Ev-
ler 5. Sokakta bulunan dört yol ve İsmet SAYIN 
(Eski Fertek Yolu) Caddesine hız kesici ya da tra-
fik lambası gerekiyor. Hemen her gün irili ufaklı 
kazaların olduğu bu yollara ilgililerin daha ciddi 
tedbir alması beklenmektedir.
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Maliye Nazırı Yusuf Paşa’ya paraları saraya gön-
dermesini emretmişti. Emri alan Yusuf Paşa sara-
ya bizzat gitmek yerine Beyoğlu’ndan bir araba 
kiralamayı tercih etti, paraları bu arabaya yük-
ledi ve keseleri saraya arabacı ile yolladı. Yusuf 
Paşa’nın bu şekilde hareket etmesinin bir sebebi 
vardı. Zira Paşa’nın askerlerle arası oldukça iyi idi. 
Böylelikle Sadrazam Mahmut Paşa’nın rüşvet iş-
lerine alet olmadığını göstermeye çalışıyordu.

Daha sonra Sadrazam olan Hüseyin Avni Paşa, 
Mahmut Nedim Paşa’dan rüşvet konusunda da 
üstün olma hevesindeydi ve bu maksatla Avrupa 
ülkeleriyle yapılan silah alımı anlaşmalarında bü-
yük paralar kazandı. Fakat gücünü koruyabilmek 
maksadıyla paraların bir kısmını feda etti ve hem 
saraya, hem de Padişahın Annesi olan Pertev-
niyal Valide Sultan ile Padişahın Babası Sultan 
Mahmut’un gözdelerinden olan Tiryan Hanım’a 
yüksek meblağda paralar vermeye başladı.

Zavallı Valide Sultan, devlet adamlarının Sultan 
Abdülaziz’e bağlılıklarını kendisine gelen paray-
la ölçer ve kim daha fazla para verirse, o kişinin 
hükümdara o kadar çok bağlı olduğuna inanırdı. 
“Hüseyin Avni Paşa aslan oğluma çok sadıktır.” 
deyip, Paşa’nın aleyhinde kimseye söz söylet-
mezdi.

RÜŞVET ve HEDİYE

Rüşvetle hediye hep karıştırılmıştır. Her hediye 
rüşvet midir? Bu birazda hediyenin değerine, öl-
çüsüne bağlıdır. Osmanlı devrinde rüşvet başını 
almış giderken buna bir çare aranmış, Tanzimat 
tan sonra bir kural konmuş: beş adet. Beş inek, 
beş koyun, beş teneke peynir, beş adet kıymetli 
taş gibi. Bunlar hediye sayılacak, fazlası rüşvet…

Bir gün Beylerbeyi’ndeki Vükela Yalısının rıhtı-
mına bir mavna yanaşır, içi koyun, kuzu doludur, 

HEDİYE-RÜŞVET

Yönetici sınıfımız, pahalı hediyelerle 16. Asırda 
Şemsi Ahmet Paşa sayesinde tanıştı. Osmanlıla-
rın ortadan kaldırdığı İsfendiyar Oğulları Devleti 
hükümdar ailesinden gelen Şemsi Ahmet Paşa, 
zamanın Hükümdarı Üçüncü Murat’ı hediye ve 
rüşvete alıştırdıktan sonra “Osmanlı artık iflah 
olmaz. Ceddimin intikamını aldım” demiştir. Dedi-
ği doğru çıkmış ve Paşanın başlattığı adet asırlar 
boyunca devam etmiştir. 19.yüzyıl Paşaları ise 
Saraya ve Saray kadınlarına gönderilecek hedi-
yeleri bizzat götürmeye üşenir olmuşlar, keseler 
dolusu altını kiraladıkları at arabalarına yükleye-
rek Saraya arabacılarla göndermeye başlamışlar-
dı. İşte, o dönemin büyük tarihçisi Ahmet Cevdet 
Paşa’nın bu arabalı rüşvet konusunda yazdıkları.

Türkiye 19. Yüzyılda Avrupa Devletleriyle mali 
konularda sık sık anlaşmalar imzalar olmuş ve 
bu anlaşmalar zamanın Devlet adamları için ge-
lir kaynağı haline gelmişti. Yabancı bir bankadan 
yahut bir devletten borç almamız halinde bile, 
sözleşmeye imza koyan devlet adamlarımız an-
laşma hükümlerinin, borcu veren taraf lehine dü-
zenlenmesine göz yummaları karşılığında adına 
o zamanlarda komisyon denilen paralar almaya 
başlamışlardı (Ma’ruzat).

Mahmut Nedim Paşa sadrazam olduktan sonra, 
yabancılarla sözleşme imzalanması sırasında bir 
hayli para alır ve bu paranın bir kısmını da pa-
dişaha takdim ederdi. Paşa’nın paraları padişaha 
verirken “Efendim, eskiden beri bu gibi sözleşme-
lerden para alınır ve bu iş adet haline gelmiştir. 
Paraları alanlar genellikle bunları kendilerine sak-
larlar; ama paralar size aittir.” dediğini bazı kay-
naklar duyurmuştu.

Mahmut Nedim Paşa, yine yabancılarla imzala-
nan bir anlaşmadan yüklü bir komisyon almış ve 
komisyonun 100 bin altınını padişah için ayırıp, 

KISSADAN-HİSSELER
Yazan: 

Hüseyin ÇELİK
16. Dönem Niğde Milletvekili

İnşaat Yüksek Mühendisi
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yerin üstünü okumasını istedi. Kağıt paranın ön 
yüzünde aynen şu yazılıydı. “14 Ocak 1979 tarih 
ve1211 sayılı Kanuna göre çıkartılmıştır.” Deli-
kanlı, olayın ince noktasını kavramıştır. Dosyayı 
alıp tapuya gider, ilgili memura uzatıp; “Avukatı-
mızla görüştüm. 1211 sayılı Kanunla ilgili eksikli-
ği tamamladım. Bütün evraklar bu dosyada.” der. 
Memur dosyayı alır ve masanın altında incelerken 
gözleri parlar ve ardından, “Tamam delikanlı, dos-
yanın hiçbir eksiği kalmamış. 15 dakika bekler-
sen, tüm işlemlerini bitiririm.” der ve gerçektende 
bitirir.

KAMU MALI, KAMU HAKKI

Özel mülkiyet dışındaki bütün menkuller ve gayr-ı 
menkuller (hazinedeki, paradan, dağdaki orman-
lardan devlet dairesindeki kâğıtlara, parktaki 
banklara kadar) kamu malıdır. Bunlar o toplumda 
yaşayan her bir ferdin hizmetine sunulmuş ema-
netlerdir. Onlar üzerinde bütün insanların hakkı 
bulunduğu düşünülerek, amacı dışında ve kaçak 
kullanılmamasına, israf edilmemesine özen gös-
terilmelidir. Bir kamu malında gelecek nesillerin 
de hakkı vardır. Dolayısıyla doğal kaynaklar ve 
çevre, çocukların bir emaneti olarak korunup ter-
temiz bir şekilde onlara bırakılmalıdır.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK

Rüşvet ve yolsuzluk dinimizin yasakladığı top-
lumsal bir hastalıktır. İslam dini doğru sözlü ol-
mayı ve dürüstlüğü emrederken; usulsüzlük 
ve yolsuzluğu ise yasaklamıştır (Hûd, 11/112 
). Rüşvet, yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı 
kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye 
mal veya para olarak sağlanan çıkardır. Kuran’da 
rüşvet açıkça kınanmıştır: Aranızda birbirinizin 
mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mal-
larından bir kısmını bile bile günaha girerek 
yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) 
vermeyin (Bakara, 2 /188). Peygamberimiz 
(s.a.s) de rüşvet alan ve verenin Lanetlendiği-
ni belirtmiştir (Ebû Dâvûd, “akdiye”, 4). Hazreti 
Peygamber ayrıca devlet memurlarının görev 
suiistimali olarak nitelenebilecek mahiyetteki 
hediyeleri almalarını da yasaklamıştır (Buhâri, 
“Hibe”,17;”Ahkâm” 24, 41 ).

mavnanın sahibi Paşa hazretlerine bir mektup 
gönderir: Paşa hazretleri bu koyunlardan beşi 
sizin, beşi muhterem birinci eşinizin, beşi ikinci 
eşinizin,beşi büyük kızınızın,beşi büyük oğlunu-
zun….Liste devam etmiş gitmiş, Paşa mavnadan 
indirilen sürüyü pencereden setretmiş… Yeter 
ki biri rüşvet vermeye, biride almaya razı olsun. 
Mutlaka bir yolunu bulurlar.

Sadrazam Koca Ragıp Paşa, bir gün yanındakilere 
yemin etmelerini teklif etmiş: Rüşvet almadığını-
za yemin eder misiniz? Rüşvet alanlar gürül gü-
rül yemin etmişler. Sadrazam, bir kenarda sessiz 
oturan şair Haşmet’e dönmüş: “Haşmet sen de 
memuriyet yaptın, hiç rüşvet almadın mı? Ba-
kıyorum yemin etmiyorsun!” Haşmet boynunu 
bükmüş: “Efendim yalan yere yemin eden çatlar, 
diye bir inanış vardır, şimdi yemin edenlere bakı-
yorum, eğer çatlamazlarsa, ben de yemin edece-
ğim.”

Fuzuli’nin “Selam verdim, rüşvet değildir diye 
almadılar!”vecizesini de, hiç unutmayalım.

RÜŞVET İSTEMEKLE İLGİLİ KANUN .””

Yıllar önce, tapuda işlem yapmak son derce zor 
bir olaydı. Şimdi anında ve düzgün şekilde yapılan 
tapu işlemleri, saatlerce hatta günlerce sürebili-
yordu. Vatandaşa “Bugün git yarın gel” denilen 
o dönemde, bir genç tapu işlemine başlar. Gün-
lerce tapu dairesine gidip gelmesine rağmen işi 
bir türlü bitiremez. Sonunda ilgili memur bir ipucu 
verir;  “Bak delikanlı, senin bu tapu işin kolay 
kolay bitmez.” Delikanlı neden diye sorunca da, 
“Çünkü 1211 sayılı kanun yönünden, dosyanızda 
eksik var.” Nedir o eksiklik diye soran Delikanlıya 
da, “Tanıdığın bir avukat varsa ona git, o bu ka-
nunu iyi bilir” der. Delikanlı tanıdığı bir avukata 
gidip durumu anlatır. Avukat dosyayı eline alır 
cebinden çıkardığı bir kâğıt parayı dosyaya takar. 
“Git şimdi bu dosyayı o kişiye ver. 1211 sayılı 
Kanunla ilgili eksikliğin giderildiğini söylemeyi de 
unutma.” der. Delikanlı Avukata: “Siz dosyanın 
içine para koydunuz. Tapudaki memur, para iste-
medi ki, sadece 1211 sayılı Kanunla ilgili eksiklik 
giderilsin.” demişti. Deyince avukat, dosyanın içi-
ne koyduğu kağıt parayı alıp ön yüzündeki imzalı 
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GURURLANMAMAK ELDE DEĞİL

  Diyor ki:

- Efendiler,

Dinsiz bir milletin idamesine imkan yoktur. İslam 
dini öyle yüce bir dindir ki: “İlim Çinde’de olsa alı-
nız” diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz İslam 
olduğumuz için geri kalmadık. Yüce Dinimize ne 
zaman ki hurafeler ve bidatlar ilave yapıldı, o za-
man gerçek İslam’dan uzaklaştırıldık, onun için bu 
hallere düştük. 

M.Kemal ATATÜRK -1924

     İçin diyorlar ki:

- Ata’nın huzura girdiğimde beni ayakta kar-
şılardı. Utanır, ezilir, büzülür: “Paşam beni 
mahçup ediyorsunuz.” dediğim zaman, “Din 
adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın 
icaplarındandır.” buyururlardı. ATATÜRK, şah-
si çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet 
eden cahil din adamlarını sevmezdi. 

Rıfat BÖREKÇİ İlk Diyanet İşleri Başkanı (Atatürk 
ve Din Eğitimi- Ahmet GÜRTAŞ Diy. İsl. Bşklığı Ya-
yınları S.12)

Türkiye’ye hiç ayak basmayan ABD’li Psikiyat-
ri Profesörü Arnold LUDWIG, 20. yüzyılda tüm 
Dünya’da ülke yönetmiş olan Abdülhamid’den 
Kaddafi’ye, Mao’dan Rooswelt’e, De Gaulle’den 
Nehru’ya, Curchil’den Hitler’e, Mussolini’den 
Mandela’ya, Stalin’den Nasır’a ve Arafat’a kadar 
yaklaşık 2000 lider hakkında 18 yıl süren bir 
araştırma yapmış; bu araştırmasının sonucunda 
da belli başlı 377 kişilik bir Devlet Adamı / Lider 
listesi oluşturmuştur.

Prof. LUDWIG, oluşturduğu bu listedeki liderle-
ri 200 kadar farklı kritere göre 1’den 31’e ka-
dar değişen puanlarla değerlendirmiştir. Arnold 
LUDWIG’in “King of the Mountain” adlı kitabında, 
PGS (Political Greatness Scale) olarak tanımladığı 
bu sıralamada en fazla Rooswelt ve Mao 30’ar 
puan almışken Lenin 28, Nehru25, Khomeini ve 
Fidel CASTRO 23, Churchill 22, Kenedy 15, Golda 
MEIR 12 puan almıştır. 

Sadece ve sadece bir lider, 31 puanla ve “Visio-
nary” sıfatıyla Dünya’nın gelmiş geçmiş en büyük 
Devlet Adamı / Lideri unvanına layık görülmüştür 
ki O da “Mustafa Kemal ATATÜRK” tür. 

Ama ne yazık ki ne basınımız ne halkımız ve de 
özellikle de yeni nesiller bu önemli gerçeğin far-
kında bile değiller. 

Derleyen: 
Muharrem ÖZMEN
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yaygın kullanılan ağrı kesici eğer uzun süreli ve çok 
yüksek dozda kullanılırsa ciddi sağlık sorunlarına yol 
açabiliyor. Son yapılan araştırmalardan elde edilen 
sonuçlara göre; uzun süreli parasetamol kullanımı iç 
kanamayı tetiklemektedir. Parasetamol kullanan has-
taların kanında oksijen taşıyan hemoglobin adı verilen 
proteinin hızla azaldığı ve akyuvarların küçüldüğü ve 
solgunlaştığı tespit edilmiştir. 

Domates Kalp Rahatsızlıklarına İyi Geliyor: İngiliz Kalp 
Vakfı ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün 
araştırmalarına göre; Bol domates, meyve, sebze ve 
zeytinyağı içeren diyetle beslenenlerde kalp hastalık-
larının tedavi edilebileceği ileri sürülmektedir. 

Oksitosin Hormonu İle Güçlü Kaslar: İnsanlardan kas 
kaybı otuzuncu yaştan itibaren başlıyor ve süreç elli 
yaşından itibaren hızlanarak kasların zayıflamasına, 
kas hareketlerinin azalmasına neden oluyor. İnsan 
yaşlandıkça zevk hormonu denen oksitosin seviye-
si de düşüyor. Orgazm sırasında salgılanan oksitosin 
ayrıca doğumda, emzirmede, bağlanma ve güven gibi 
sosyal davranışlarda da önemli rol oynamaktadır. Bu 
hormonun bir bozukluk nedeniyle bedende bulunma-
ması halinde erken yaşta kas kaybına neden olduğu 
bilinmektedir. Bu hastalara oksitosin hormonu burun 
spreyi şeklinde düzenli verilirse iskelet kasları kuvvet-
lendirilebiliyor. 

Gönül Rahatlığı ile Tereyağı Yiyebilirsiniz: Doymuş 
yağ oranı dosyası yeniden açıldı. 1980’li yıllardan beri 
kalp-damar hastalıkları, Tip 2 diyabet ve obezitenin bir 
numaralı sorumlusunun doymuş yağlar olduğu düşü-
nülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan geniş kapsamlı 
analizler, doymuş yağlar ile kalp-damar hastalıkları 
arasında düşünüldüğü kadar güçlü bir bağ olmadığını 
ortaya çıkardı. Böylece tereyağının, aynı yumurtada 
olduğu gibi aklanmış olduğunu seyleyebiliriz. 

Doymuş yağlar iyi kolestrol olarak bilinen HDL düze-
yini de yükseltir. Ve HDL, damar duvarlarında birikmiş 
olan LDL kolestrolünü söküp atar. Hem HDL’yi hem de 
LDL’yi yükselten doymuş yağlar aynı zamanda kardio-
yıkama maddesi olarak da değerlendirilebilir. 

Kısır Erkekler Daha Erken Ölüyor: Kalitesiz spermaya 
sahip erkekler, normal üreme yetisine sahip erkekle-
re kıyasla daha erken ölüyor. Araştırmalar sonucunda 
sperma sayısı az olan hareketliliği de zayıf olan er-
keklerde ölüm riskinin yarı yarıya daha fazla olduğu 
görüldü. Tahminlere göre henüz bilinmeyen kronik bir 
hastalık sperma üretimini engelliyor ve hastalığın de-
vamı erken ölüme neden oluyor.

Alzheimer’da Kan Testiyle Erken Tanı: Oxford Üniver-
sitesi ve Kings College Of London tarafından gelişti-
rilen bir çalışmaya göre, henüz kesin bir tedavisi bu-
lunmayan Alzheimer hastalığında erken teşhis konu-
labilecek kan testi geliştirildi. Geliştirilen test sonucu 
bulunan proteinlerin, hastalığın semptomları ilerleme-
den erken teşhisin konulmasında yüzde 87 oranında 
başarılı olduğu kaydedildi.

Prostat Kanserinde Bir Dakikada Teşhis: İdrarda ağrı-
sız kanama, yanma, zorlu ve kesik idrar yapma, sık tu-
valete çıkma gibi durumlarla karşılaşıyorsanız prostat 
kanseri olabilirsiniz. Prostat kanserinin bir dakika gibi 
kısa bir sürede yapılan muayene ve kan taraması testi 
ile erken evrede teşhis edilmesi mümkündür. Bir daki-
kalık rektal muayene ve kanda yapılan PSA ölçümü ile 
Prostat Kanseri teşhisi konulabilmektedir. 

Tip 2 Diyabette Yeni Umut: Son yıllarda metabolik 
sendrom ve özellikle tip 2 diyabet, tüm dünyayı tehdit 
eden global bir sağlık problemi haline gelmiştir. Türki-
ye Metabolik Cerrahi Vakfı’nın bilimsel bilgileri ışığında 
metabolik cerrahi ameliyatları ile Tip 2 diyabet ve hi-
pertansiyon, kolesterol yüksekliği ve kilo problemleri 
büyük ölçüde tedavi edilmektedir. 

Gürültü Hayatı Kısaltıyor: Trafikte korna sesi , araba, 
uçak, tren, şantiyeler, sanayi tesisleri, atölyeler, işyeri 
ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü ruh 
sağlığımızı bozuyor, yaşamımızı kısaltıyor ve bir dizi 
hastalığa davetiye çıkarıyor. Gürültüye uzun süre ma-
ruz kalan kişilerde korku, uyku bozukluğu, depresyon, 
yorgunluk, iş yaşamında verimlilik düşmesi, öğrenme 
güçlüğü, işitme kaybı, kalp de yorgunluk, taşikardi gibi 
sorunlar ortaya çıkıyor. 

Ayrıca gürültü; kişinin kendini suçlamasına, aşırı ses-
sizliğe ve içe kapanmaya, karamsarlığa, hoşgörüsüz-
lüğe, zihinsel işlevlerde yavaşlamaya, konsantrasyon 
bozukluğu gibi psikolojik sorunlara yol açabileceği gibi 
cinayetlere varan sonuçlara bile götürebilmektedir. 

Dünya Nüfusunun Üçte Biri Şişman: 180 ülkenin de-
ğerlendirilmesine dayanan son bir araştırmaya göre, 
dünya nüfusunun üçte biri fazla kilolu. 2013 yılı ra-
kamlarında fazla kiloluların sayısı 2,1 milyara ulaşmış-
tır. En şişman insanların yüzde 50’si 10 ülkede yaşı-
yor. Bu ülkeler arasında ABD, Çin, Hindistan ve Alman-
ya gibi ülkeler de yer alıyor. ABD’de milyonlarca insan 
fazla kilolu olarak yaşıyor. Son otuz yıl içinde Mısır, 
Suudi Arabistan ve Umman gibi Orta doğu ülkelerinde 
de şişmanlık giderek artıyor. 

“Parasetamol”a Dikkat: Parasetamol, aspirini saymaz-
sak dünyada en çok kullanılan ağrı kesici. İşte bu en 

BİLGİ DAĞARCIĞINDAN 
KISA KISA…. 

Derleyen: 
Dr. Nadi ÖZDAMAR
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VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

HACI MENŞURE GÖNCÜ (UYANIK) ( 1923-26.03.2014)
Niğde eşrafından Hafızın Hüseyin – Zehra UYANIK kızı Menşure GÖNCÜ (UYANIK) 1923 
yılında Niğde’de doğdu. Göncüzade Osman GÖNCÜ’nün eşi, Gülsen DOĞRUER, Diş Hekimi 
Mustafa GÖNCÜ, Tüccar Kemal GÖNCÜ, Vuslat Anaokulu’nun Müdüreanne’si Hidayet 
SEZER’in anneleridir. Hayırsever kişiliği ile tanınır. 26 Mart 2014 tarihinde Niğde’de vefat 
etmiş, Derbent Kabristanındaki aile mezarlığına defnedilmiştir. 

HACI HACER KAHRAMAN (1933-21.06.2014) 
Niğde eşrafından Rahmetli Hacı Halil İbrahim ve Hacı Huriye KOÇ’un kızı, Avukat Arif Hikmet 
KAHRAM’ın 57 yıllık hayat arkadaşı; Dr. Süleyman, Dr. Mehmet Cemal KAHRAMAN ve 
NeslihanKURU’nun anneleri; Nermin KÖKPINAR, Recep, Mehmet Uğur ve Mustafa Ahmet 
KOÇ’un kardeşi; Merve, Mert, Elsegül, Sarf Elif ve Uğur’un büyükanneleri 21.06.2014 de 
Ankara’da Allah’ın rahmetine kavuşmuş, Niğde’de son yolculuğuna uğurlanmıştır. 

MUSTAFA ADİL BAYKAL (1931-01.07.2014)
1931 yılında Niğde’de doğdu. Babası İsmail BAYKAL ve annesi Zeynep Hanımdır. İlk ve 
Orta öğrenimini Niğde ve Ceyhan’da tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 
Askerlik görevini 1952’de KORE’de yaptı. 1953-1983 yıllarında TC Emlak Kredi Bankası’nda 
şef ve şube müdürü olarak çalıştı. Emekli olunca Adana’ya yerleşti; Fatma Hanımın eşi, 
Doğan, Ülkü, Murat’ın babası, Çiğdem ve Şule’nin kayınpederi, Volkan, Zeynep ve A. Kaan’ın 
dedeleri M. Adil BAYKAL, 01.07.2014 günü vefatından sonra, cenazesi Adana Kabasakal 
mezarlığına defnedildi. 
Çevresi tarafından çok sevilen hemşerimize Cenab-ı Allahtan rahmet, Ailesine ve Yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 

HİKMET ESİRGEN (1946 – 05.07.2014)
Başkent - Niğde Vakfı Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakmak’ın kuzeni memleket sevdalısı 
Hikmet ESİRGEN 68 yaşında Adana’da 05.07.2014 günü vefat etti. 1972 yılında Bor Şehit 
Nuri Pamir Lisesinden mezun olup, Fen Bilimleri Öğretmenliği görevlerinden sonra Adana 
Baraj Lisesi Müdür Yardımcılığından emekli oldu. Sayın ESİRGEN’in altın yüreği aynı zamanda 
insan sevgisi ile doluydu. 

İSMAİL HAKKİ BİLGİÇ (1936-2014)
Niğde’mizin en eski saatçilerinden, mubadil Merhum Halim BİLGİÇ ve Bahriye BİLGİÇ’in 
oğulları; Merhum Muzaffer BİLGİÇ, Prof. Dr. İhsan BİLGİÇ ve Münevver SİPAHİ’nin değerli 
kardeşleri; Merhum Necla BİLGİÇ’in sevgili eşi; Didem ve Ali’nin kıymetli babaları, Ulus 
Anafartalar Çarşısı esnaflarından, Hemşerimiz Saatçi ve Kuyumcu İbrahim Hakkı BİLGİÇ bir 
süreden beri devam eden rahatsızlığı sonrası, 14.07.2014 günü Ankara’da Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Merhum BİLGİÇ, 15.07.2014 günü ikindi vakti, Hacı Bayram Camiinde kılınan 
cenaze namazından sonra tüm yakınları, sevenleri, hemşerileri ve Anafartalar Çarşısı Esnafı 
arkadaşlarınca Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlandı. 



36 SA
Y

I: 
9

2
GÜ

Z 
2

0
1

4

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. 

BEKİR KABAKSIZ (12.04.1950 -08.07.2014) 
Niğde eşrafından Sayın Necip KABAKSIZ ve İsrafiloğullarından Sayın Nadiye KABAKSIZ’ın 
değerli evlatları; Vakfımız üyesi Sayın Saime SİNANOĞLU ve Emine ŞENOL, Remize GÜZENGİ, 
Latife KAYA ile Nazife ÜSTÜNTAŞ’ın sevgili kardeşleri; Fulya Hanımın eşi, Coşku ve Tutku’nun 
babaları Bekir KABAKSIZ 08.07.2014 tarihinde Cenabı Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

RABİA GÜREL (1921-15.07.2014) 
Niğde Müftülerinden Nisari Soydan ve eşi Hidayet Soydan’ın dört kızından biri olan Rabia 
GÜREL, 1921 Niğde doğumludur. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayan Rabia 
Hanım, 1945 senesinde Üsteğmen Kenan Gürel ile evlenerek Niğde’den ayrılmış, eşinin 
göreve gereği Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunmuştur. Ali ve Zerrin isminde iki çocuk 
dünyaya getirmiş, 1975 yılından itibaren Ankara’da ikamet etmiştir. 
Niğde Vakfı üyelerinden Rabia GÜREL, 15 Temmuz 2014 tarihinde kalp yetmezliği tanısı ile 
hayata gözlerini yummuştur. Tam bir Niğde aşığı olan merhum, vasiyeti üzerine doğduğu 
şehirde bulunan aile mezarlığına defnedilmiştir. 

NEJAT BİLEN (1937-18.08.2014) 
1937 yılında Niğde’de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Niğde’de tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Askerliğini bitirince Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş’de 
Personel Müdürü olarak görev yaptı.1992 yılında aynı kurumundan emekli oldu. Esin Bilen 
ile evli olan Nejat BİLEN, Ebru ve Onur isimli iki çocuk sahibiydi. Arda, Çağla ve Defne isimli 
üç torunu vardı.Nejat Bilen, 18 Ağustos 2014’te ise son yolculuğuna uğurlandı. 

KENAN ÖZYURT (1938-19.07.2014) 
Niğde Koyunlu eşrafından Huriye – Ahmet ÖZYURT’un oğlu, Fikret UYANIK – Hafızın Ziya’nın 
damatları, Uğur ÖZYURT’un (Uyanık) sevgili eşi, Eczacı Işın ÖZEN ve İnşaat Mühendisi Özgür 
ÖZYURT’un babaları Kenan ÖZYURT 1938 yılında Koyunlu’da doğdu. Ankara İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi mezunu olan ÖZYURT, uzun yıllar Makine Kimya Endüstrisi kurumunda üst 
düzey yöneticilik yaptı. 
İstanbul’da 19.07.2014 tarihinde vefat eden Kenan ÖZYURT, yakınları ve sevenleri 
tarafından ebedi yolculuğuna uğurlandı. 

SEZA KAYIŞ (1955-23.8.2014)
Vakfımız Onur Kurulu Üyesi ve RTÜK Eski Başkanlarından Hemşerimiz Nuri Kayış’ın değerli 
eşi, Mediha Özler’in ve Karaman eşrafından merhum Haydar Özler’in değerli evlatları, Reyyan 
Özler,Nazım Özler,Necmi Özler ve Rezzan Gür’ün kardeşi,Borga Kayış’ın annesi, Ayşegül 
Kayış’ın kayınvaldesi Seza Kayış 23.8.2014 te geçirdiği âni kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat 
etti. Ankara’da 24.8.2014 günü sevenlerinin yoğun katılımıyla toprağa verilen Seza KAYIŞ 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunu idi ve uzun süredir “Aile Terapistliği” 
yapıyor, danışanlarına ve tanıyan tüm insanlara sevecen yaklaşımı, geniş sabrı ile yardımcı 
oluyor, çok seviliyordu. Aile terapistliği ile ilgili çeşitli Tv programlarına da katılmıştı. 

HASAN DEMİR (10.02.1979- 10.09.2014) 
Vakfımız üyelerinden Sayın Nihal ESEN ve Sayın Zuhal KILINÇ’ın yeğenleri, Sayın Tuncer 
ve Huriye Gülgün DEMİR’in kıymetli oğulları Hasan Demir 10.09.2014 tarihinde Hakkın 
rahmetine kavuştu. 
Ankara’da 10.02.1979’da Ankara’da doğan Hasan DEMİR, İnşaat Mühendisi babasının görevi 
dolayısıyla ilk ve ortaokulu Susurluk’ta, liseyi Afyon’da bitirdi. Daha sonra da Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 
Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenen ve org çalan Hasan DEMİR 10.09.2014 tarihinde 
vefatından sonra sevenlerince ebedi yolculuğuna uğurlandı. 



RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE, EĞİTİM YARDIMI İÇİN
VAKFIMIZA YAPILAN FİTRE VE FİDYE BAĞIŞLARI

İsminin açıklanmasını istemeyen 3 hemşerimiz 2800 TL 
Sayın Zuhal ÖNEŞ  1000 TL ,   Sayın Ahmet SOYLU ve Ailesi 630 TL
Sayın Kemal-Birsen AKMAN ,  Sayın Zülal – Necmettin DEMİRCİ, Sayın Gökhan BULUŞ     
Sayın Ayşe TEZCAN, Sayın Prof.Dr. Ahmet Özenç 500’er TL

Ayrıca Sayın Metin KOÇAKER, Sayın Nazan UÇAK, Sayın Ahmet GENÇ, Sayın Rabia GÜREL, Sayın 
Nedret ULUPINAR, Sayın Esin ÖZMEN, Sayın Prof.Dr. Ayşe ÇAKMAK, Sayın Nurten AHKEMOĞLU 
ile Sayın Nevzat ÖZENÇ’te 200-400 TL arasında nakdi bağış yapmışlar. Sayın İlker KABAKSIZ’da 
Vakfımıza 1 adet soğuk-sıcak su sebili armağan etmiştir. 
Vakfımız yukarıda isimleri belirtilen ve isimleri burada belirtilmeyen; ancak, daha az miktarlarda da 
olsa desteğini esirgemeyen tüm hemşerilerimize şükranlarını sunar. 

EĞİTİM YARDIMLARINA DESTEK ÇAĞRISI

Başkent – Niğde Vakfının Değerli Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerimiz, 
2014 -2015 Ders Yılı için, Vakfımızca yapılacak eğitim yardımlarından yararlanmak isteyen, 
Üniversiteyi kazanmış muhtaç durumdaki yavrularımızdan, dergimizin baskıya verildiği ana kadar, 
50’ye yakın başvuru yapılmış olup, başvurular halen de devam etmektedir. 
Ancak, eğitim yardımı amacıyla Vakfımıza yapılan bağışlar giderek azaldığı için, yeni 
yavrularımıza eğitim yardımı yapmak bir yana, önceki yıldan yardım alan ve halen 
eğitimleri devam eden öğrencilerin yardımlarını ödemekte de zorlanacağımız bir 
gerçektir. En acısı da Eğitim Yardımlarını – Hiç geri dönüşü olmadığı için- tamamen 
sonlandırma ihtimalinin varlığıdır.
Bu nedenle, şartları uygun olan tüm üyelerimizden ve Saygıdeğer Hemşerilerimizden 
daha duyarlı davranmalarını ve diledikleri takdirde ebediyete intikal etmiş aile 
büyüklerinin adına ya da kendileri adına, yapmakta olduğumuz ve yapacağımız 
eğitim yardımlarına destek için bağış yapmalarını beklediğimizi bir kez daha hatırlatır, 
saygılar sunarız. 
Hesap Numarası: 
IBAN NO: TR250001001235345377775001
POSTA ÇEKİ HESAP NO: 108 000
Not: Bağışlarda isim belirtilmesi özellikle rica olunur. 

BAYRAM MESAJI

Vakfımızın Değerli Üyelerinin ve İli, İlçeleri, Kasaba ve Köyleriyle Tüm Saygıdeğer 
Niğdeli Hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını içtenlikle kutlar; sağlık, mutluluk, huzur, 
dostluk, sevgi ve barış dolu günler dileğiyle saygılar sunarız. 

BAŞKENT – NİĞDE VAKFI YÖNETİM KURULU

UMUT OPTİK
Meşrutiyet Caddesi Kök Çarşısı No: 2/90

Bakanlıklar - ANKARA

Tel: 0312  425 52 39

       0312  425 18 27

       0312  425 52 07
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