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BAŞLARKEN…

Saygıdeğer Niğdeliler, Kıymetli Üyelerimiz; 

Başkent – Niğde Vakfı’nın 4 Nisan 2015 Cumartesi günü gerçekleştirilen 
seçimli Olağanüstü Genel Kuruluna katılan değerli Kurucu ve Mütevelli 
üyelerimizin teveccühleri ile sizlere dergimizin 25. sayfasında tanıttığımız 
arkadaşlarımızla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine seçildik. Yönetim Kuru-
lumuzun 7 Nisan tarihine yaptığı görev dağılımı ile ilgili ilk toplantıda da, 
Başkanlık görevi şahsıma verildi. Bu vesile ile, öncelikle şahsım ve Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarım adına bizleri bu göreve layık gören herkese; 
yine kendi adıma da beni Başkanlığa getiren arkadaşlarıma teşekkür et-
mek istiyorum. Ayrıca, Sayın TUNA Başkanlığındaki önceki Yönetim Kuru-
lu Üyesi arkadaşlarımıza da güç ve sıkıntılı şartlar içerisinde gerçekleştir-
dikleri hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. 

Ancak, bu arada Genel Kurul sonrası yaptığım konuşmada dile getirdiğim 
bir konuyu burada da özellikle tekrarlamak istiyorum. Ben ve Yönetim 
olarak bizler, yalnız başımıza bir HİÇ’iz. Sizler bize kucak açar, madden ve 
manen destek verirseniz; bizlere ışık tutar, yol gösterir ve yönlendirirse-
niz bir GÜÇ olabilir ve Vakıf Senedimizin yönetime yüklediği görevleri de 
ifa edebiliriz. Yönetim olarak başta Federasyonumuza, Derneklerimize ve 
kısacası herkese kucak açmaya hazırız. 

Görev süremiz sınırlı olmasına rağmen, yine başta Valiliğimiz, Kaymakam-
lıklar, Belediyelerimiz, Üniversitemiz olmak üzere diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile diledikleri takdirde (Gücümüz oranında) işbirliğine hazırız. 

Dergimizde başlattığımız “Bize Emek Verenler” köşesinde yer almasını 
arzu ettiğiniz, Tarihi Niğde Lisesi’nin eli öpülesi Saygıdeğer öğretmenle-
riyle ilgili röportajlarınızı ve anılarınızı; “Niğde’mizin Gururları” köşesinde 
yer almaya layık gördüğünüz kişi ya da kurumları tanıtan yazılarınızı; “Be-
lediyelerimizden” köşesinde yayınlanmasına değer gördüğünüz toplum 
yararına ilişkin rekreasyon ve çevre düzenlemeleri vb. etkinlikleri dile ge-
tiren yazılarınızı NİĞDEmiz dergisinde değerlendirmek üzere bize gönder-
menizi bekliyoruz. 

Ayrıca, ana teması Niğde olan ve Niğde’nin gelişip güçlenmesine, kalkın-
masına katkıda bulunacağına inandığınız yazılarınızı da –siyasi içerikli ol-
mamak şartıyla- imkanlar oranında dergimizde değerlendirmek; bu arada 
NİĞDEmiz dergisi yanında Vakfımızla ilgili görüş ve önerilerinizi de öğren-
mek ve dergimizin “Okuyucu mektupları” köşesinde yayınlamak istiyoruz. 

Göreve başlarken, bir konuyu da özellikle vurgulamakta yarar görüyorum. 
Yıllardır Ankara’da ikamet ettikleri halde, ne yazık ki Vakfımızın varlığın-
dan habersiz olan hemşerilerimizin varlığına tanık oldum. Vakfımız, Pazar 
ve Bayram tatilleri ya da Olağanüstü haller dışında her gün 11.00-17.00 
saatleri arasında açıktır. Vakfımızdan haberdar olmayan ya da dışardan bir 
vesile ile Ankara’ya gelen hemşerilerimizi de en azından bir çayımızı içmek, 
üye olmak üzere Vakfımıza bekliyoruz. 

Son arzumuz ve beklentimiz ise eski üyelerimizin de tanıdıkları hemşerile-
rimizi Vakıf üyeliği için teşvik etmeleridir. 

Saygılarımızla.
Muharrem ÖZMEN
Vakıf Başkanı

Bu dergi Basın Ahlak İlkelerine uyar. 
Dergimize gönderilen yazılar yayınlansın veya

yayınlanmasın iade edilmez. Yazılardan yazarları
sorumludur. Dergimize gönderilen yazılar kaynak
gösterilerek iktibas edilebilir. Yayınlanan yazılara

telif ücreti ödenmez. Dergimiz ‘Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın
28 temmuz 1996 gün ve 8412 sayılı yazılar’ ile

ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için tavsiyesi
uygun bulunmuştur. 
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Değerli hemşerimiz Ali DEMİR, 13 Mayıs 2015 
Çarşamba günü sevenleri, yakınları, öğrencileri ve 
hemşehrileri tarafından Kocatepe Camiinde öğle 
namazını takiben kılınan cenaze namazından 
sonra 23 Ağustos 2000 tarihinde elim bir tra-
fik kazasında yitirdiği sevgili oğlu Erhan DEMİR’in 
yanında Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi. 

Sayın DEMİR’in gerek Vakfımızın Kuruluşu aşa-
masındaki gerekse GMK Bulvarı’ndaki iki daire-
mizin satın alınması sırasındaki önemli katkıları; 
daha sonraki dönemlerde Değerli eşi Sayın Mü-
zeyyen DEMİR’le birlikte Üniversiteli öğrencileri-
mize vermiş oldukları burslar ve eğitim yardımları 
asla ve asla yadsınamaz. 

Memleketi Niğde’ye, Ulukışla’ya da özel bir 
düşkünlüğü olan Ali DEMİR’in kaybı nedeniyle 
acımız sonsuz ve derindir. Merhuma Allah’tan 
rahmet diler, ailesi, yakınları, sevenleri, öğ-
rencileri ve tüm Niğdelilere sabırlar dileriz. 
Mekanın cennet olsun, ışıklar içinde yat de-
ğerli öğretmenimiz.

Başkent – Niğde Vakfı’nın Kurucularından ve 
Onur Kurulu Üyesi, Atatürk ilkelerine gönülden 
bağlı, aydın, yurtsever, ileri görüşlü, yaratıcı, öz-
verili, yüreği insan sevgisiyle dolu, işini namus 
bilen, çalışmayı yaşamının temel amacı sayan, 
çalışanlarını seven, görüşleriyle ufkumuzu açan, 
ailesi ve ülkesi için yeniliklerin peşinden koşan, 
çağdaş ve laik Türkiye’nin savunucusu, Zafer 
Dersanelerinin kurucusu, eğitimci değerli hemşe-
rimiz Ali DEMİR’i kaybettik. 

Değerli hemşerimiz Ali DEMİR, eşi Müzeyyen 
DEMİR’le Türkiye’nin birçok yerinde öğretmenlik ve 
yöneticilik yaptı. 1987 yılında Zafer Eğitim Kurum-
larını Türk eğitim sistemine kazandırdı. Zafer ve Tek 
Yıldız Yayınlarını kurarak öğrenci ve öğretmenlerin 
nitelikli ders kitabı ihtiyaçlarını karşıladı. Kız öğren-
cilerin eğitim görmesi konusundaki duyarlılığının 
bir sonucu olarak memleketi Niğde Ulukışla’da Fa-
dik DEMİR Kız Öğrenci Yurdu’nu yaptırdı. En büyük 
hedefi olan Zafer Kolejini her metre karesine alın 
teri dökerek, olumsuz sağlık durumuna rağmen 
çok kısa bir zamanda örnek alınacak biçimde inşa 
ederek ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarı olacak 
öğrenci ve öğretmenlerine armağan etti.

Ali DEMİR, turizmci kimliğiyle de “Alba Royal, Alba 
Resort, Alba Quenn ve Alba Ankara” otelleriyle 
Türk turizminde önemli bir yer edindi. 

ALİ DEMİR (12.12.1945-11.05.2015)

Acı Kaybımız
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25. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİMİZ

1988 yılından itibaren aktif siyasetin içerisinde yer alan 
Sayın ÖZEGEN, 1995-2002 yılları arasında, Niğde Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tarım Konseyi üyeliği 
görevlerinde bulundu. Niğde Merkez Belediye Başkan Adayı 
olarak 1999 mahalli seçimlerine de katılan Erdoğan ÖZEGEN 
AK Parti’nin Niğde Kurucu İl Başkanı olmuş; 3 Kasım 2002 
Milletvekili Genel Seçimlerinde de 22. Dönem AK Parti Niğde 
Milletvekili olarak parlamentoya girmiştir. 

Sayın ÖZEGEN, 2007-2014 yılları süresince de TOBB’de 
Başkanlık Kurumsal İlişkiler Başdanışmanlığı, TOBB ETÜ İkiz 
Kuleler Teknoloji Merkezi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, ATO Meclis 
Üyeliği ve TOBB Strateji Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde 
bulundu. 

7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem AK Parti Niğde 
Milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Erdoğan  
ÖZEGEN evlidir ve 3 çocuk babasıdır. 

Vedat BAYRAM (MHP) 

Milletvekilimiz Vedat BAYRAM 26 
Kasım 1956 tarihinde Niğde’de doğ-
du. Marmara Üniversitesi Spor Aka-
demisi mezunudur. 

Çalışma hayatına ilk görev yeri olan 
İlimiz Kitreli Kasabası’nda öğretmen 
olarak 30 Eylül 1977’de başlayan 
Sayın BAYRAM, 3 Mart 1987 tarihi-
ne kadar çeşitli okullarda öğretmen-
lik ve müdür yardımcılığı yaptı. 

Bu tarihte İstanbul Beden Terbiyesi ve Spor teşkilatına uz-
man olarak atanan Vedat BAYRAM, burada değişik görevler 
ifa ettikten sonra, 26.08.1986 tarihinde İstanbul Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü görevine getirildi. 

Sayın BAYRAM, İl Müdürlüğü döneminde büyük başarılara 
imza atmış, İstanbul’a sayısız spor tesisleri kazandırdı. 

Vedat BAYRAM 01.05.2015 tarihinde, İl Müdürlüğü göre-
vinden emekli olduktan sonra, değişik kişi, kurum ve ku-
ruluşlara Danışmanlık; Sabah Gazetesi Spor Yazarlığı yaptı. 
İstanbul 1. Bölgeden 2011 Milletvekili genel seçimlerine 
aday olarak katılan Sayın BAYRAM, daha sonra yapılan MHP 
Kongresinde de partinin MYK üyeliğine seçildi. 

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde, 25. Dönem 
MHP Niğde Milletvekili olarak Parlamentoya giren ve iyi 
derecede Fransızca bilen Sayın Vedat BAYRAM evlidir ve 2 
erkek evlat sahibidir.

Alpaslan KAVAKLIOĞLU (AK Parti) 
1962 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde 
doğdu. Esnaf bir ailenin çocuğu ola-
rak ilk, orta ve lise öğrenimini Bor’da 
tamamladı. Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesine girerek 
İşletme Bölümünden 1985 yılında 
mezun oldu. 

1986 yılından itibaren çeşitli il-
çelerde kaymakamlık; Erzincan ve 
Sakarya’da deprem dönemlerinde 
Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı’nda 
Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Türkiye Acil 
Durum Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüt-
tü. 2009-2011 yıllarında Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel 
Müdürü olarak görev yaptı. 

İngiltere’de dil ve kamu yönetimi, Japonya’da afet yönetimi, 
bölgesel kalkınma ve yeniden yapılanma, Tayvan’da toplum 
kalkınması konularında uzun dönem eğitimler aldı. 

24. Dönemde AK Parti Niğde Milletvekili olarak Parlamento-
ya giren Sayın KAVAKLIOĞLU, TBMM Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Başkanlığı; AK Parti Genel Merkez Yerel Yöne-
timler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

Parlamentolar Arası Birlik Grubu Türk Grubu Üyeliği, Türkiye 
– Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve 
Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görev-
lerini de yürüten Alpaslan KAVAKLIOĞLU, 7 Haziran 2015 
tarihinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ikinci kez 
AK Parti Niğde Milletvekilliğine seçildi. 

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca bilen Sayın 
KAVAKLIOĞLU evlidir ve 2 çocuk babasıdır. 

Erdoğan ÖZEGEN (AK Parti) 
Milletvekilimiz Erdoğan ÖZEGEN 
29.11.1965 tarihinde Niğde’de 
doğdu. Öğrenimini tamamladıktan 
hemen sonra iş hayatına atıldı. Sayın 
ÖZEGEN tekstil, inşaat ve gıda sek-
töründe 3’ü aile şirketi, 2’si ortaklık 
olmak üzere kurduğu 5 şirkette, Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dür olarak görev yaptı. Ayrıca, 1984 
yılından itibaren sosyal ve kültürel 
amaçlı çeşitli Vakıf ve Derneklerde 
Kurucu ve Yönetici olarak görev aldı. 

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, Niğde’mizin kalkınması ve gelişip güçlenmesi için, yoğun 
ve başarılı hizmetler vereceklerine yürekten inandığımız, 25. Dönem Milletvekillerimizi içtenlikle kutluyor; 
Selam, Sevgi ve Saygılar Sunuyoruz. 



4 SA
Y

I: 
9

5
YA

Z 
2

0
1

5

lerinin derlenmesi için yoğun ve aktif şekilde çalıştı. 
Yerel gazetelerde bu konuda makaleler yazdı. Radyo 
programlarına katıldı. 

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı’nın kurucusu, etkin ve öz-
verili üyesi olan Hasan YEĞİN 03.07.1939 tarihinde, 
Saffet ÖZERSON ile evlendi. Bu evlilikten olan Kaya 
(1940), Ertunga (1943) ve Olcay (1947) isimli oğul-
larının, Atatürk Devrimlerini özümsemiş, aydın birey-
ler olarak yetişmeleri için birlikte yoğun çaba harca-
dılar. Bunun sonucunda büyük oğulları Kaya İTÜ’de 
Makine Yüksek Mühendisi olarak, ortanca oğulları Dr. 
Ertunga YEĞİN İngiltere’de Tekstil Mühendisi olarak, 

Ortaokul ve Lise yıllarımızda Matematik öğretmeni-
miz olan Hasan YEĞİN, Mehmet ve Zahide YEĞİN’in 
büyük çocukları olarak 1914 yılında Niğde Şehitler 
Mahallesinde dünyaya geldi. Henüz 3 yaşında iken 
babası Mehmet Hoca’nın vefatı nedeniyle oldukça 
sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirdi. Annesi Zahide 
Hanım’ın gayretleriyle ilk ve orta öğrenimini Niğde’de 
tamamladı. 

Afyon’da parasız yatılı olarak tamamladığı Lise öğ-
reniminden sonra, Niğde’mizin Aksaray İlçesi’nde 
ilk okul öğretmeni olarak eğitim ordusuna ve se-
ferberliğine katıldı. Buradaki öğretmenliği sırasında 
Gazi Eğitim Enstitüsü sınavlarına girdi ve kazandı. 
Enstitü’den ortaokul matematik öğretmeni olarak 
mezun olduktan sonra, Elazığ ve Tarsus Orta okul-
larında çalıştı. Daha sonra 1950 yılında ise Niğde 
Lisesi’ne tayin edildi. Burada, emekli olduğu 1972 
yılına kadar öğretmenliğini özveriyle ve başarıyla 
sürdürdü. 

Hasan YEĞİN, hayatı boyunca Atatürk Devrimlerine 
bağlı ve aydın bir Türk Gençliği yetiştirmek için azim-
le, feragatle çalışmıştır. Matematik öğretmenliği yanı 
sıra, Türk Dil Kurumu’nun da kurucu üyesi olarak 
Niğde yöresinde kullanılan sözcük, deyim ve atasöz-

MATEMATİK ÖĞRETMENİMİZ 
HASAN YEĞİN

Ertunga YEĞİN’in notlarından
Yayına Hazırlayan: 

Muharrem Özmen

Bize emek verenler

Aksaray’da öğrencileriyle

Soldan sağa: Mustafa ERTUNÇ, Mehmet TüRKpENÇE, Zihni 
ÇAVDAR, ?, Hasan YEĞİN, Hüseyin YETİK, Esat TAşDEMİR

Eşi Saffet Hanım, Komşuları Hıfzı ÖZÇELİK ve eşiyle  
Kayardı Bağlarında
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başlarında geliyor. İyi bir matematikçi oluşundan, 
derslerini zevkli bir sürece dönüştürmesinden başka; 
insancıllığını, sevecenliğini de hiç unutmadım. Başka 
bir değeri ise, anadilimiz Türkçe ’ye duyduğu büyük 
sevgide, Türkçe sözcüklerin tutunup yayılması için 
gösterdiği büyük çabada belirginleşiyordu. Çok iyi 
anımsıyorum; bu uğurda Türkçe öğretmenlerimizden 
daha atak, daha hevesli ve yönlendiriciydi. O zaman-
lar, ulusal değerlere saygı ve ulusal özgüven konu-
sunda önemli bir işlevi olan “Arı Dili Yayma Kolu”na, 
Hasan YEĞİN öncülük ederdi.

Hüseyin BAYKAN (Emekli Tarım İl Müdürü): 
Değerli Hocam Hasan YEĞİN, benim öğrenciliğimde 
de üzerimde çok büyük emekleri olan son derecede 
özverili bir hoca idi. Matematik dersini bana sevdiren 
kişiydi O.

Yüzde yüz hatasız yaptığıma inandığım bir yazılı 
sonrası, 10 beklerken 7 alınca, yaptığım itiraza önce 
“Onca yazılı kağıdı arasında senin kağıdını nereden 
bulayım?” dediyse de birkaç gün sonra cebinden 4’e 
katlanmış bir kağıt çıkardı. Çıkardığı benim yazılı ka-
ğıdımdı. Bana nerede hata yaptığım ve neden 7 ver-
diğini izah etti. Üşenmemişti, her zaman olduğu gibi 
burada da özverili davranmıştı. 

Mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat Sevgili Ho-
cam. 

Muharrem ÖZMEN: Yıl 1959… Ekim ayı sonları ya 
da Kasım ayının ilk günleri. Lise 2. Sınıfta fen şube-
sindeyiz. Dersimiz matematik. Serde gençlik, delikan-
lılık var. Belli ki haşarılık yaptık. Derse dikkat etmi-
yoruz. Öğretmenimiz Hasan YEĞİN… Ders işlemeyi 
bıraktı ve bizlere dönerek “Çocuklar Ben fen bölü-
müne gelecek Hoca değilim. Ben ortaokul hocasıyım. 
Ama, derslerinize ben de girmesem büyük ihtimalle 
boş geçecek. Ben sizlere 1 saat ders verebilmek için 
evimde 3 saat çalışıyorum. Zorlandığım yerlerde de 
Oğlum Ertunga’dan yardım alıyorum. O nedenle lüt-
fen beni can kulağıyla dinleyip, öğrenmeye çalışın.” 
demişti. Kuşkusuz bir öğretmen için böylesi bir itiraf-
ta bulunmak oldukça güçtü. Ama, Hasan YEĞİN bunu 
söyleyebilecek kadar mütevazi, bir o kadar hatta 
daha fazla da özverili idi. 

küçük oğulları Prof.Dr. Olcay YEĞİN ise Hacettepe 
Üniversitesi’nde Doktor olarak yüksek öğrenimlerini, 
üstün başarılarla tamamladılar. 

Saffet – Hasan YEĞİN çifti, 1998 yılında da Niğde’de 
örnek aile seçildi. 

Antalya’da 26 Kasım 2001 tarihinde vefat eden Sev-
gili Öğretmenimiz, çok sevdiği memleketi Niğde’de, 
Derbent mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. 

Mekanın cennet olsun, Nurlar içinde yat Sevgili  
Hocam…

ÖĞRENCİLERİNDEN HASAN YEĞİN’LE 
İLGİLİ ANILAR 
Yavuz DEMİRTAŞ: Benim için Hasan YEĞİN önce-
likle disiplin, gayret, özverili çalışma ve düzgün an-
latım demektir. Kendisi ilkokul öğretmeni iken gay-
ret gösterip Ortaokul öğretmenliğine geçiş yapmış, 
bizim zamanımızda ise Liseye de ders vermiştir. 

Değerli öğretmenimiz Pedagojik yeteneği saye-
sinde öğrencileri derse konsantre etmeyi iyi bilir, 
dikkatlerinin dağıldığını hissettiği an bir küçük hi-
kaye ile tekrar konuya dönmelerini sağlardı. Tahsin 
ÇİZENEL ile birlikte hazırladıkları Geometri kitabı do-
layısıyla, lise müfredatına ve geometri çizimlerine 
de hakimdi. Teoremleri, hipotezleri ve problemlerin 
çözüm yollarını bize çok düzgün bir mantık silsilesi 
ve sade bir ifade ile belletirdi. Çözemediği problem 
olunca bizimle paylaşır, bunu bir kompleks konusu 
yapmazdı. 

Lise son sınıfta İzmit Lisesi’ne gittiğimde; sınıfta-
kiler ilk günler beni dışlamışlar, aralarına almak is-
tememişlerdi. Ancak, birkaç gün sonra –Niğde’deki 
öğretmenlerim sayesinde- ilk fen – matematik sı-
navlarından sonra ne denli iyi yetişmiş biri olduğu-
mu gördüklerinde ise, benimle sıralarını paylaşma 
yarışına girmişlerdi. 

Ben Sayın Hasan YEĞİN’i hep örnek bir öğretmen ve 
örnek bir insan olarak gördüm; öyle hatırlayacağım. 
Teşekkürler hocam, ruhun şad olsun. 

Adil İZCİ: Hasan YEĞİN, Niğde Atatürk Ortaokulu 3. 
Sınıfında Matematik öğretmenimdi. Şimdi yeniden 
fark ediyorum ki, unutamadığım öğretmenlerimin 
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derdi). Niğde’de de her kalesi olan şehirde görül-
düğü gibi, kale surları misyonunu tamamlayınca, 
yani halkta istilâ korkusu kalmayınca; sur dışına 
yerleşim başlamış. Öyle anlaşılıyor ki şehri işgal 
eden Türkler yerleşim yeri olarak, sur dışında bu-
günkü “Şehir içi” dediğimiz bölgeyi, Rumlar ise 
Kayabaşı’nı seçmişler. Niğde’de az olan Ermeniler 
ise Bedenin güney batısını tercih etmişler. Öyle 
ümit ediyorum ki, Türkler iyice yerleşip, idarede 
bir aristokrat sınıf oluşturunca bu sınıf yerleşim 
için Tepeviranı seçmiş, Benim çocukluğumda dahi 
bu özellik değişmemişti” Dr. Hasan ULUSOY o yıl-
lar ile ilgili anılarını şöyle nakleder: “1919 ‘da Yu-
nanlılar İzmir’e çıktıklarında Kayabaşı çok önemli 
bir özellik arz ediyordu. Gâvur Çeşmesinin olduğu 
geniş yol Kayabaşı’nı iki bölüme ayırmıştı. Güney 
Rum ve Kuzey Türk Mahallesi. Öyle zannediyo-
rum ki, Türkler Kayabaşı’na ilk kuzeyden girmiş-
ler. Türk’e yakın Rumlar evini satıp Rum mahalle-
sine taşınmış, babam benim doğduğum evi 1914 
yılında Rumlardan satın almış. Komşusu Rum bir 
sene sonra bitişiğimizdeki evini Ballağın Rabia 
Teyzeye satmış. Babam bu eve Türk tarafında 

Dr. Hasan ULUSOY’un vefat haberini Niğdemiz 
dergisinden öğrendim. Niğde için yaşayan canlı 
tarihin vefatından derin üzüntü duydum. O’nu 
2014 yılı sonlarında yazmakta olduğum son kita-
bım için aramıştım. Telefonda konuştuğumuzda 
sağlığının oldukça bozuk olduğunu, 100 yaşına 
yaklaşan yaşı nedeni ile sağlık sorunları yaşadığı-
nı anlatmıştı. 98 yaşında, ama Niğde ile ilgili bil-
gileri beyninde yaşatandı. Niğde ile ilgili çok ko-
nuda ondan bilgi almıştım. Niğde Kapadokya’nın 
Başkenti kitabımda, Niğde Spor Tarihi kitabımda 
onun bilgileri ile yakın geçmişi yazmıştım. Kitap-
ları gönderdiğimde de çok memnun olmuştu. El 
yazısı ile notları hâlâ arşivimde. Niğdemiz dergi-
sinde yazdığı yazıların çoğunu da göndermişti. 
Resimleri ile yazdıklarını destekleyen ve Niğde’de 
Cumhuriyetin ilk yıllarında tanık olduklarını, yalın 
ve akıcı bir dil ile anlatan, yansıtandı. Ondan yine 
yeni bilgiler gelecek diye bekliyordum; ama ve-
fat haberini okudum. Dr Hasan ULUSOY ile Niğ-
de Üniversitesinden bazı öğretim üyelerinin de 
buluşmasına vesile olmuştum. Niğde için yararlı 
çalışmalarda bulunan ve yazdıkları ile günümüze 
kaynak aktaran Milletvekili Hüseyin ULUSOY’un 
kardeşi idi. Onun gibi, Hasan ULUSOY’da çok de-
ğerli bilgilerin yazılı olarak geleceğe kalmasına 
vesile oldu. Mustafa ve Vasfiye ULUSOY’un oğlu 
Dr. Hasan ULUSOY Tülin, Teoman ve Tüzin’in 
babaları idi. Tülin ULUSOY’da Hasan beyle ileti-
şimimizde destek olandı. Çanakkale’de yaşayan 
bir Niğde aşığı idi. Niğde’de Cumhuriyet’in ilan 
anını annesi ile yaşamış ve o dönemin Niğde’sini 
krokilerle de anlatarak, dünde kalanları çok güzel 
bugüne yansıtmıştı. 

Dr Hasan ULUSOY Niğde’yi şöyle anlatıyordu 
-“Niğde üç mahalleden oluşurdu. 1- Beden ve 
Şehir içi- 2- Kayabaşı 3- Tepeviran (Halk Depiran 

DR. HASAN ULUSOY’UN ARDINDAN Yazan: 
Ömer Fethi GÜRER

Asırlık Çınar

Çanakkale’de evinin salonunda



7 SA
Y

I: 
9

5
YA

Z 
2

0
1

5

Göncüler Sokağındaki çeşmenin bakımsız olduğu 
bilinmekte. Sırali Çeşmesi, Şadırvan da günümüze 
kadar gelebilmişlerdir. Bedesten, Kale, Saat Ku-
lesi ayakta kalırken tabakhane yıkılanlar içinde. 
Ayrıca babamın Manifatura Dükkânı, Maarif Kı-
raathanesi yıkıldı. Kitapçı Halil Amcanın dükkânı 
ayakta kalanlardan. 

Dr. Hasan ULUSOY Niğde için önemli bir değer; 
benim içinde Niğde ile ilgili dünü canlı tanık ola-
rak öğrendiğim dost bir büyüğümüz idi. Allah rah-
met eylesin. Mekanı cennet olsun. 

kalan son ev demişti. Böylece Kayabaşı’nda bir 
bakıma Türkiye ile Yunanistan’ı bir sokağın iki 
yarısı ayırıyordu. Kayabaşı ve Tepeviran Meza-
riçi şehirden tamamen ayrı iki mahal, ikisinin de 
nüfusu birçok Anadolu kasabasından fazla, ama 
ikisinde de bir kibrit alacak dükkân, bir çay içecek 
iki iskemleli bir kahve dahi yok. Yani bu derece 
şehre bağlılar. Fakat bu iki koca yerleşim yerini 
şehre bağlayacak insan eli ile yapılmış bir adımlık 
yol yok. Bütün yollar ayaklarının emeği patika.

Şehri oluşturan üç mahallenin tam ortasındaki 
yüzbinlerce metre karelik alan bir üzerlik tarlası 
haline gelir, fakat tek bir ağaç dikilmez. Hâlbuki o 
tarihte 15 günde bir şehir içi bahçelerine iki gün 
süre ile kadarak suyu veriliyordu. Su da mezar 
içinden geçerdi ve bu iki su günü Kayabaşı ka-
dınlarının çamaşır yıkama günü olurdu; ama, 82 
yıl sonra onların torunları seksen bin nufuslu mo-
dern bir Niğde şehri yaratmanın cevherini onlar-
dan aldılar’

1920’lerde Niğde resmi daireleri ile yapıları da 
şöyle idi: 1923 yılı Niğde’sinde olan Askerlik Şu-
besi, Hükümet Binası, Jandarma Karakolu, Jandar-
ma Kumandanlığı, Hapishane, Halk Kütüphanesi, 
Belediye Binası, Müftülük gibi resmi kurumların 
günümüzde binaları yıkıldı. Okullar içinde Paşa 
Kapısı Mektebi (5 sınıflı) yıkılmış, Tepeviran Yeni-
ce Mektebi (3 Sınıflı) yıkılmış, Sultanı İptidaîsi (5 
sınıflı) bina başka amaçla kullanılıyor, Taş Mektep 
(5 sınıflı) halen mevcut, Demir kapı, Akmedrese 
duruyor, Kayabaşı Mektebi harap durumda; Ca-
milerden Kayabaşı Cami yıkılıp yenisi yapıldı. Paşa 
Cami, Kale Cami, Alaadin Cami, Kığlı Cami, Sungur 
Cami, Dışarı Cami dünden geliyor. Şerif Ali Türbe-
si, Hüdavent Hatun Türbesi, onun önündeki kü-
çük türbe Tepeviran’da Dört Ayaklı Türbe, o gün-
den bügüne ulaşan türbelerdir. Hanlardan Germi-
yanoğlu, Yeni, Çayırhan, Zahire Pazarınızdaki han, 
D. Hüsnü’nün Hanı, Tarihi Saruhanı 1923’ten 
kalan hanlardır. Bunların içinden bir tek Saruhan 
ayakta kaldı. Paşa Hamamı, Yukarı Hamam günü-
müze ulaşırken, Paşa Çeşmesi, Kalealtı Çeşmesi, 
Çarşı Çeşmesi, Cullaz Çeşmesi, Tepeviran Çeşme-
si, Keçeciler Çeşmesi, Yeni Cami Çeşmesi, Gâvur 
Çeşmesi gibi çeşmeler günümüzde kullanılmıyor. Balkonunda boğaza karşı
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tarihi değerini kazanacak ve Niğde gezilmek, gö-
rülmek istenen turistik bir yer haline gelecektir. 
Ne yazık ki Valimiz Cullaz Sokağının onarılması 
bitmeden Erzincan’a atanır. Çalışmalar da onun 
gitmesi ile birlikte kesilir. 

2000 yılında Niğde Atatürk Lisesi’nde çalışıyor-
dum, o yıllarda Yayın Kolu danışman öğretmeni 

olduğum için “Umudun Türküsü” dergisini 
çıkarıyordum. Kol başkanımız Ayça Kev-

ser ÜÇER ve yardımcısı Mücahit AK-
KUŞ, Valimiz Refik Arslan ÖZTÜRK 
ile bir görüşme yapmışlardı. Dergi-
mizin 7. Sayısında bu görüşme ya-
yınlandı. Verdiği yanıtlardan Sayın 
Valimizi kendi ağzından tanıyalım:

“Yozgat, 1949 doğumluyum. İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si mezunuyum. Bir oğlum, bir kızım, 
emekli bir eşim var. Kısa bir süre avukatlık 

yaptıktan sonra kaymakam adayı olarak Lice 
ve Demirci ilçelerinde çalıştım. Resmen ilk atan-
dığım yer Reşadiye kaymakamlığıdır. Daha sonra 
Silopi, Finike ve Söğüt ilçelerinde çalıştım, sonra iki 
yıl Sivas’ta Vali Yardımcılığı görevinde bulundum. 

“Bırakıp gittin bizi, seni unuttuk sanma!

Zaman alışmayı öğretir ama unutmayı asla!” 

Bir cinayet işlendiği için jandarma yolu kesmiş, 
arama yapmaktadır. Yoldan geçen bir minibüsü 
durdurur. Kimlik kontrolü yapar. Ayakta yolculuk 
yapanlardan bir de Manisa Valisi Refik Arslan 
ÖZTÜRK’tür. Valinin kimliğini gören jan-
darma eri derhal hazır ola geçer. Vali 
Refik Arslan ÖZTÜRK jandarmadan 
görevine devam etmesini ister. 

Bu olayı gazeteden öğrendiğim 
zaman hiç şaşırmadım; çünkü Niğ-
de’mizde görev yapan Sayın Refik 
Arslan ÖZTÜRK’ün ne kadar alçak 
gönüllü bir vali olduğunu biliyor-
dum. Sayın Refik Arslan ÖZTÜRK, 
tıpkı Recep YAZICIOĞLU gibi çok çalış-
kan, özverili bir validir. Yalnız Recep YA-
ZICIOĞLU gibi reklam yapmayı sevmez. Yaptığı 
her işi medyaya yansıtmaz. Onun değerini daha 
çok çalıştığı yerde yaşayan halk bilir. 

Başkent Niğde Vakfı Yayın Organı NİĞDEmiz der-
gisinin 52. Sayısında Sayın Valimizin “Cullaz So-
kağı Yok Olmasın!” yazısını okuyunca ona bir kez 
daha hayran kaldım. Düşünün Niğde’den ayrılalı 
uzun yıllar geçtiği halde, o ildeki bir sokağın kur-
tarılması için yazı yazıyorsunuz, emek harcıyor-
sunuz, ilgililerin dikkatini çekiyor, uyarıyorsunuz. 

Valimiz Niğde’de görev yaparken buranın 
Kapadokya’nın bir parçası olabilmesi, turizmden 
pay alabilmesi için ne kadar özveriyle çalışmış. 
Zamanı gelir Cullaz Sokağındaki evlerin sahiple-
rine yalvarır, zamanı gelir makam arabasıyla taş 
taşır, taşıtır; zamanı gelir evlerin mahzenlerinde 
inceleme yapar. Böylece Niğde’nin Cullaz Sokağı 

REFİK ARSLAN ÖZTÜRK
Ali ÖZEN

Niğde Mehmet Akif  Meslek ve
Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni

Unutulmayan Vali
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lar Türkiye’miz çok çabuk gelişir ve ULU ÖNDER 
ATATÜRK’ün arzuladığı çağdaş uygarlık düzeyi-
ne erişir. 

Kimin tarafından yazıldığını bilmediğim Dumlupı-
nar İlköğretim Okulu’nun panosunda okuduğum 
şu şiir öğretmenlerin yanında, sanki Sayın Valimiz 
için yazılmış gibi: 

“Bırakıp gittin bizi seni unuttuk sanma! 

Zaman alışmayı öğretir ama unutmayı asla!

Yüzlerce fidanı büyüsün diye ülkemin

Tarlasına binlerce yağdım

Aydınlansın diye ülkemin karanlığı 

Külümden bile kendimi yaktım

‘Özveri’ diye çağırırlardı bazı, azimdi,

İnançtı diğer adlarım…” 

Sayın Valimize sağlıklı, mutlu, başarılı günler di-
ler; daha nice yıllar yurdumuza hizmet etmesini 
beklerim. 

Her şey gönlünüzce olsun. 

1992 yılında Bilecik Valiliğine, 1999 yılının ekim 
ayında da Niğde Valiliğine atandım (Valimiz bura-
dan Erzincan’a, oradan da Manisa’ya atanır).

Boş zamanlarımda 3-4 saat tek başıma şehri 
geziyorum. Ara sokaklar dahil, Niğde’nin bir çok 
yerini bu vesile ile tanımış oldum. 

İdeal vali, ideal insan olmalıdır. Toplumun her 
kesimine saygı ve sevgisini esirgemeyen, onlara 
devletin şefkatini sunan, anlayışlı bir insan olma-
lıdır. Çok namuslu, dürüst ve güvenilir olmalıdır.

Zorlukların üstesinden gelmek için konuyu sabır-
la dinlemek, anlamak ve kavramak gerekir. Öne-
rilen fikirleri önemsemek esastır. Sonrası kendili-
ğinden gelecektir. 

İyi bir öğrenci, iyi bir Türkiye’nin temel 
taşıdır. O taşların sağlam olması gerekir.” 

Görüşmeden de anlaşıldığı gibi Sayın Valimiz son 
derece çalışkan, namuslu, halkına inanan; güve-
nen bir validir. Türkiye’nin kaynaklarının yerinde 
ve iyi değerlendirilmesi için elinden geleni yap-
maktadır. Onun zamanında Niğde bütçesinde 
belki ilk defa para birikir. Toplumun her kesimini 
kucaklar. Sıradan ve yoksul insanların en büyük 
destekçisi olur. 

Sayın valimizle iki kez yüz yüze görüşme fırsa-
tım oldu. Bu görüşmelerde onun ne kadar insan 
sevgisi ile dolu olduğunu; içten ve yapmacıksız 
olduğunu öğrendim. 

İşine bile yürüyerek gelen, devletin aracını hiçbir 
zaman özel işlerinde kullanmayan, gerektiğinde 
taş taşıyan, her zaman yapıcı ve onarıcı böyle bir 
valiyi tanımaktan büyük bir mutluluk duyuyo-
rum. Ne yazık ki Valimiz Niğde’den çabuk ayrıldı. 

Üzerinden belki de günde iki üç kez gelip geç-
tiğimiz Cullaz Sokağına hangimiz bugüne kadar 
gereken ilgiyi gösterdi ve önemsedi; ama o ki-
lometrelerce öteden bize: “Tarihi yapıtlarınıza 
değer verin, onları koruyun” diye sesleniyor ve 
bir tarihin yok olmaması, Niğde’nin turistik bir il 
haline gelmesi için uğraşıyor. 

Şuna inanıyorum ki, sorumluluk düzeyindeki tüm 
yetkililer Sayın Refik Arslan ÖZTÜRK gibi çalışsa-
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ve toplum hayatının hemen her yerinde kadınların 
faaliyetlerinin çok önemli olduğunu bizlere anlatır, 
çocuklarımıza da bu duyguları aşılamamızı öğüt-
lerdi. Günümüzde, Niğde Yardım Sevenler Derneği 
Başkanlığını yaklaşık yirmi yıldan beri başarı ve öz-
veriyle yürüten değerli akrabam Gülgün ALTAN’ın, 
çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Niğde’de 
bulunduğu ortamlarda Şukufe Hanım’ın öğütleri-
ne dikkatle kulak kabarttığı anlaşılmaktadır. Ondan 
devraldığı bayrağı günümüzde hakkıyla taşımaya 
gayret eden Gülgün ALTAN, Yardım Sevenler Der-
neğinde “Şukufe BİLGEN Ruhunu” yaşatmaktadır. 

 

MİLLİ MÜCADELE YILLARI

Niğde halkı, başlangıcından zafere kadar Milli 
Mücadele’nin içinde aktif bir rol oynamıştır. Özel-
likle Adana ve Pozantı cephelerinde, Niğde’de bu-
lunan 11. Fırka’nın başarısı asla göz ardı edilemez. 
Niğde, Adana ve Pozantı cephelerini hem asker, 
hem mühimmat, hem de erzak olarak takviye et-
miştir. Niğde’den yapılan bu hayati destek, Musta-
fa Kemal Paşa tarafından yollanan takdirnamelerle 

14 Nisan 2015 tarihinde “Çanakkale Diriliş” prog-
ramını televizyonda izlerken; Türk kadınlarının gizli 
kahramanlarından, o günlerin tanığı olan merhum 
Şukufe BİLGEN hanımefendiyi hatırladım. O saygın 
hanımefendinin Milli Mücadele yıllarına dair bizlere 
anlattığı anıları dinlerken, kendisinin duyduğu he-
yecanı bizler de duyar, onu can kulağıyla dinlerdik. 
Şukufe BİLGEN hanımefendi vatansever, akıllı, bilgi-
li, çalışkan, güler yüzlü ve zarif kişiliği ile Niğdelilerin 
gönüllerinde taht kurmuş, yediden yetmişe herke-
sin sevdiği saydığı ablası, teyzesi, annesi olmuştur.

Şukufe BİLGEN hanımefendi, Niğde eşrafından 
Ahmet Naci bey ile Şefika Hanım’ın kızıdır. Maliye 
eski Bakanlarından, Senatör Sait Naci ERGİN’in ab-
lası, kibar ve centilmen eczacı Hayrettin BİLGEN’in 
eşidir. Rus İhtilalinden sonra Kırım’dan Türkiye’ye 
iltica eden bir ailenin oğlu olan Eczacı Hayri Bey, 
Niğde’nin saygın damadı olarak tanınır, sevilirdi. Ec-
zanesi uzun yıllar Niğdelilere hizmet vermiştir.

Gençlik yıllarımda Niğde’de sivil toplum örgütlerin-
de uzun yıllar beraber çalıştığım Şukufe BİLGEN, 
Kurtuluş Savaşında geri planda çalışan binlerce ka-
dından biriydi. Savaşta, barışta, devlet idaresinde 

ŞUKUFE BİLGEN Nilüfer GÖNCÜ
( SOYLU ) 

Niğde’nin Gizli Kahramanlarından

NİĞDE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ ÇAYI-1976
SOLDAN: Nilüfer Göncü-Alper Göncü-Vedia şahenk-Türkan 
ablanın komşusu-Cahide Hanım (Dr. Nevzat beyin eşi)- 
Türkan abla-Gülsen Doğruer-Nezihe Soydan
SAĞDAN: Nerime Altan-Bedriye Erem (Ecz. Naim beyin eşi)-
Türkan pektaş (Tüz)-şukufe Bilgen-Semiha Erem-Saadet 
Kabaksız Başkan: şukufe Bilgen

Yardım Sevenler Derneği Hatırası 1964
Soldan itibaren: Nilüfer Göncü-Leyla Sinal (Soylu)-Canan 
Sadıklar-şukufe Bilgen-Gafur Soylu-Dönmenin Ahmet
Arkada Saffet Yeğin-Vedia şahenk 
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VAKFIMIZA YAPILAN BAĞIŞLAR (*)

arkadaşları, gece gündüz demeden cephedeki kah-
raman askerimize kaput, mintan, içlik dikmiş, elbise 
yamamış, yün çorap örmüş, ordumuzun kıyafet ih-
tiyacının karşılanması için var güçleriyle çalışıp, yok-
tan var etmişler, zaferin kazanılmasında büyük rol 
oynamışlardır.

Ruhları şad olsun

ödüllendirilmiştir. Yine bölgede görülen azınlıkların 
taşkınlıklarını da halkın oldukça sağduyulu yaklaşa-
rak bertaraf ettikleri bilinmektedir. Niğde halkının 
kararlı tutumu ve cephelerde düşmana karşı kahra-
manca mücadelesi, Ermeni ve Fransızların Niğde’yi 
işgal etmesini engellemiştir. 

Sakarya Zaferi sonrası, İtilaf Devletlerinin 22 Mart 
1922 tarihinde teklif ettikleri Mütareke metnine 
tepki gösteren Niğde Mebusu (Meclis-i Mebusan) 
Muhittin Bey (SOYLU), 28 Mart 1922 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir telgraf gönder-
miştir. Bu telgrafta, Niğde halkının başlatılan Milli 
Mücadele’nin Misak-ı Milli çizgisinde sonuçlanmasına 
kadar mücadeleye devam edeceğini belirtmektedir.

Kurtuluş Savaşı, Türkler için son süvari savaşı ve 
varın yoğun ortaya konduğu bir ölüm kalım davası 
olmuştur. Düşmana karşı savunma nizami birlikler 
kurulana kadar milis çeteleriyle sürdürülmüş, yay-
gın iç isyanlar nedeniyle tam anlamıyla topyekûn 
savaş halini almıştı. Bu dönemde Şukufe BİLGEN ve 

Başkent – Niğde Vakfı Yönetimi olarak, özellikle Değerli Büyüğümüz Mustafa Fahri ANDAÇ ve hemşe-
rimiz Cumali KILIÇ olmak üzere, yukarıda isimleri belirtilen, Sayın Akın GÖNEN, Sayın Melahat ÖZMEN, 
Sayın Murat TECİMER, Sayın Ayşe SUNGUR TEZCAN, Sayın Hüseyin ve Necla BAYKAN kardeşler, Sayın 
N. Hüseyin KABAKSIZ, Sayın Yavuz DEMİRTAŞ ve Sayın Gülsün (BOR) GÜNER’e ve isimleri burada belir-
tilmemekle beraber daha az miktarlarda da olsa bağışlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize şükranla-
rımızı sunuyoruz. 

Ayrıca, Niğdelilerin doğasında (fıtratında) olan “Okuyana, öğrencilere yardım” geleneklerini 
fitre ve zekat destekleri yanında oruç kefaretleriyle de sürdürmelerini umuyor ve bekliyoruz.

(*) 08.06.2015’e göre düzenlenmiştir.

MUSTAFA FAHRİ ANDAÇ 6.000 TL
CUMALİ KILIÇ 2.500 TL
AKIN GÖNEN 1.100 TL
MELAHAT ÖZMEN 1.000 TL
MURAT TECİMER
Annesi Hidayet ve Babası Merhum A.Kadir TECİMER adına 

1.000 TL

Ayşe SUNGUR TEZCAN 600 TL
Hüseyin ve kardeşi Necla BAYKAN 
Anneleri Merhume Feride ve Babaları Merhum H. Mehmet BAYKAN adına

600 TL

N. Hüseyin KABAKSIZ 500 TL
Yavuz DEMİRTAŞ 250 TL
Orhan TACİROĞLU 200 TL
Gülsün BOR GÜNER 200 TL

19 Mayıs 1948 Niğde
Bayram Kutlamaları-şehir Stadı
Belediye Başkanı Lütfi Soylu, Vali: Yahya Ömer Eryetkin
Oturan hanımlardan siyah elbiseli: şukufe Bilgen
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1876 yılında Sırplar, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş 
açtılar. Sırp ordusu Rus generallerinin komutasındaydı. 
Osman Paşa İzvor tepeleri ile Zevçar kasabasını ablukada 
büyük başarı gösterdi ve Zevçarda Sırp Ordusunu boz-
guna uğrattı. Onun askerlik şöhreti burada başlamıştır. 
Kendisine Zevçar Zaferi’ni takiben Müşir (Mareşal) rütbesi 
verildi. Sırp ordusunun darmadağınık olması üzerine Rus-
lar, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan ettiler. Vidin ‘de 
bulunan Osman paşa, Plevne’yi savunmak için emir aldı 
ve işte orada tarihin en önemli harp harikalarından birini 
meydana getirdi.

PLEVNE SAVAŞI

Bütün zamanların en 
büyük komutanların-
dan biri sayılan Gazi 
Osman Paşa, Türk –
Rus savaşı başladığın-
da düşman ordusunu, 
Tuna nehrinin ötesin-
de karşılamak gereği 
tezini savunmuş aksi 
halde savaşın kaza-
nılamayacağını belirt-
mişti. Ne var ki Başkumandan Abdülkerim Nadir Paşa, 
Rus ve Rumen askerlerinin Tuna’dan Rusçuk’a geçişlerin-
de seyirci kalınmasını istemiş, böylece savaşı Balkanlar’da 
kabul ettiğimiz belli edilmişti. Aradan yüz yıl geçtikten 
sonra Rus, Bulgar ve Rumen tarihçileri, Gazi Osman 
Paşa’nın görüşüne katılmışlardır ve Tuna’yı geçiş sırasın-
da 50 000 Rus askerinin gözden çıkarılmış olduğunu da 
kaydederler.

93 Şavaşı (1877-1878) Rusların emellerinin bir halkasını 
teşkil eder. Rus Başbakanı Gorceakov 23 Nisan’da Sen-
Peterburg’daki (Leningrad) Türk elçisi Tevfik Bey’i, maka-
mına davet ederek savaş ilan ettiklerini açıkladığında Os-
man Paşa Vidin’deydi. Rumenler 50 000 askerle Rusların 
yanında Türklere karşı yer almasına rağmen, Rumenler-
den Bulgaristan’a doğru geçiş vizesi koparıldı.

Resmen savaş ilanından bir gün önce bütün Rus birlikleri 
harekete geçmişti. Rusların Avrupa ordusu,

Kıymetli okuyucularımız günlük hayat mücadelemiz biz-
lere geçmişimizi unutturacak hale gelmiştir. Hızlı yaşam, 
teknolojinin getirdiği aşamalarla televizyon, cep telefon-
ları ve internetle olan yaşantı bizlere nerdeyse hakkında 
marşlar, destanlar yazılan, büyük şehirlerimiz de mahalle-
lere adını verdiğimiz kahramanlarımızı bile unutturacak.  
Bu sayımızda ölümünün 115 yılında GAZİ OSMAN PAŞA 
ve PLEVNE ŞAVAŞI’nı sunacağım.

GAZİ OSMAN PAŞA

Plevne Savunması, Osmanlı İmparatorluğu’nun en güç-
süz bir devrinde ve berbat şekilde yönetilen bir savaşta 
Türk askerlik namusunu kurtarmış ve her şeye rağmen 
Milli Kahramanlığın şerefini yeniden diriltmiş bir savaştır. 
Bu kahramanlık destanını meydana getiren Gazi Osman 
Paşa, çağlar boyunca saygı ile anılacak bir komutandır.

Osman Paşa, 1832 yılında Tokat’ta doğdu. Yağcı oğulları 
denen fakir bir ailenin çocuğuydu. Hayatını kazanmak için 
İstanbul’a göçen babası ailesiyle onu da bu büyük şehre 
getirdi. 

Osman Paşa, Beşiktaş Askeri Rüştiye’sinde (Ortaokul) 
okudu. Rüştiye’den sonra Askeri İdadiyi (Lise) bitirdi. 
1852 yılında da Mekteb-i Harbiye-i Şahane’de (Harp oku-
lu) sınıf ikinciliği elde ederek İkinci mülazımlığı (Teğmen) 
kazandı 1855’teki Kırım Savaşı hazırlığı sırasında Mülazım 
Osman Efendi de erkânı harp (Kurmay) olarak yetişmek 
üzere ayrıldı. Rumeli’deki orduya gönderildi. Bir yıl sonra 
Kırım Savaşı bittiğinde, Opatoria çatışmasında gösterdiği 
yararlıktan ötürü rütbesi yüzbaşılığa yükseltildi. Bu sırada 
İstanbul’da Erkânı Harp dairesinde memur oldu. Ertesi yıl 
kolağalığına ( Binbaşı) terfi etti. Sonra Teselya’da Fırka 
Erkanıharp Reisi (Tümen Kurmay Başkanı) oldu, son-
ra Girit’e gönderildi. Girit’teki yararlıkları, Serdarı Ekrem 
Ömer Paşa tarafından takdir edilerek rütbesi Miralaylığa 
(Albay) yükseltildi. Yemen savaşına katıldı. Oradaki hiz-
metlerinden Mirliva (General) rütbesini alarak Paşa oldu. 
Osman Paşa Yemen dönüşü Rumeli’de bulunan üçüncü 
orduya tayin edildi. 1875 yılında Manastır Fırkasına geçti. 
Burada askerlerini çok iyi talim ettirmesinden ötürü İkin-
ci Ferik (Tüm General) rütbesini aldı. Daha sonra İşkodra, 
Sonna, Erzurum ve Vidin Komutanlıkları görevini yürüttü.

KISSADAN-HİSSELER
Yazan: 

Hüseyin ÇELİK
16. Dönem Niğde Milletvekili

İnşaat Yüksek Mühendisi
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kadan çıkış hareketi (10 Aralık 1878) teslim ol çağrılarına 
kulak asmaması, başlı başına bir destandır. Osman Paşa, 
ateş kes emrini verdikten sonra General Strukov’un “Tes-
lim belgesini imzalayınız” Şeklindeki isteğine de “Ateş 
kes emri verildi. Belge imzalamam” demiştir. Strukov: 
“Sizi kayıtsız şartsız teslim alacağım” dediğinde, 
Osman Paşa özel doktoru Hasan Bey’e dönerek şöyle der: 
Günler geçer. Fakat Hiç biri diğerine benzemez. 
Bazıları sevinçli, bazıları ise bu günkü gibi acıdır.

Plevne savunması, o zamanlar bütün dünyayı ilgilendirdi. 
Osman Paşa’nın kahramanlık şöhreti dünyaya yayıldı. Rus 
İmparatoru İkinci Aleksandr, Plevne’ye gelerek Osman 
Paşa’yı göstermiş olduğu savunmadan ötürü tebrik etti. 
Padişah da ona, Gazi unvanını verdi. Gazi Osman Paşa bu 
savunmadan İstanbul’a dönünce 7 yıl kadar Seraskerlikte 
(Başkomutan) bulundu. Daha sonra Padişah II. Abdülha-
mid Gazi Osman Paşa’yı Mabeyin Müşirliğine (Saray Mare-
şalliği) getirdi. Gazi Osman Paşa 5 Nisan 1900 tarihinde 
hayata gözlerini kapadı ve vasiyeti üzerine Fatih Camii 
bahçesindeki türbesinde toprağa verildi. 

GAZİ OSMAN PAŞA MARŞI
Kara kazan coştu derler / Dalga boydan aştı derler/ Gece 
buradan geçti derler

Moskof Tuna’yı atladı / Karakolları yokladı / Osman Paşa-
nın kolunda / Yüz bir tane top patladı

Tuna nehri aşmam diyor / Etrafıma taşmam diyor/Kör 
olası kafir Moskof/Ben Tuna’dan çıkmam diyor

Olur mu böyle olur mu? / Evlat babayı vurur mu? / Sizi 
millet hainleri / Bu dünya size kalır mı?

Kılıcımı vurdum taşa / Taş yarıldı baştan başa / Namı bü-
yük Osman Paşa/ Askerlerinle binler yaşa

PLEVNE DESTANLARI
Plevne’den toplar atıldı /İslam Bulgar’a katıldı /Haberin 
olsun Sultan Hamid/Rumeliler satıldı 

Çadırımız mavi beyaz /Bu sene gelmedi mi yaz /Aman 
katip haller yaman /Beni başka deftere yaz

Kara deniz dalgalandı /Orta yeri halkalandı /Kör olası Da-
mat paşa / Moskof ile ne laflaştı

Kara deniz akıp gider /Etrafını yıkıp gider /Sağ olası Os-
man Paşa /Bulgarları kırıp gider

Karadeniz akmam dedi/Ben Tuna’ya bakmam dedi/Yüz-
bin Kazak gelmiş olsa/Osman Paşa korkmam dedi 

Sarayönü sıra sıra söğütler / Oturmuş binbaşı asker öğüt-
ler / Bu kavgada ölen babayiğitler

Bulgarya bizden asker alacak / Alacakta Şıpka’ya yollaya-
cak / Arkamızdan analar ağlayacak

Arap oğlu bıçağını yağlasın / Yağlasın da Plevne’yi boyla-
sın / Bu kavgada çok analar ağlar.

General Sokobelev’in öncü kuvvetlerinin yardımı ile ilerli-
yordu. Sayıları 428 000 idi. Rus ordusunun elinde Berdan 
ve Pivedi marka piyade tüfeği ile Kranka marka tüfekler 
bulunuyordu. Hücum topları Nobel yapısı ve Lavroff mar-
ka, bronzdandı. Sahra topları 1866 modeli Krupp’tu. Türk 
askerinin elinde Yatağan adı verilen kılıçlarla, 1871 mo-
del Henri Martini (Fr) piyade tüfekleri, süvarilerde Yata-
ğanla, Winchester (İng) marka tabanca, Withworth marka 
ve prizmatik Kurupp modeli bronz toplar bulunuyordu.

Osman Paşa 18 Temmuz 1877 tarihinde yedi gün süren 
bir yolculuğu takiben Plevne’ye geldi. Aynı gün şehri düş-
mandan geri aldı. Plevne’yi düşmandan temizleyince İsa 
Ağa tepesine yerleşti. Büyük komutanın emrinde Tevfik 
Paşa, adında değerli bir mühendis bulunuyordu. İşte bu 
mühendis, Dünya siper savaşlarında büyük bir yeniliği 
başlatan adam oldu. O vakte kadar siperler toprak üstü-
ne yerleştirilen malzeme ile yapılırdı. Tevfik Paşa, siperleri 
toprağın içerisine kazdırdı. Bunlar ilk bakışta nal şeklinde 
ve tekmiş gibi görünüyordu. Aslında bütün siperlerin bir-
birleriyle yeraltından irtibatı vardı.

Ruslar 19 Temmuz’da İsa Ağa tepesine doğru hücuma 
geçtiler. Tepeyi 36 saat durmadan bombaladılar. Osman 
Paşa, askerin önüne geçerek ileri atıldı. Bozulan piyade-
yi topladı. Piyadenin bozulmasına hiç beklenmedik anda 
çalınan ric’at (Geri dön) borusu rol oynamıştı (Boruyu as-
ker içindeki bir Bulgar çalmıştı.). General Şilder emrindeki 
Rus kuvvetleri ağır kayıplar vererek geri çekiliyordu. İkin-
ci Rus hücumunda Şilder görevden alındı, yerine General 
Sokobelev getirildi. Bu generalde 30 Temmuz’da Osman 
Paşa’dan bir ders aldı. 50 000 kişilik kuvveti darmadağın 
oldu. Geri çekilirken 10 000 ölü, binlerce piyade tüfeği ve 
top bıraktılar. Böylece Osman Paşa’nın elindeki topların 
sayısı 90’a yükseldi. Mühimmatı elinden giden ve iş göre-
mez hale gelen Rus ordusunun bu durumu üzerine Çar ll. 
Aleksandr, devreye girdi ”Yetişin Hıristiyanlık elden 
gidiyor” parolası ile Avrupa’yı imdada çağırdı. O sırada 
büyük devletler sadece silah satışı ile ilgilendiklerinden 
Türk-Rus savaşına seyirci kalıyorlardı. Plevne’de Türklerin 
25 kilometrelik siperlerine karşılık Ruslar,50 kilometrelik 
bir kuşatma hattı meydana getirdiler. Ortalama 100 000 
kişilik bir kuvvet ve 402 topla hücuma geçen Ruslar, 
üçüncü saldırıda da bozguna uğradılar. Rus Çarı, ordusu-
na geri çekilmesi emrini verdi. Bu gidişle Osman Paşa’nın 
askeri dehasını yenmelerine imkan olmadığını anlamışlar-
dı. Ne varki Osman Paşa hiçbir yerden yardım alamıyordu. 
Rus Çarı, yeni yaptırmış olduğu demiryollarından fayda-
lanarak Rusya içerilerinden vagonlar dolusu taze kuvvet 
getirerek Plevne’ye yığdı. Son hücumda 350 subay 3 
General ve 15 000 asker kaybeden düşman, zamanın 
lehine işlediğinin farkındaydı. Kış bastırmıştı. 

Ruslar, Osman Paşa ve kuvvetlerini kesin şekilde abluka-
ya alıyorlardı. Gazi Osman Paşa’nın bundan sonra bu ablu-
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Hazırlama ve Barınma Birimleri kurularak, 18 yaşından 
sonra da istihdamları sağlanıncaya kadar izlenmesi, 

- Aileye dönüş çerçevesi adı altında koruma kararı kal-
dırılacak olan çocukların, aileleri ile birlikte o ilde bulu-
nan ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü 
temsilcisinin de bulunacağı bir komisyon kurularak, bu 
komisyonca aile ve çocuğunda fikrinin alınarak koruma 
kararının kaldırılması,

- Kurumdan ayrılmış ve işe girmek için sıra bekleyen 
kişilerin kamu kurumlarında faaliyet gösteren taşeron 
firmalarda geçici olarak istihdam edilmelerinin öncelikli 
olarak sağlanması,

- İşe yerleştirme hakkı elde etmiş ancak sabıka kaydın-
dan dolayı işe yerleşemeyen kişiler için yasal düzenle-
me yapılması,

- Koruma kararı alınarak ayni ve nakdi yardımlarla aile 
yanına döndürülen çocukların, koruma kararı kaldırılın-
caya kadar sosyo-psikolojik yönden takip edilmesi ve 
çocuklar için gerektiğinde rehabilitasyon hizmeti sunul-
ması konularında tam bir görüş birliğine varılarak, sonuç 
bildirgesi imza altına alınmıştır. 

30 Mayıs 2015 günü de beraberinde İzmir’deki Sana-
yici hemşerimiz Sayın Cumali KILIÇ’la Vakfımıza gelen 
Sayın GÖNEN, Vakıfta bulunan hemşerilerimizle sohbet 
ederek hasret giderdi. Yeni Yönetimi kutlayan ve başarı 
dileklerini ileten Akın GÖNEN Vakfımıza 1100 TL ba-
ğışta bulundu. Vakfımıza üye olan Değerli Hemşerimiz 
Sayın Cumali KILIÇ da destek sözü verdi ve “Vakfımıza 
Yapılan Bağışlar” haberinde görüldüğü gibi, bu sözü-
nü de hemen yerine getirdi. Sayın GÖNEN’e ve Sayın 
KILIÇ’a Vakfımız adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Vakfımızın Kurucula-
rından ve Onur Kurulu 
Üyemiz, Devlet Eski Ba-
kanı Sayın Akın GÖNEN 
30 Mayıs 2015 Cumar-
tesi günü Vakfımızı zi-
yaret etti. 

Türkiye Barolar Birliği 
ve Yurt-Ay Der tara-
fından 29 Mayıs 2015 
günü, Barolar Birliği’nde 
düzenlenen “Yetiştirme 
Yurtları ve Hayata Tu-

tunma” konulu panelin Onur Konuğu olarak Ankara’ya 
gelen Akın GÖNEN panel öncesi bir sunum yaptı. 

Sayın GÖNEN, sunumunda 18 yaşından sonra Yetiştir-
me Yurtlarından ayrılan çocukların heder olmaması için 
hazırladığı 3413 sayılı yasa teklifinin gerekçelerini ve 
böylesi bir yasaya neden ihtiyaç duyulduğunu anlat-
tı. Bu arada, gerek Akın GÖNEN gerekse Barolar Birliği 
Başkan Yardımcısı Sayın Berra BESLER konuşmalarında, 
korunmaya muhtaç çocukların sadece istihdamlarının 
yeterli olmayacağını, istihdamları sonrası belirli bir süre 
bu çocukların psikolojik yönden de izlenmeleri gerekti-
ğini vurguladı. 

Yur- Ay Der Genel Başkanı Kudret BULUT’da konuşma-
sında başta Sayın GÖNEN olmak üzere tüm katılımcılara 
ve katkıda bulunanlara şükranlarını sundu. Daha son-
ra Prof. Dr. Sayın Necdet BASA’nın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panelde: 

- Reşit olmadan, kurumca korunma kararı kaldırılarak 
3413 sayılı Yasadan yararlanamayan çocuklarımızın 
kanuni yollar için barodan yardım alması gerektiğinde 
çocukların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 3413 
sayılı Yasanın Reşit Olmadan Ayrılanlar Hükmü’nün de-
ğiştirilmesi,

- Korunma ve bakım altında kalan çocukların, kuruluştan 
ayrılmalarından önceki son bir yıl içerisinde, hayata ha-
zırlanması amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesi ve reşit 
olduktan sonra da istihdam sağlanıncaya kadar geçen 
süre içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
bağlı İl Müdürlükleri tarafından Eğitim, Sosyal Hayata 

AKIN GÖNEN VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ…
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1991 yılı Genel Seçimlerin yapılacağı bir yıldır; dolayısıyla 
kaçınılmaz olarak değişik hizipler de oluşur. Tesadüfen 
katıldığım böyle iki ayrı toplantıda katılımcılara “hazır 
yürümekte olan bir teşebbüs varken yeni arayışların ge-
reksiz olduğunu” ifade ile söz konusu grupları da ilk gru-
ba katılmaya ikna edince, Müteşebbis Heyet biraz daha 
büyüyerek faaliyetlerini birkaç ay daha sürdürür. Taa ki 
Seçimler yapılana kadar!... 

Seçimlerle birlikte Grup birden sessizleşip, dağılır. Bazıları 
seçimde beklentilerini karşılamıştır; dolayısıyla bir daha 
kendilerini göremeyiz. Bazılarının bekledikleri gerçekleş-
memiştir, düş kırıklığına uğramışlardır ya da heyecanları 
geçmiştir; onlar da ayrılırlar. Artık bir nevi “Fetret Dev-
ri” başlamıştır! 

İkinci Teşebbüs: Seçimlerin yapıldığı Ekim ayından son-
ra oluşan bu boşlukta, “Seçim ortamından uzakta” daha 
sakin ve realist bir ortam oluştuğu görüşüyle, bu defa 
inisiyatifi şahsen ele alarak; başta Zafer Sevdi, Aktan 
YEDİER, İsmail GÖKSEL, Dr. Nadi ÖZDAMAR, Üstün ESEN 
ve davaya inanan diğer bazı arkadaşlarımızın da deste-
ğiyle, bir bakıma “Çelebi Mehmet” rolü üstlenip yeni bir 
aksiyon daha başlatma çabasına girdim. Ofisimi ve tüm 
imkanlarımı bu amaca tahsis ettim. Bu çabalarıma destek 
veren diğer bazı hemşerilerimizle büyüyen “Müteşebbis 
Heyetimiz” daha az iddialı, ama daha realist hedefler be-
lirleyerek, adım - adım yeni bir oluşumu gerçekleştirme 
yoluna girdi. 

Maya Tutuyor: Bu arada Sayın Cafer Tayyar 
SADIKLAR’ın gruba yeniden katılmasıyla aksiyonumuz 
daha da güç kazanır. Öncelikle oluşumun bir “Dernek” 
mi yoksa “Vakıf” mı olacağı tartışılıp kararlaştırıldı. Vakıf 
kurmanın daha ciddi ve önemli bir hedef olacağı düşünül-
düğünden, kuruluşumuzun adı Sayın Tayyar Sadıklar’ın 
önerisiyle Başkentteki Niğdeliler anlamında “Başkent – 
Niğde Vakfı” olarak kabul gördü. 

Kuruluş formaliteleri için tabii öncelikle bir Ana Sözleş-
me hazırlanması gerekiyordu. Bunu da müteşebbis he-
yet içinde ve dışındaki bazı katılımcı arkadaşların katkıla-
rıyla ve başta “Elazığ Vakfı” olmak üzere, diğer bazı örnek 

BAŞKENT – NİĞDE VAKFI, 25 Nisan 1992 
tarihinde resmen kurulmuş olup, bu yıl 
23 yaşını doldurmuştur. Ana hedefini An-
kara’daki üst düzey bürokratlarımızı iş 
adamlarımızla bir araya getirip, Niğde’nin 
ve Niğdelilerin önemli sorunlarına çözüm 
bulmak ve tabiidir ki Niğde Kültür ve ge-
leneklerini yaşatmak olarak özetleyebile-
ceğimiz Vakfımız, zor şartlarda kuruldu; 
yine oldukça zor dönemler geçirmesine 
rağmen varlığını 23 yıldır sürdürmektedir. 
Kurumları kurmak kadar, devam ettirme-
nin de önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu gerçekten hareketle, Vakfımızın kuru-
luştan itibaren geçirdiği önemli evreleri 
bir kez daha hatırlamakta yarar olduğu 
kanaatindeyim. Böylece Vakıfla ilgili Viz-
yonumuzun daha gerçekçi bir çizgiye otur-
tulabileceğini düşünüyorum.

TARİHÇE:
İlk teşebbüsler, 1991 yılı: Lisemizin namdar Mate-
matik Öğretmeni Naci Hocanın (Tokmakcı Naci ERDEM 
Hoca) torunu Aktan YEDİER Niğdeli bir büyüğümüzü, 
Eski Merkez Bankası Başkanı ve Gümrük Bakanı Sn. Cafer 
Tayyar SADIKLAR’ı Ankara’daki Niğdeli hemşerilerimizi 
bir araya getirmek için önderlik etmeye ikna eder. 

Sayın SADIKLAR’ın önderliğinde 8-10 kişilik bir hemşeh-
ri grubu “Müteşebbis Heyet” olarak faaliyete geçer, 
toplantılar yapar. Aktan YEDİER’in katkılarıyla da birkaç 
defa yemekli organize toplantılar gerçekleştirilir. Benim 
sonradan katıldığım Müteşebbis Heyet öncelikle Niğde-
lilerin Ankara’da bir bakıma “Lobi/ tanıtım” faaliyetlerini 
yürütecek bir dernek kurulmasını öngörür. İlk önce amaç 
ve hedefler belirlenmeye çalışılır. Realist hedefler yanı 
sıra, hayal gücü kuvvetli bazı arkadaşlarımız muhayyile-
lerini fazlaca çalıştırıp, işi TV istasyonları, barajlar, fabri-
kalar vs. kurmaya kadar götürürler!… 

VAKFIMIZ 23 YAŞINDA
Hazırlayan: 

Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Başkanı



16 SA
Y

I: 
9

5
YA

Z 
2

0
1

5

Kuruluş yine 25 Nisan 1992 günü Ankara Sheraton 
Otelde gerçekleştirilen görkemli bir Gece ile de taçlandı-
rılmıştır. Dolayısıyla Vakfımızın Kuruluş günü ola-
rak 25 Nisan kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. 

YÖNETİM DÖNEMLERİ ÖZETİ:
Başkanlığımdaki kısa Kuruluş ve sonraki normal süreli 
Dönemde (1991-1994): Kuruluş Kadrosu oluşturuldu, 
Vakıf Senedi hazırlandı, Vakıf kuruluşu gerçekleştirildi, 
Kuruluş Gecesi ve ilk ‘’ Yıllık’’ basımı yapıldı.

Tüm Dönem boyunca çalışmalar şahsi ofisimde gerçek-
leştirilip, Vakıf giderlerinin önemli bir bölümü de tarafım-
ca karşılandığından, yaptığımız tasarruflarla bugün Vakıf 
Merkezi olarak kullandığımız Maltepe’deki Daireyi satın 
aldık. Yine aynı dönemde Sayın Ulvi ARIKAN tarafından 
Bahçelievler’deki Dairenin Vakfımıza bağışı gerçekleşti 
(kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz). Söz konusu da-
ire halen kirada olup, burs ve rutin giderlerimizin de bir 
kısmını karşılamaktadır.

sözleşmeleri inceleyerek yaptık ve bugün de yürürlükte 
olan Vakıf Senedimizi hazırladık.

Bu arada, Müteşebbis Heyetin haftalık olağan toplantı-
ları yanı sıra, aylık daha kapsamlı yemekli toplantılar da 
gerçekleştirilerek, oluşuma adım-adım yaklaşıldı. 

Bir taraftan da Sayın Ali BERENDİ, Üstün ESEN ve Dr. 
Nadi ÖZDAMAR’ın önemli katkılarıyla Kuruluş Albümü 
hazırlanarak baskıya verildi. Kuruluşu gerçekleştirme sa-
fahatında bazı olumsuzluklar, engellemeler ve hiziplerle 
karşılaşsak da, bunları da aşmayı bildik. Hareket artık ra-
yına oturmuş, maya tutmuştur. 

Kuruluş: Kasım 1991 – Nisan 1992 ayları arasında 
Vakıfla ilgili hazırlıklar tamamlanırkan, minimum ‘’Kuru-
luş Sermayesi ‘’ olan, o zamanki 137.000.000 TL da bir 
araya gelen 68 hemşehrimiz tarafından karşılanır (İsim 
ve katkıları Vakıf Senedinde kayıtlıdır) ve Ana Sözleşme 
noterde tasdik ettirilir. Sayın Hürrem KUBALI imzalı Mah-
keme Kararı ile Kuruluş tescil ve 25 Nisan 1992 tarihli 
Resmi Gazetede ilan ettirilerek işlemler tamamlanır. Ayni 
günlerde Vakfın ilk ‘’Yıllığı’’ hazırlanıp, bastırılmıştır.

VAKIF MERKEZ AÇILIŞI ve GECESİ

*Akın GÖNEN, *Ali Ulvi ARIKAN, *C.Tayyar SADIKLAR, *Yavuz DEMİRTAŞ, *Hatice DEMİRTAŞ, *Yaşar ÖZÇELİK ve eşi, *Cengazer UZ ve eşi

Vakıf Gecesi (Soldan sağa)

Vakıf merkezi açılışı (1994)
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-  Vakıf merkezimizde gerçekleşen haftalık sohbet 
toplantılarında ilgili üye ve diğer hemşehrilerimiz bir 
araya gelmekte; bazen Niğde hatıraları yadedilirken, 
bazı günler de Niğdenin sorunları tartışılmaktadır. Bir 
süredir ihmal edilen aylık ‘’TEMALI’’ toplantılarımızın ise 
yakında tekrar başlatılacağını umuyorum.

-  Vakıf Merkezimizde ayrıca Niğde Dernekleri Fede-
rasyonu ile muhtelif İlçe ve Kasaba Dernekleri misafir 
edilmekte olup; cari masraflarımıza (Çok sembolik de 
olsa) katkı sağlamaktadırlar. Derneklerimizin ve Der-
nekler Federasyonunun imkanları arttıkça katkılarının 
da artacağını umuyoruz. 

 Son olarak yaklaşık 20 yıldır misafir ettiğimiz Ulukışla 
Derneği, İzmirdeki bir hayırsever hemşehrimizin, Sa-
yın Ceyhan DEMİR ve diğer bazı hayırseverlerin kat-
kılarıyla, İlkiz Sokakta bir Daire edinerek taşınmıştır. 
Temennimiz diğer Dernekler ve Federasyonun da bir 
gün benzer imkanlara kavuşmasıdır.

- Kuruluştan itibaren bir kısmı Vakıf Merkezinde, 
bir kısmı Otel Salonları ve bazıları da Niğdede olmak 
üzere sayısız yemekler, temalı toplantılar, kermes-
ler ve ayrıca son yıllarda 3 defa da ‘’NİĞDE GÜNLERİ’’ 
organizasyonu gerçekleştirilmişti. Bu faaliyetlerin bir 
kısmının maliyetleri, kısmen de olsa, Vakfımızın imkan-
larıyla karşılanırken, bir kısmı da katılımcılarca finanse 
edilmiştir. Faaliyetlerin organizasyonunda Vakfımıza 
maddi katkısı kadar, Niğde Kültürüne ve Niğdelilere 
sağlanacak yarar da öne çıkmaktadır.

- Gelen bağışlara bağlı olarak, Niğdeli bazı ‘’İmka-
nı yetersiz’’ öğrencilere Burs/Eğitim Yardımı sağlandı. 
Sayın Hüseyin ÇELİK döneminde bir ara 140 kadar 
olan bu yardım sayıları, son yıllarda ne yazık ki oldukça 
azalmıştır. Bu önemli hedefin Vakfımıza ve Niğdelile-
re yakışacak seviyede gerçekleşebilmesi için ( Ankara 
içinden de, dışından da olsa), her Niğdelinin ‘’KARINCA 
KARARINCA’’ yardımcı olmaları beklenmektedir.

Henüz gerçekleşmeyenler:

- İlk kuruluştaki 68 KURUCU ÜYE yanı sıra, daha son-
raki katkılarıyla öne çıkan (70 kadarı aktif) 200 kadar 
MÜTEVELLİ ÜYE ve sadece bir o kadar da NORMAL 
ÜYE mevcudumuz bulunmaktadır.

 Ankarada 50.000 kadar Niğdeli hemşehrimizin bulun-
duğunu varsayarsak (Ankara dışındakileri saymasak 
dahi), Normal Üye sayımız çok azdır; bu sayı en az bir-
kaç yüz, hatta birkaç bin bin dolaylarında olmalıdır. 

Kuruluş Dönemi içinde gerçekleştirilen çeşitli rutin fa-
aliyetler yanı sıra, Niğde Üniversitesi’nin Temel Atma 
Seremoni masraflarına da ‘’Karınca Kararınca’’ katkıda 
bulunduk (Bu nedenle Vakıflar idaresinden tenkit yazısı 
dahi aldık).

Takip eden Dönemlerde sırasıyla: Sayın Prof. Dr. C. 
Tayyar SADIKLAR, Sayın Hasan İKİZOĞLU ve Sayın Hü-
seyin ÇELİK Dönemlerinde de önemli faaliyetler gerçek-
leştirilip, Mütevelli ve Normal üye sayısı artırıldı. Niğdeli 
öğrencilere Burs verilmeye başlandı, NİĞDEmiz dergisi çı-
karıldı ve Merkez Dairemizin üstündeki üçüncü Dairemiz 
satın alındı. Söz konusu daire de kirada olup; cari masraf-
larımızın önemli bir kısmı da bu gelirle karşılanmaktadır. 
Vakfımızca yine Sn. ÇELİK döneminde, çok güzel bir YIL-
LIK basımı daha gerçekleştirdi.

Daha Sonra: Sayın Dr. Nadi ÖZDAMAR, Sayın Musa BA-
LABAN (kendisini rahmetle anıyoruz), Sayın Şeyda DO-
ĞANCIOĞLU ve Sayın Muzaffer TUNA başkanlığında Vak-
fımız zor bir konjonktürde misyonunu devam ettirmiş, 
bazı faaliyetler azalsa da, NİĞDE GÜNLERİ gibi önemli bir 
organizasyona katkıda bulunmuştur.

4 Nisan 1992 Tarihinde gerçekleştirilen Olağa-
nüstü Toplantıda: Yönetim Kurulu Üyeleri yenilenmiş 
olup; Sayın Muharrem ÖZMEN in Başkanlık, Sayın Şeyda 
DOĞANCIOĞLU’nun Başkan Yardımcılığı görevini üstlen-
diği Yeni Yönetim Kurulumuz Üyelerinin isim ve kısa öz-
geçmişleri dergimizde yer almaktadır.

Zor bir dönemde görev alan arkadaşlarıma başa-
rılar dilerim. Diğer Vakıf üyeleri yanı sıra, Niğdeli 
tüm hemşehrilerimizin de katkılarıyla yeni Yöne-
time destek vereceklerini umuyor ve bekliyorum.

VİZYONUMUZ, GERÇEKLEŞEN VE HENÜZ 
GERÇEKLEŞEMEMİŞ HEDEFLERİMİZ:
Vakıf amaçları ANA SÖZLEŞME metninde detaylı olarak 
belirtilmiştir. Bazıları temenni anlamında teorik kalsa 
da, önemli olanları kısmen de olsa gerçekleştirdik, ger-
çekleştirmeye devam ediyoruz. Ama Vakıf olarak henüz 
gerçekleştireceğimiz önemli işler var. İşte kısmen de olsa 
gerçekleşen ve henüz gerçekleş-memiş önemli hedefler:

Gerçekleşenler:

-  Vakıf Kuruluşu: En başta, 25 Nisan 1992 tarihinde 
resmen gerçekleşti.

-  Vakıf Merkez Bürosu: İlk dönemde satın alındı. Yine 
ilk yıllarda 2 Daire daha edinildi (Biri Rahmetli Ali Ulvi 
ARIKAN hibesi olup, cari masraflarımızın ve eğitim yar-
dımlarımızın bir kısmını karşılamaktadır).
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üyelerden, Vakfa olan katkı ve kıdem durumları Yö-
netimce değerlendirilmek suretiyle önerilecek, en az 
2 aday arasından, KURUCULAR KURULU’nca seçim 
yapılır.

4. Onur Kurulu Üyeliği: Normal veya Mütevelli Üye-
lerden Vakfa katkıları minimum 5 Burs tutarı (2015 
için 2500 TL veya üzeri) kadar olanlar, Kurucular 
ve Mütevelliler Kurulu kararıyla, ONUR KURULU ÜYE-
Sİ seçilirler. Ayrıca, Eski Vakıf Başkanları yanısıra, Niğ-
deli Milletvekilleri, Niğde Valisi ve benzeri görevlerde 
bulunmuş üst düzey Niğdeli görevliler ile, Ulusal ve 
Uluslararası çapta başarılı sporcular da, yine Yönetim 
Kurulunun teklifi ve KURUCULAR VE MÜTEVELLİLER 
KURULU’nun onayı ile Onur Kurulu Üyesi seçilirler.

Üyelik için NİĞDEmiz Dergisinde bir örneği bulu-
nan Formun doldurulması, giriş için gerekli mi-
nimum ‘’Katkı Payının’’ hesaba yatırılmış olması 
ve tabii, Üyeliğe mani durumunun bulunmaması 
gereklidir.

NİĞDELİ HEMŞEHRİLERİMİZDEN 
BEKLENTİLERİMİZ:
Vakfımız Ankaradaki Niğdeliler için bir yardımlaşma 
odağı olduğu kadar, Niğdenin gelişmesine yardımcı ola-
cak ger türlü girişime, her türlü projeye katkıda bulun-
mak amacıyla kurulmuş olup; hertürlü siyasi ve bölgesel 
ayrımcılığı reddeden, ilgi odağında sadece Niğdeliler ve 
Niğde Kültürü bulunan bir Kurumdur. Üyelerinin de, Yö-
neticilerinin de faaliyet alanıyla ilgili ne bir çıkarı, ne de 
beklentisi olmadığı gibi; hepsi Vakıf için maddi-manevi 
özveride bulunan saygın kişilerdir.

Şimdiye kadar Vakfımıza herhangi bir nedenle üye 
olamamış hemşehrilerimizden beklentimiz; öncelikle mi-
nimum katkı payını (50 TL) ödeyerek Vakfa Üye olmaları 
ve olabildiğince tanıdıklarınını da ÜYE YAPMALARIDIR. 
Üyelik Formunu Merkezimizden edinebilecekleri gibi, 
NİĞDEmiz Dergisindeki Formu da kullanabilirler.

Mevcut Üyelerimizden beklentilerimiz ise; herza-
manki gibi (olabildiğince daha da fazla) Vakfımıza olan 
maddi - manevi katkılarının devamıdır. Üyelerimizden 
ayrıca KAYIT YENİLEME FORMUNU doldurup, Vakıf Mer-
kezine iletmelerini dileriz. Bir başka beklentimiz ise, bir 
süredir tavsamış bulunan YENİ ÜYE kaydı için bütün Eski 
Üyelerimizin özel bir çaba sarfetmesidir.

Ankaradaki bu ocağı açık tutmaya - tüttürmeye 
her Niğdelinin katkıda bulunmasını bekliyoruz.

 Esasen NORMAL ÜYELİK şartları bu yıl çok kolaylaş-
tırılmış olup; üyelik için Ankara yanı sıra, her yöreden 
başvurular bekliyoruz. Başvuru Şartları ve Formları 
NİĞDEmiz Dergisi’nde son kez yer almaktadır. 

- Önemli bir eksiğimiz: Şu andaki Vakıf Merkezimiz 
hem Vakıf faaliyetleri, hem de misafir ettiğimiz diğer 
Dernekler ve Federasyon için yetersiz kalmaktadır. Fa-
aliyetlerimizin daha iyi ifası için, yeni ve daha büyük 
(4+1) bir Daireye ihtiyaç vardır. Bu hususta da özellikle 
ve öncelikle, İşadamlarımızın yanı sıra, diğer VARLIKLI 
Hemşehrilerimizden de başlangıçtakinden daha kayda 
değer jestler beklemekteyiz. 

VAKFIMIZA ÜYELİK ŞARTLARI:
Vakfımız Ana Sözleşmesine göre 4 tür üyelik söz konu-
sudur: Kurucu Üyelik, Mütevelli Üyelik, Normal (Kayıtlı) 
Üyelik ve Onur Kurulu Üyeliği. Kısaca açıklamak gerekir-
se, üyelik çeşitleri/özellikleri ve kayıt şartlarını şöylece 
özetleyebiliriz:

1. Normal (Kayıtlı) Üyelik: Temel üyelik türü olup; 
Üyelerden en az birinin referansıyla önerilebilir. 2015 
yılı için KURUCULAR VE MÜTEVELLİLER KURULU Ola-
ğan Toplantısında, ‘’İlk Kayıt’’ ücreti ve ‘’NİĞDEmiz’’ 
Dergisi için ayrıca bir Abonelik ücreti alınmaması kay-
dıyla, Yıllık Aidat 50 TL olarak tesbit edilmiştir.

2. Mütevelli Üyelik: Normal üyelerden gerek Vakfa 
yaptıkları bağışlar, gerekse diğer katkıları dolayısıyla 
öne çıkanlardan, Yönetim Kurulu tarafından önerilen-
ler arasından KURUCULAR KURULU’nca uygun 
görülenler bu statüyü kazanır ve mükellefiyetleri-
ni yerine getirmeleri kaydıyla üyelikleri devam eder. 
Üyelik için gerekli minimum giriş aidatı prensipte bir 
burs karşılığı olup; 2015 için tutarı 500 TL dır. 

 (NOT: Son Kurucular Kurulu Toplantısında, Mütevelli 
Üyelerden geçmiş dönemlerden aidat borcu olanlar 
için, Haziran sonuna kadar 200 TL ödemeleri kaydıy-
la, üyeliklerinin devamı kararı alınmış olup; Mütevelli 
ve Kurucu üyelerimizden birikmiş borcu bulunanların 
bu imkanı değerlendireceklerini umarım).

3. Kurucu Üyelik: Kuruluşta yer alan 68 kişinin adları 
ve ilk katkıları Ana Sözleşmede yer almaktadır. Ölüm, 
iş görememezlik veya istifa nedeniyle Kurucu Üye-
likten ayrılmaları durumunda, normalde, kanuni va-
rislerinden biri bunların yerini alır. Varislerinden talep 
olmazsa yerlerine, öncelikle Onur Kurulu veya diğer 
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BAŞKENT- NİĞDE VAKFI
ÜYE BİLGİ YENİLEME
ÜYELİK BAŞVURU FORMU 
ADRES: G.M.K. Bulvarı 55/1 Maltepe-ANKARA

Tel: (0312) 231 79 91 

TC No : 

Adı – Soyadı : 

Doğum Yeri :  Tarihi : 

Ana Adı :  Baba Adı : 

Ev Adresi : 

İş Adresi : 

Telefon : Ev: (0 ) İş: (0 )  GSM (0 ) 

E-Posta :  Faks: (0 ) 

YARDIMCI BİLGİLER (Mümkün olduğunca cevaplayınız):

Mesleği / Tahsili : 

Son çalıştığı Yer ve Görevi : 

Niğde ile Bağlantısı (var/yok/az/devamlı) : 

Öğrenim Hayatı (özet) : 

Başkent Niğde Vakfı’na üye misiniz?  Evet ( ) / Hayır ( ) (İşaretleyin)

Üye iseniz üyelik tarihi : / /  Statünüz :  (Normal Üye/Mütevelli Üye)

Üye değilseniz; üye olmak ister misiniz? Evet ( ) / Hayır ( ) / Daha sonra ( ) (İşaretleyin) 

Referanslarınız : 1-  2- 

Üyelik şartlarını kabul ediyorum. Normal Üyelik için  / /  tarihinde Ziraat Bankası 

Maltepe Şb.Ankara: 3453 7777- 5003 Hesabınıza / PTT Bank/Posta Çeki No: 108 000 Hesabınıza / 

Vakıf Merkezine  TL yatırdım.

Ad- Soyad:  Tarih: / /  İmza:  

(Not: Vakfımızla ilgili soru, Görüş ve önerilerinizi arka sayfada özetleyip, Formu Vakıf Merkezine gönderiniz)

Yeni
Fotoğraf
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VAKIF YÖNETİMİNCE ALINACAK NOTLAR:

Giriş Aidatı Ödemesi: Tarih: / /  ,  TL,  Banka / Merkezimize yatırılmıştır.

Normal Üyelik kabul: (Yönetim K. Kararı; Tarih: / /  - Sayı: )

Mütevelli Üyelik önerisi: (Yön. K. Kararı; Tarih: / /  - Sayı: )

Kurucu Kurul onayı: / /

Özel Notlar:

BAŞKENT – NİĞDE VAKFI İLE İLGİLİ ÖZET GÖRÜŞLERİNİZ:

ÖNERİLERİNİZ:

SORULARINIZ:

VAKFA YAPABİLECEĞİNİZ MUHTEMEL KATKILAR (ŞARTLI /  ŞARTSIZ):

Yanıtlayan, Adı-Soyadı: 
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SEÇENEK – I:
Bu seçenekte 2 adet ampul ile ortalama günde 5 saat aydın-
latma yapılması durumunda enerji ihtiyacı 200 W-Sa olarak 
öngörülmektedir. İstenirse 5 Adet ampul kullanılabilir ve bir 
gün 8 Saat, sonraki gün 2 Saat elektrik yakılabilir. Önemli olan 
uzun dönemde ortalama enerji sarfiyatıdır. Güneş paneli ihti-
yacını hesaplamak için günde 1,5 x 200 = 300 W-Sa enerji 
üretilmelidir. Güneş panelinin Günde ortalama 7 Saat güneş 
ışığı alacağı hesaplanırsa 300 / 7 = 43 W gücünde panele 
ihtiyaç vardır. Standart 40 W panel kullanılacaktır.
Bataryanın 4 günlük ihtiyacı karşılayacak kapasitede olması 
istenmektedir. 300 x 4 = 1200 W-Sa kapasitesinde 12 V/DC 
batarya seçilirse; 1200 / 12 = 100 Amper-Sa kapasitede 
bir batarya kullanılmalıdır. 
Sistemde sadece aydınlatma yapılacağı için doğru akımla (DC) 
enerji sağlanması yeterli olacaktır. Elektrik enerjisinin Alter-
natif akıma (AC) dönüştürülmesi için inverter kullanılmasına 
gerek yoktur.
Güneş Paneli : 40 W
Batarya : 12 V/DC - 100 Amper-Sa
Kontrol Cihazı : 10 Amper
Güç kontrol kutusu, Panel sehpası, devre kesici sigortalar ve 
diğer bağlantı elemanları 
Toplam fiyatı : 650 YTL. + KDV

SEÇENEK – II:
Bu seçenekte 2 adet ampul ile ortalama günde 5 saat ay-
dınlatma ve bir televizyonun günde ortalama 5 saat çalıştı-
rılması durumunda enerji ihtiyacı 550 W-Sa olarak öngörül-
mektedir. İstenirse 5 Adet ampul kullanılabilir ve bir gün 8 
Saat, sonraki gün 2 Saat elektrik yakılabilir. Önemli olan uzun 
dönemde ortalama enerji sarfiyatıdır. 
Güneş paneli ihtiyacını hesaplamak için günde 1,5 x 550 = 
825 W-Sa enerji üretilmelidir. Güneş panelinin Günde ortala-
ma 7 Saat güneş ışığı alacağı hesaplanırsa 825 / 7 = 118 W 
gücünde panele ihtiyaç vardır. Standart 120 W panel kul-
lanılacaktır.
Bataryanın 4 günlük ihtiyacı karşılayacak kapasitede olması 
istenmektedir. 825 x 4 = 3300 W-Sa kapasitesinde 12 V/DC 

1) GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK SİSTEMİNİN ÇALIŞMA 
PRENSİPLERİ:
Güneş enerjili elektrik sisteminde kullanılan Güneş Paneli, Gü-
neşin yaydığı ışın enerjisini Doğru Akım (DC) elektrik akımına 
çevirmektedir. Doğru akımla çalışan aletler kullanılması veya 
Doğru akım aydınlatma ampullerinin kullanılması halinde bu 
enerjiden faydalanılır. Evlerde kullanılan aletlerin çoğunluğu 
220V AC akımla çalıştığı için istenirse bu enerji bir inverter 
vasıtasıyla AC akıma dönüştürülerek kullanılabilir. 
Güneş ışığından faydalanılarak elde edilecek enerji ile ihtiyaca 
göre her seviyede elektrik enerjisi sağlanabilmektedir. Yeter 
ki ihtiyaçlar doğru olarak belirlenebilsin ve gerekli kapasitede 
güç ünitesi yerleştirilsin. 
Güneş enerjili elektrik sistemleri, teknik olarak yeterliliği ve 
güvenilirliği kanıtlanmış sistemlerdir. Sistemin kuruluşun-
da verdiği enerjiyi 30 yıl süreyle ilk günkü performansında 
herhangi bir değişiklik olmadan verebilecek özellikte olduğu 
tespit edilmiştir.
Öncelikle kullanım yerine göre ihtiyaçlar belirlenmekte ve 
ihtiyaca uygun kapasitede sistemin kurulumu yapılmakta-
dır. Sistem modüler yapıda olduğu için zamanla ihtiyaçların 
değişmesine bağlı olarak, geliştirme ve genişletme imkanı 
bulunmaktadır. Sistemin kullanılmadığı veya enerji ihtiyacının 
olmadığı durumlarda modüler yapıdaki düzeneğin sökülerek 
emniyetli bir yere konması mümkün olmaktadır. 
Bol güneşli kırsal alanlarda Güneş enerjili elektrik sistemle-
rinden faydalanmak en ideal çözüm olarak görülmektedir. 
Türkiye güneş enerjisinden faydalanma konusunda çok şans-
lı ülkelerden biridir. Özellikle Avrupa ülkelerine göre de çok 
avantajlı bir konumdadır. Fakat Türkiye’de bu güne kadar 
güneş enerjisinden faydalanma konusunda; yeterli uygulama 
yapılmamıştır. Bu sistem güneşin çok az görüldüğü İskandi-
nav ülkelerinde bile çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

2) ENERJİ İHTİYACI:
Sistemde kullanılacak elektrikli cihazların cinsi, ne kadar enerji 
kullandığı ve günde ortalama ne kadar süre ile çalıştırılacağı 
bilinmelidir. Bu veriler kullanılarak değişik senaryolara göre 
oluşacak alternatiflerin değerlendirilmesi ve müşterinin bun-
lardan kendisine uygun olanını seçmesi uygun olacaktır.  (Ek: 
Tablo)

GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK SİSTEMİ İLE EV VE
SULAMA ELEKTRİĞİ İHTİYACININ KARŞILANMASI

Yazan: 
Mustafa ACER

GÜCÜ SEÇENEK – I ve II SEÇENEK – III ve IV SEÇENEK – V ve VI
WAT ADET SAAT SARFİYAT ADET SAAT SARFİYAT ADET SAAT SARFİYAT

AYDINLATMA 20 2 5 200 2 5 200 2 5 200
TELEVİZYON 70 1 5 350 1 5 350 1 5 350
BİLGİSAYAR 100 1 4 400 1 4 400
VANTİLATÖR 50 1 4 200 1 4 200
BUZDOLABI 100 100 8 800 1 8 800
SU POMPASI 400 1 8 3200
SU POMPASI 800 1 8 / 2 6400 / 1600

TOPLAM 200W
550 W

1950 W
3200 W

6400 W
3550 W
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SEÇENEK – V:
Bu seçenekte 20 m. Derinlikten günde ortalama 40 ton su 
çıkaracak kapasitede bir su pompası çalıştırılacağı varsayılmış-
tır. (Derinlik 70 m. Olursa günde ortalama 14 ton su çıkarıl-
maktadır.) Bu sistem için gerekli panel gücü 800 W olarak 
belirlenmekte ve panellerin güneş izleme sistemi kullanılarak 
enerji veriminin artırılması planlanmaktadır. Bu sistem DC 
doğru akımla çalışmakta, güneş olduğu sürede su çıkarmak-
tadır. Çıkarılan su doğrudan sulamaya verileceği gibi istenirse 
bir depoda toplanarak daha sonra dağıtım yapılabilecektir.
Sistemde ilave bir batarya ve inverter sistemine ihtiyaç yoktur.
Güneş paneli : 800 W
Kontrol cihazı : 30 Amper
Su pompası : ETAPUMP - PS 1200 / HR-20 veya 

HR-07(Bataryasız bağlantı yapıla-
caktır.)

Güneş izleme sistemi : MPP 
Güç kontrol kutusu, Panel sehpası, devre kesici sigortalar ve 
diğer bağlantı elemanları 
Toplam fiyatı : 10.000 YTL + KDV.

SEÇENEK – VI:
Bu seçenekte aydınlatma için 2 adet ampulün günde ortala-
ma 5 saat, bir televizyonun 5 saat, bir bilgisayarın 4 saat, bir 
vantilatör 4 saat, bir buzdolabı 8 saat ve bir su pompasının 
ortalama günde 4 saat çalışacağı varsayılarak günde ortala-
ma 3550 W-Sa enerji sarfiyatı olacağı hesaplanmaktadır. 
Güneş paneli ihtiyacını hesaplamak için günde 1,5 x 3550 = 
5325 W-Sa enerji üretilmelidir. Güneş panelinin Günde orta-
lama 7 Saat güneş ışığı alacağı hesaplanırsa 5325 / 7 = 760 
W gücünde panele ihtiyaç vardır. Standart 800 W panel 
kullanılacaktır.
Batarya ihtiyacı hesaplanırken; Su pompası, Buzdolabı, van-
tilatör ve bilgisayarın gündüz de çalışması durumunda de-
polanacak enerji yaklaşık 2600 W daha az olacaktır. Günde 
yaklaşık 5325 – 2600 = 2725 W-Sa enerjinin gece kullanımı 
için depolanması yeterli olacaktır. Bataryanın 4 günlük ihtiya-
cı karşılayacak kapasitede olması istenmektedir. 2725 x 4 = 
10900 W-Sa kapasitesinde 12 V/DC batarya seçilirse; 10900 
/ 12 = 908 Amper-Sa kapasitede batarya kullanılmalıdır. Bu 
durumda Standart 1000 Amper-Sa kapasiteli batarya 
yeterli olacaktır.
Sistemde su pompası DC doğru akımla çalışacak ve diğer ci-
hazlar alternatif akımla çalışacağı için inverter kullanılacaktır. 
Kullanılacak cihazlar aşağıda listelenmiştir.
Güneş paneli : 800 W
Batarya  : 5 Adet * (12 V/DC – 200 Amper-Sa)
İnverter : 1000 W (12 V/DC - 220 V/AC)
Kontrol cihazı : 2 Adet (20 Amper)
Su pompası : ETAPUMP - PS 1200 / HR-20 veya 

HR-07 (Bataryasız bağlantı yapıla-
caktır.)

Güç kontrol kutusu, Panel sehpası, devre kesici sigortalar ve 
diğer bağlantı elemanları 
Toplam fiyatı : 11.500 YTL. + KDV

3) GENEL DEĞERLENDİRME:
Yukarda 5 ayrı senaryoya göre seçenekler oluşturulmuştur. 
Bu senaryolar ihtiyaç sahibinin isteğine uygun olarak değiş-
tirilebilir ve yeniden değerlendirilebilir. Bu değerlendirme bir 
ön çalışma niteliğindedir. Kesin teklifler ihtiyaç belirlendikten 
sonra yerinde yapılacak inceleme sonucu belirlenecektir

batarya seçilirse; 3300 / 12 = 275 Amper-Sa kapasitede bir 
bataryaya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılayacak 300 Am-
per-Saat kapasitede batarya kullanılacaktır. Sistem 220 
V/AC akımla çalışacağı için güneş enerjisi ile elde edilen 12V/
DC akımlı elektrik enerjisi bir inverter vasıtası ile AC akıma 
çevrilecektir.
Güneş Paneli  : 120 W
Batarya  : 12 V/DC - 300 Amper-Sa
Kontrol Cihazı : 10 Amper
Inverter : 300 W (12 V/DC - 220 V/AC)
Güç kontrol kutusu, Panel sehpası, devre kesici sigortalar ve 
diğer bağlantı elemanları 
Toplam fiyatı : 1800 YTL. + KDV

SEÇENEK – III:
Bu seçenekte aydınlatma için 2 adet ampulün günde ortala-
ma 5 saat, bir televizyonun 5 saat, bir bilgisayarın 4 saat, bir 
vantilatör 4 saat ve bir buzdolabı 8 saat çalışacağı varsayıla-
rak günde ortalama 1950 W-Sa enerji sarfiyatı olacağı hesap-
lanmaktadır. Güneş paneli ihtiyacını hesaplamak için günde 
1,5 * 1950 = 2925 W-Sa enerji üretilmelidir. Güneş panelinin 
Günde ortalama 7 Saat güneş ışığı alacağı hesaplanırsa 2925 
/ 7 = 418 W gücünde panele ihtiyaç vardır. Standart 400 W 
panel kullanılacaktır.
Batarya ihtiyacı hesaplanırken; Buzdolabı, vantilatör ve bilgi-
sayarın gündüz de çalışması durumunda depolanacak enerji 
yaklaşık 1000 W daha az olacaktır. Günde yaklaşık 2925 – 
1000 = 1925 W-Sa enerjinin gece kullanımı için depolanması 
yeterli olacaktır. Bataryanın 4 günlük ihtiyacı karşılayacak ka-
pasitede olması istenmektedir. 1925 x 4 = 7700 W-Sa kapa-
sitesinde 12 V/DC batarya seçilirse; 7700 / 12 = 642 Amper-
Sa kapasitede batarya kullanılmalıdır. Bu durumda Standart 
600 Amper-Sa kapasiteli batarya yeterli olacaktır.
Sistem alternatif akımla çalıştığı için inverter kullanılacaktır. 
Kullanılacak cihazlar aşağıda listelenmiştir.
Güneş paneli : 400 W
Batarya  : 3 Adet * (12 V/DC – 200 Amper-Sa)
İnverter : 1000 W (12 V/DC - 220 V/AC)
Kontrol cihazı : 20 Amper
Güç kontrol kutusu, Panel sehpası, devre kesici sigortalar ve 
diğer bağlantı elemanları 
Toplam fiyatı : 4.500 YTL. + KDV

SEÇENEK – IV:
Bu seçenekte 20 m. Derinlikten günde ortalama 29 ton su 
çıkaracak kapasitede bir su pompası çalıştırılacağı varsayılmış-
tır. (Derinlik 70 m. Olursa günde ortalama 7,5 ton su çıkarıl-
maktadır.) Bu sistem için gerekli panel gücü 400 W olarak 
belirlenmekte ve panellerin güneş izleme sistemi kullanılarak 
enerji veriminin artırılması planlanmaktadır. Bu sistem DC 
doğru akımla çalışmakta, güneş olduğu sürede su çıkarmak-
tadır. Çıkarılan su doğrudan sulamaya verileceği gibi istenirse 
bir depoda toplanarak daha sonra dağıtım yapılabilmektedir.
Sistemde ilave bir batarya ve inverter sistemine ihtiyaç yoktur. 
Güneş paneli : 400 W
Kontrol cihazı : 20 Amper
Su pompası : ETAPUMP - PS 1200 / HR-14 veya 

HR-04 (Bataryasız bağlantı yapıla-
caktır.)

Güneş izleme sistemi : MPP 
Güç kontrol kutusu, Panel sehpası, devre kesici sigortalar ve 
diğer bağlantı elemanları 
Toplam fiyatı : 7.000 YTL + KDV.
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SU POMPASI UYGULAMASI :

ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEM:

MÜSTAKİL SİSTEM:

İletişim İçin: Mustafa ACER • ACER ENERJİ, Güneş Enerjili Elektrik sistemleri
Tel : 312.4351394    GSM : 0.533.7170252    E-Mail : macer@ttnet.net.tr



24 SA
Y

I: 
9

5
YA

Z 
2

0
1

5

Vakfımızın 22.02.2015 tarihinde yapılan Olağan Kurucular Kurulu Mütevelliler Kurulu Toplantısı’nda (Mali Genel Kurul), kuru-
luşumuzdan itibaren 2006 yılına kadar vermiş oldukları olağanüstü destek ve katkıları ya da 2013 – 2014 yıllarındaki önemli 
ayni ve nakdi destekleri nedeniyle, 36 üyemiz Onur Kurulu Üyeliğine; mütevellilik şartlarını yerine getiren 10 üyemiz ise Mü-
tevelliler Kurulu Üyeliği’ne seçilmişlerdir. 

ONUR KURULU ÜYELERİMİZ (*)
M. Fahri ANDAÇ Sırrı ARISOY Hüseyin BEKTAŞ Süleyman BOZBOĞA
Süleyman CEYLAN Arzu ÇELİK Şeyda DOĞANCIOĞLU Hilal ERDİNÇ 
Gönül EREM Sedat EREM Asuman ERİŞEN Üstün ESEN 
Mevlüt GÜMÜŞ Gülsün (BOR) GÜNER Muazzez GÜYER Hüseyin KABAKSIZ 
Özgür KEÇECİ Mehmet KILINÇ Burhan KOZAN Nermin KÖKPINAR
Hürrem KUBALI Hıfzı MAKBULOĞLU Ahmet M. ÖZENÇ Hayriye ÖZENÇ 
Yüksel ÖZENÇ Ercan SARIKAYA Fehmi SEFER Fatih SÖNMEZ
İlhan SUNGUR Hüseyin ŞENOL Filiz ŞİRİ Ayşe Sungur TEZCAN 
Öznur UZ İrfan YAMANOĞLU Ruhi YAMANER Saadettin YILDIZ

MÜTEVELLİLER KURULU ÜYELERİMİZ 
İhsan AVŞAR Zafer DEMİR Ahmet EFE Kemal EMEN
Hakan ER Fatih KOÇAK Ahmet ÖĞÜT Mehmet ÖZMEN
Uğur SAYIN Kadir TEKİN 

Onur Kurulumuzun ve Mütevelliler Kurulumuzun yeni üyelerini içtenlikle kutluyor; Vakfımıza geçmişte olan ilgi ve desteklerinin 
gelecek günlerde de artarak devamını bekliyor, esenlikler diliyoruz. 
Sevgi ve Saygılarımızla
Başkent- Niğde Vakfı Yönetim Kurulu

(*) Listeler soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir.

BAŞKENT – NİĞDE VAKFI 
ONUR KURULU ve MÜTEVELLİLER KURULU’NUN YENİ ÜYELERİ

BAŞKENT- NİĞDE VAKFI 
YÖNETİM KURULU YENİLENDİ

rulu asil üyeliklerine; Mehmet KILINÇ, Av. Ali DEMİR, Nermin 
ÖGAT, Muzaffer TUNA ve M. Adnan BİLGİN yedek üyelik-
lere; Kurucu ve Mütevelli Üyeliklerin ortaklaşa oylarıyla da 
Gökhan BULUŞ, Naim BAYKAN, Ahmet ÇİMEN ve Ahmet EFE 
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Nihal ESEN, Cemil DERELİ-
OĞLU, Zülal DEMİRCİ ve İhsan AVŞAR’DA yedek üyeliklere 
seçildiler. 

Dilek ve temennilerde Sayın Hüseyin ÇELİK yönetime herke-
sin yardımcı olması gerektiğini hatırlattı. Sayın Naci ŞİRİ’de 
“Huzurlu ve iyi bir toplantı oldu.” diyerek tüm katılanlara te-
şekkürlerini iletti ve toplantı sonlandırıldı. 

Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilen üyelerin 07.04.2015 
tarihinde yapmış oldukları ilk toplantıda ise üyeler yönetim 
kurulu asil üyelerinden Muharrem ÖZMEN’i Başkanlığa, Şey-
da DOĞANCIOĞLU’nu Başkan Yardımcılığına, Ahmet EFE’yi 
de Muhasip Üyeliğe getirdiler. Diğer 6 arkadaşımız ise Yöne-
tim Kurulu asil üyeleri olarak görev aldılar.

Başkent – Niğde Vakfı’nın Muzaffer TUNA başkanlığındaki 
Yönetim Kurulu’nun Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kararı 
alarak 28 Şubat 2015 tarihinde olağanüstü seçimli genel 
kurul kararı alarak istifa etmeleri sonucunda, Kurucular Ku-
rulu Üyelerimiz ve Mütevelliler Kurulu üyeleri tek maddeli 
gündeme göre yeni yönetim kurulu üyelerini belirlemek 
üzere 4 Nisan 2015 tarihinde Vakıf merkezinde toplandı. 
Açılışı takiben divanın teşkilinden sonra, Ulu Önderimiz ATA-
TÜRK, tüm şehitlerimiz ve Vefat eden Üyelerimiz için saygı 
duruşu yapıldı. 

Ulukışla Derneği Başkanımız Sayın Kemal ERDAĞ’ın vermiş 
olduğu sözlü önerge ile, Denetimin de yenilenmesi yönün-
deki talebinin, olağanüstü genel kurullarda gündem değişik-
liği yapılamayacağı gerekçesiyle (Vakıflar Genel Müdürlüğü-
nün ilgili yazısına göre) reddinden sonra seçimlere geçildi. 

Verilen önergeler doğrultusunda yapılan seçimlerde Kurucu 
üyelerin oylarıyla Şeyda DOĞANCIOĞLU, Hilal ERDİNÇ, Zerrin 
ÜNSAY, Muharrem ÖZMEN ve Hakkı ULUPINAR Yönetim Ku-
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Naim BAYKAN
Üye

Zerrin ÜNSAY
Üye

Hakkı ULUPINAR
Üye

Muharrem ÖZMEN
Başkan

Gökhan BULUŞ
Üye
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Üye

Hilal ERDİNÇ
Üye

Şeyda DOĞANCIOĞLU
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YÖNETİM KURULU
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BAŞKENT NİĞDE VAKFI
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Niğde-Eskigümüş’te 17.02.1942’de doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu, Ziraat Yüksek Mühendisidir. 
Daire Başkanı olarak 2000 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan (O zamanki adıyla) emekli oldu. Başbakanlık ve 

TBMM’de Danışman olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk 3 torun sahibidir. 

Muharrem ÖZMEN

1959 yılında Niğde’de doğdu. İzmir – Buca Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü mezunudur. Çeşitli Anadolu Liselerinde 
İngilizce öğretmenliği ve yöneticilik, MEB Protokol Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen, Başkent Üniversitesi Özel 

Ayşeabla Okulları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 

Hilal ERDİNÇ

Niğde’de (Merkez) 1948 yılında Abdullah KADIOĞLU’nun kızı olarak dünyaya geldi. Niğde Öğretmen Okulu 1967 
mezunudur. İlkokul öğretmeni olarak 30 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. O yıldan beri de Vakfımızda çalışmaktadır. Evli 

ve 2 çocuk sahibidir. 

Şeyda DOĞANCIOĞLU

Niğde’de 1962 yılında doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Kemerhisar’da tamamladı. Vatani görevini takiben bir süre İzmir- 
Ödemiş’te ticaretle uğraştı. Daha sonra Ankara’da özel bir şirkette çalışıp emekli oldu. Evli ve iki çocuk sahibidir. 

Ahmet ÇİMEN

Bor – Kızılca’da 1947 yılında doğdu. Bor Lisesi ve Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü matematik bölümü mezunudur. 
Öğretmen ve idareci olarak 26 yıl çalışıp, 1994 yılında emekli oldu. Evlidir ve iki oğlu, iki torunu var. 

Ahmet EFE

Aslen Niğde-Fertekli olup, 08.01.1974 tarihinde Sivas’ta doğdu. Ankara Üniversitesi mezunu ve Jeoloji Mühendisidir. İller 
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Dairesinde Teknik Uzman olarak çalışmaktadır. Evli ve bir kız çocuğu 

sahibidir. 

Gökhan BULUŞ

Niğde – Çamardı- Bademdere’de 1943 yılında doğdu. Makine Mühendisidir. MKE’de, Yazar Pompa ve Makine Sanayiinde 
uzun yıllar çalıştı. 1990 yılından bu yana kendi firması Pom-Tes Mak. Ltd. Şti.’nde çalışıyor. Evli, 3 çocuk, 2 torun sahibidir. 

Hakkı ULUPINAR

Niğde’de 3 Ağustos 1957’de dünyaya geldi. Babası Kenan GÜREL’in görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimimi ülkemizin 
değişik illerinde, Yüksek öğrenimimi Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Türk Eğitim Derneği’nde 15 yıldır gönüllü 

olarak çalışıyor. Halen Gönüllüler Komitesi Başkan Yardımcısıdır. Mustafa ÜNSAY ile evlidir. 

Zerrin ÜNSAY

1959 Niğde – Çamardı – Kavlaktepe ‘de doğdu. 1966’dan beri, ailesiyle küçük yaşta geldiği Ankara’da ikamet ediyor. Evli 
ve 2 çocuk sahibi olup, gıda toptancısı olarak 35 yıldır ticaretle iştigal etmektedir.

Naim BAYKAN

BAŞKENT NİĞDE VAKFI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ
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Üyesi olan önceki dönem başkanlarımız, Onur Kurulu-
nun eski ve yeni üyeleri, kardeş sivil toplum kuruluşla-
rımız Niğde Dernekler Federasyonu ile Derneklerimizin 
değerli yöneticileri; Vakfımız Kadınlar Kolu Üyeleri ve 
diğer konuklar katıldılar. 

Onursal Başkanımız Sayın SADIKLAR’ın açılış konuş-
masından sonra söz alan Vakıf Başkanı Muharrem 
ÖZMEN, kendilerini yönetime getiren tüm üyelere 
teşekkür ettikten sonra sözlerine “Biz ve Yönetim Ku-
rulu olarak bizler yalnız başımıza bir HİÇ’iz. Sizler bizi 
manen ve maddeten destekler; bizlere yol gösterir, 
ışık tutar ve yönlendirirseniz gerçek bir “GÜÇ” oluruz. 
Biz yönetim olarak herkesi kucaklamaya ve bize bir 
adım yaklaşana iki adım yaklaşmaya kararlıyız.” diye 
devam etti. 

Konuşmasından sonra Başkan kısaca kendisini tanıttı. 
Daha sonra tüm Yönetim Kurulu üyeleri ve toplantıya 
katılan yeni ve eski onur kurulu üyeleri aynı şekilde 
kendilerini tanıttılar. Federasyon ve Derneklerimiz-
den söz alan Yönetici arkadaşlarımızın da kendilerini 
takdiminden ve konuşmalarından sonra, Konuklara 
Vakfımızın hepsi birbirinden Değerli Kadınlar Kolu 
Üyelerinin kendi elleriyle hazırlamış oldukları nefis 
kekler, pastalar ve börekler ikram edildi. Sayın Ali 
KURTARAN’ın ikramı baklavalarla da ağızlar tatlan-
dırıldıktan sonra “Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım” dü-
şüncesinin hakim olduğu toplantımız sıcak ve samimi 
sohbetlerle sona erdi. 

Bu arada söz alan bazı değerli büyüklerimizin bizle-
re vermiş oldukları destek sözleri de bizleri özellikle 
mutlu etti.

Vakfımızın 23. Kuruluş Yıldönümü olan 25 Nisan 
2015 tarihinde, Başkent- Niğde Vakfı Yönetim Kurulu 
üyeleri ile Onur Kurulu üyelerimiz için Vakıf merkezin-
de bir tanışma toplantısı düzenlendi. 

Geleneksel olarak, aslında her yıl kuruluş yıldönümle-
rinde geniş kapsamlı yemekli toplantılar düzenlenme-
sine karşın, 4 Nisan 2015 günü yapılan olağanüstü 
genel kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz, önünde 
böylesi büyük çaplı bir organizasyon için yeterli zaman 
olmaması nedeniyle 25 Nisan günü Vakıf merkezimiz-
de Onur Kurulu üyelerimizle tanışma amacıyla bir top-
lantı yapmayı kararlaştırmıştır. 

Toplantıya Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı, Vak-
fımız ve Türk – Japon Dostluk Vakfı Onursal Başkanı 
eski Bakanlarımızdan Sayın Prof. Dr. Cafer Tayyar SA-
DIKLAR, İçişleri Eski Bakanlarımızdan Sayın Muzaffer 
ECEMİŞ, Niğde Eski Milletvekili ve Önceki dönem Baş-
kanlarımızdan Sayın Hüseyin ÇELİK, RTÜK Eski Baş-
kanlarımızdan hemşerimiz ve Onur Kurulu Üyemiz Sa-
yın S. Nuri KAYIŞ, Prof. Dr. Ayşe ÇAKMAK, Onur Kurulu 

YÖNETİM KURULU – ONUR KURULU
TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI…
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sanlar olarak yaşamalıyız. Bunun için de paylaş-
ma ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bunları ya-
pabiliyorsak ne mutlu bize. Eğer ki mutlu olmak 
istiyorsan, karşındakini mutlu etmelisin ki sen de 
mutluluğa erişebilesin. Bunun için insanlar, para 
harcarlar, emek harcarlar; toplumu mutlu etmek 
adına. Çevresindeki mutlu insanları görenler de 
kendileri mutlu olur.

Ulukışla Yardımlaşma Derneği, elli iki yıl sonra 
edinmiş olduğu bu yeri çok iyi değerlendirecektir. 
Biz de ahde vefa duygusuyla değerli hemşerileri-
mize küçük bir değer katmak istedik. Bu nedenle 
de Genel Kurul Kararıyla yeni binamızı “CEYHAN 
DEMİR KÜLTÜR EVİ” olarak isimlendirdik.

9.Mayıs 2015 tarihinde açılışını yaptığımız Ulu-
kışla Yardımlaşma Derneği Ceyhan DEMİR Kültür 
evi, hayırlı olsun. Açılışa katılan tüm hemşeri ve 
dostlara teşekkür ediyorum.

Ulukışla Yardımlaşma Derneğimiz kuruluşundan 
52 yıl sonra, 9 Mayıs 2015 tarihinde, büyük bö-
lümü Sayın Ceyhan DEMİR ve Değerli Eşi Sayın 
Feza DEMİR’in katkılarıyla olmak üzere, diğer 
hemşerilerimizin de destekleriyle satın aldığı yeni 
binasına taşındı. 

Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar her 
türlü etkinliklerimizi, durumumuzu, olanı biteni, 
her an her noktada takip eden ilk kurucu üyeleri-
mizden Sayın Ceyhan DEMİR’e ve Eşi Sayın Feza 
DEMİR’e büyük özverileri nedeniyle teşekkür edi-
yoruz. 

Ancak, yaptıkları bağış ve bu sayede gerçekleşen 
başarı her türlü takdirin üzerindedir. Dolayısıyla, 
adetten olan kuru bir “TEŞEKKÜR” yerine DEMİR 
AİLESİ’ni özverileri için “Şahsım , Yönetim Kurulu-
muz ve Hemşerilerimiz adına” kutluyor; sağlık ve 
mutlulukla uzun ömürler diliyorum. 

Günümüz koşullarında, toplumun bireyleri olarak 
ortak paydalarda birleşmek, acıları bölerek, mut-
lulukları çarparak, huzurlu, barış içinde, birbirimizi 
anlayan ve destekleyen, gelecekten umutlu in-

52. YILDA YENİ MEKANIMIZDA
Kemal ERDAĞ

Ulukışla Yardımlaşma 
Derneği Genel Başkanı

Ulukışla Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu
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ulaştık. Başta Sayın Burkay EREN olmak üzere 
Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı’nın ve Okulun Değerli 
yöneticileri tarafından oldukça sıcak ve samimi 
bir şekilde karşılandık. 

Mercimek çorbası, Niğde Tavası, bulgur pilavı, sa-
latası, cacığı ve baklavası ile hazırlanmış zengin 
menülü mükemmel öğle yemeğini takiben, Ah-
met ÇETİZ Konferans Salonu’na geçildi. 

Burada, Sayın Burkay EREN’in Niğde Çağdaş Eği-
tim Vakfının tarihçesini ve etkinliklerini konuk-
larına aktarmasından sonra, Okul Müdürü Sayın 
Aydın AKBAŞ okul inşaatının başlangıcından gü-
nümüze değin tüm gelişmeleri ve okulun başarı-
larını anlatan görüntülü ve mükemmel bir sunum 
yaptı. 

Daha sonra söz alan Başkent - Niğde Vakfı Baş-
kanı Muharrem Özmen, çok kısa şekilde Vakfın 
kuruluş aşamaları hakkında bilgiler verdi. Ayrı-
ca, geziye katılan Yönetim Kurulu Üyelerini ve 
mazeretleri nedeniyle katılamayanları konuklara 
tanıttı. 

Sayın Naci ŞİRİ ve Sayın Birsel SÖNMEZ’in konuş-
malarından sonra söz alan Sayın Hüseyin ÇELİK 

Niğde’mizde yerel, ulusal ve uluslararası alanlar-
da sayısız başarıları olan ODTÜ Geliştirme Vakfı 
Özel Niğde Okullarının bu başarılarını çoğu za-
man Vakfımıza ulaşan Niğde gazetelerinden öğ-
renmemize ve böylesi bir okulun varlığından yıl-
lardır haberdar olmamıza rağmen, ne yazık ki bu 
çağdaş ve başarılı okulumuzu görme imkanımız 
olmamıştı. Vakfımızın 04.04.2015 tarihinde ya-
pılan Olağanüstü Genel Kurulu sırasında, bu oku-
lun yapımına ön ayak olan, fitili ateşleyen Saygı-
değer Büyüğümüz Naci ŞİRİ ağabeyimizin öneri 
ve teşviki ile 13 Mayıs 2015 tarihinde günü birlik 
Niğde’ye giderek bu güzide okulumuzu ziyaret 
imkanı bulduk. 

Ziyaretimize, başta bize bu imkanı sağlayan Naci 
ŞİRİ Ağabeyimiz olmak üzere, Eski Milletvekili 
ve Bakanlarımızdan Sayın Birsel SÖNMEZ, Eski  
Milletvekili ve Vakıf Başkanlarımızdan Hüseyin 
ÇELİK, Sayın Naci ŞİRİ’nin bazı sınıf arkadaşlarıyla 
eşleri, Vakfımız yönetiminden 5 arkadaşımız ve 
diğer konuklar katıldılar. 

Ankara’da Vakfımız önünden saat 08.00’de ha-
reket eden aracımızla saat 13.00’e doğru okula 

BAŞKENT – NİĞDE VAKFI YÖNETİMİ
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE OKULLARINDA
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BAKSIZ ablamızın çay daveti üzerine, Tarihi Ak-
medrese önündeki Küçük Ev’inde buluştuk. Çay-
larımızı da içtikten sonra 18.00 sularında hareket 
ettiğimiz Niğde’den Ankara’ya 22.30 sularında 
sağlıkla ve selametle ulaştık. 

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu ve diğer 
konuklarımız adına, bizlere bu imkanı yaratan 
değerli büyüğümüz Sayın Naci ŞİRİ ağabeyimize; 
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde okullarında 
bizleri sıcak ve samimi olarak karşılayan; bizlere 
mükemmel bir konukseverlik örneği gösteren ve 
ağırlayan Sayın Burkay EREN ve Yönetim Kuru-
lundaki arkadaşlarına, Okul İdarecilerine, Öğret-
menlerine ve personeline sonsuz şükranlarımızı 
sunuyor ve Ekonomik gücü olan tüm hemşerile-
rimizin bu çağdaş ve modern eğitim kurumuna 
destek vermelerini diliyoruz. 

vizyonu olarak, çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. 

Tek gayesi Niğde olan ve Niğde’mizin sesini Dünyanın dört 
bir tarafına duyurmayı amaç edinen Niğde TV’nin Genel 
Yayın Yönetmeni Alparslan BAŞARAN “Televizyonumuz 
her kesime hitap edecek; dil, din ve ırk ayrımı gözet-
meksizin herkesin sesi olacak. Niğde TV’nin objektif 
yayınlarını ilerleyen süreçte herkes görecek.” dedi. 

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, 
Niğde TV’ye başarılar dileriz. 

Ağabeyimizin okula destek sözü tüm konuklar-
dan büyük alkış aldı. 

Konuşmaları takiben salonun fuaya bölümünde 
Çay, Niğde gazozu ile kuru pasta ikramlı mini 
kokteylden sonra, sınıflarıyla, özel derslikleriyle, 
spor salonuyla okulun tamamını gezdik. Bu arada 
okulun çok özel bir köşesinde Değerli Naci ŞİRİ 
ağabeyimizin bir büstünü, okulun yapımına, tefri-
şine vs. destek verenlerin resimlerini görmek biz-
leri daha da duygulandırdı ve gururlandırdı. 

Okulu da gezdikten sonra başta Sayın Burkay 
EREN olmak üzere Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 
Değerli Üyeleri; Okul Müdürü Sayın Aydın AKBAŞ 
ve diğer görevlilerle vedalaşarak ayrıldık. 

Ankara’dan giden konuklardan Niğde’de kalanlar 
hariç 18 kişi, yaklaşık 2,5 saatlik serbest saatleri 
sonrası saat 17.00 civarında, Sayın Saadet KA-

Niğde’mizin ilk ve tek televizyon kanalı olarak, uzun yıllar-
dan beri kesintisiz yayın yapan Niğde TV, yayıncılık faaliye-
tini uyduya taşıyarak ülkesel yayına başladı. 

Türksat uydusu üzerinden yayın yapmaya başlayan ve böy-
lece Niğde’mizi Dünyaya tanıtacak olan Niğde TV, Türksat 
4A frekansında, 11793 frekans, 27500 sembol ve Yatay 
Polarizasyondan izlenecek. 

Geçmişten günümüze yaptığı kültür,sanat, siyaset ve spor 
programlarıyla ilgi çeken Niğde TV, Niğde’nin ilk uydu tele-

NİĞDE TV UYDU YAYINDA…
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Kurucu Müdür Sayın Ali İhsan YÖNTÜR yönetiminde eği-
tim hizmeti vermeye başlayan okulun resmi açılışı ise 9. 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL, ODTÜ Rektö-
rü Sayın Süha SEVÜK, seçkin davetliler ve bürokratların 
da katılımıyla ve görkemli bir törenle gerçekleştirilmiştir.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde okullarında şu an Or-
taokul binası olarak kullanılan bölüm, Sayın Hürşit Reha 
TELER anısına, annesi Sayın Aynur TELER’in katkılarıyla 
yaptırılmıştır. 

Eğitime gönül ve destek veren şirketler NCKY ve 
DİTAŞ’ın katkıları, Okul Aile Birliğinin bağışları ve okulun 
özkaynaklarıyla yaptırılan 1579 m2’lik mükemmel bir 
spor salonu da 2011 yılında hizmete açılmıştır. 

Yeni yemekhane, sosyal salon ve derslikleri olan 1600 
m2’lik bölümün inşaatına 2011 yılında başlanılmış ve 
2014 yılı Eylül ayında tamamlanarak tam kapasiteyle 
hizmete açılmıştır. Tamamıyla okulun imkanlarıyla yap-
tırılan bu bölümün kredi borcu da bu yılın Eylül ayında 
ödenmiş olacaktır. Burası halen ilkokul 3. Blok ve ye-
mekhane olarak kullanılmaktadır.

Ortaokul ek binası inşaatına, 2014 yılı Eylül ayında 
başlanmış ve 2014 yılı Kasım ayında tamamlanan bina 
için 2015 yılı Şubat ayında da Bakanlık onayı alınarak 
kullanıma açılmıştır. Ayrıca, inşaat ve tefrişi İle ilgili tüm 
borçlar da ödenmiştir. 

Okulların işletmesi, 2005 yılından itibaren Niğde Çağ-
daş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ne devredil-
miştir. ODTÜ Geliştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri A.Ş. ile 

TARİHÇE

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı, Türk Ulusunu, Büyük Ön-
der ATATÜRK’ün hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkaracak nitelikte eğitim verecek bir okulu Niğde’mize 
kazandırmak amacıyla 1996 yılında kuruldu. Vakıf, Ku-
rucularından Emekli Matematik öğretmeni Sayın Hasan 
YEĞİN’in bağışladığı 5000 m2’lik bahçe, Sayın Kamber 
AYDOĞAN’ın bağışladığı 1500 m2 arsa ve diğerlerinin 
katkıları ile çalışmalarına başladı. Eğitim yerleşkesi için 
Niğde Belediyesinden ihale ile 08.08.1997 tarihinde 
40 dekarlık bir arsa alındı. 

Hedeflenen bir eğitim kurumunun gerçekleştirilmesi 
için ODTÜ Geliştirme Vakfı ile işbirliği yapıldı ve döne-
min ODTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Süha SEVÜK’ün de 
katıldığı coşkulu bir törenle 07.11.1997 tarihinde halen 
ilkokul 1. Blok olarak kullanılan binanın temeli atıldı. İlk 
yıllarında 1-2 ve 3. sınıfların eğitim gördüğü 754 m2’lik 
blok, masrafları tamamıyla hemşerimiz, Değerli Büyü-
ğümüz Naci ŞİRİ tarafından karşılanarak yaptırılmıştır. 

Günümüzde idari bina olarak kullanılan ve ara blok ola-
rak yapılan 290 m2’lik kapalı alan Müteahhit Sayın Celal 
ÇAKIR tarafından ve halen ilkokul 2. Blok olarak kullanı-
lan, ilk yıllarında 4. Ve 5. Sınıfların eğitim gördüğü 754 
m2’lik bölüm ise Müteahhit Sayın Güner MANDACI ve 
OYSA Çimento fabrikasının katkıları ile inşa edilmiştir. 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde İlköğretim Okulu 
adıyla, 14.09.1998 tarihinde Ana Sınıfı, 1,2 ve 3. Sı-
nıflardan birer şube ile, 46 öğrenci ve 18 personel ile 

NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI VE
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE OKULLARI (*)

NİĞDE’mizin gururları
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- Yine aynı Bakanlıklar arasında imzalanan protokol 
gereği, İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü elemanla-
rınca yapılan denetimlerde, temizlik ve hijyen kural-
larına uygunluğu onaylanan okul, 2013-2015 yılları 
arasında geçerli olan sertifika ile “Beyaz Bayrak” ile 
ödüllendirilmiştir. 

- 2009-2011 yılları arasında “Geri Dönüşüm” teması 
ile “ Yeşil Bayrak Ödülü” almaya hak kazanan okul, 
2011-2013 yılları arasındaki “Biyolojik Çeşitlilik” te-
ması ile de bu ödülü 2. Kez kazanmıştır. Çevre çalış-
maları sonucunda okulun ilkokul ve ortaokul kısmı 
ayrı ayrı “Yeşil Bayrak” ile ödüllendirilmiştir. Niğde’de 
de “Yeşil Bayrak” ödülü alan tek okul olan ODTÜ Ge-
liştirme Vakfı Özel Niğde Okulları bu ödülüyle 2013-
2015 yılları arasında “Uluslararası Çevreci Okul” un-
vanını da sürdürecektir. 

HEDEFLER

- 2011-2017 eğitim – öğretim yılında bağımsız Ana 
Sınıfları binası hizmete açılacaktır. 

- Lise kısmı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında açıla-
caktır. 

- İlkokul ve Ortaokul  
binaları yenilecektir. 

- Yüzme havuzu açılacaktır. 

SON SÖZ 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Okullarının yapımına 
arsa bağışları, inşaat vb. yollardan desteğini esirgeme-
yen ve yukarıda isimleri zikredilen kişi ve kuruluşlar ya-
nında; okulun yapımına katkıda bulunan Sayın Naci ŞİRİ, 
Sayın Saffet YEĞİN, Sayın Kamber AYDOĞAN, Sayın Ya-
şar GERMİYANOĞLU, Sayın Ahmet ÇETİZ, Sayın Adnan 
ÖZCAN, Sayın Feriha Meral ÖZCAN, Sayın İzzet GÜRER, 
Sayın Nevriye GÜRER, Sayın İhsan ERCAN ve Sayın Sırrı 
TÜRKOĞLU’na, ayrıca isimleri burada belirtilmeyen tüm 
hayırseverlerden ebediyete intikal edenleri rahmetle 
ve saygıyla anıyor; yaşayanlara da sağlıklı, huzurlu ve 
de mutlu nice yıllar diliyoruz. 

Son olarak, okula maddi ve manevi desteğini esirgeme-
yen Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı’nın geçmişteki ve gü-
nümüzdeki Başkan ve yöneticilerine, ODTÜ Geliştirme 
Vakfı Yöneticilerine ve Okulu yoğun gayret ve çabala-
rıyla bugünlere taşıyan tüm yönetici, öğretmen ve idari 
elemanlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 

(*) Okul tanıtım broşüründen alınmıştır.

imzalanan bir Danışmanlık Protokolü ile de Öğretmen 
alımları dahil tüm eğitim uygulamalarından ODTÜ Ge-
liştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri A.Ş. sorumlu kılınmıştır.

Doğan Şirketler Grubuna bağlı, DİTAŞ Doğan Yedek 
Parça İmalat ve Teknik A.Ş. tarafından 2005 yılından 
beri 10 öğrenci burslu olarak okutulmaktadır. 

İlk mezunlarını 2003-2004 ders yılında veren okulun 
başarı grafiği her geçen gün zirveye doğru yol almakta-
dır. Her yıl vermiş olduğu mezunlarının puan ortalama-
larıyla Niğde birincilikleri olan, Türkiye çapında dereceler 
elde eden okulun Uluslararası yarışmalarda da Dünya 
Çapında dereceleri vardır. 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde İlkokulu ve 
Ortaokulu’nun öğrenci kontenjanları da Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca 2015 yılı Şubat ayında onaylanmış ve 
bu amaca yönelik kurum binaları da resmi olarak be-
lirlenmiştir.

2015 yılı itibariyle, tam 6000 m2 kapalı alanıyla Ana 
Sınıflarında kontenjan 80, ilkokulda 360, ortaokulda 
240 öğrencidir. Okul 50 öğretmeni, 15 destek perso-
neli ve 500’ün üzerindeki öğrencisi ile Türk Milli Eğitim 
sisteminde örnek, önder ve mihenk taşı olma yolunda 
hızla ilerleyen bir büyük ailedir. 

OKULUN BAŞARILARI 

- Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınav-
larında 2013-2014 ders yılında 3 öğrenci 700 tam 
puan almışlardır. 

- TEOG sınavları, 2014-2015 ders yılında 6 öğrenci 
tam puan almış; 64 öğrencinin 120 soruya göre doğ-
ru cevap ortalaması 112.38 olmuştur. 

- TEOG sınavlarında 9 yıl arka arkaya Niğde’nin en ba-
şarılı okulu olmuştur; 

- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı; Almanya, Beyaz Rusya, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Rusya Fe-
derasyonu, Tacikistan, Ukrayna, Yunanistan ve Ülke-
mizden çok sayıda okulun katıldığı, 10. Uluslararası 
Bilim Temelleri Olimpiyatı’nda okulun öğrencilerinden 
Ezgi ERSOY İngilizce’de Dünya 2.si, Arda ATEŞ ise 
Dünya 3.sü; Esila Nur EROL ise Matematikte Dünya 
2.si olmuştur. 

- Sağlık Bakanlıgı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yapılan denetimlerde, sağlıklı beslenme koşullarına 
uygunluğu kabul edilen okul, 2013-2016 yılları ara-
sında geçerli olan “Beslenme Dostu Okul” sertifikası-
nı almaya hak kazanmıştır. 
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aparatlarla, çantanın öğrenci için ağır olması du-
rumunda sesli olarak uyarı veriliyor. 

Çekimler sonrası hazırlanan videolar 26 Nisan’dan 
itibaren 1 ay süreyle her gün saat 14.00 ve 
20.00’de Daily Motion Türkiye Video portalında 
ve Kids TV’de yayınlanarak, Türkiye genelinde 
izleyenlerin beğenisine ve oylamaya sunulacak. 

Bilsem Müdürü Sayın İsa ALİÇ, “Geçen yıl Türki-
ye 2.liği kazandığımız bu yarışmada elde edilen 
başarıdan dolayı öğrencimizi ve Danışman öğret-
menimizi kutluyorum. Ayrıca, öğrencimiz sadece 
BİLSEM’i değil, tüm Niğde’yi temsil etmektedir. 
Bu nedenle yapılacak halk oylamasında herkes-
ten destek bekliyoruz.” dedi.

(*) 22.04.2015 tarihli Niğde Hamle gazetesinden alınmıştır.

Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin, kültür bilincine sa-
hip, bilime ve sanata önem veren, yaratıcı ve ev-
rensel bir kuşak için Samsung ve Multi Channel 
Developers işbirliğinde gerçekleştirdiği “Gelece-
ğin Mucitleri” konulu yarışmaya, Türkiye’nin he-
men her yerinden, çok sayıda çocuğumuz birçok 
projeyle katıldı. 

Çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarındaki pro-
jelerden birisi de Niğde Bilim ve sanat merkezi 
(BİLSEM) öğrencisi Hüseyin Ömer DEMİRCİ tara-
fından hazırlandı. Fen Bilimleri Öğretmeni Cüneyt 
AKYOL’un danışmanlığında yürütülen “Çantam 
Beni Düşünür” adlı projede, öğrencilerin ağır çan-
ta taşımalarından kaynaklanan duruş bozukluk-
larının (Kamburluk) engellenmesi amaçlanıyor. 
Projeye göre sırt çantalarına eklenen çeşitli özel 

NİĞDE’DEN BİR MUCİT… (*) 

Hüseyin Ömer DEMİRCİ

NİĞDE’mizin gururları

Yarışmanın birinci ve ikinci aşamalarını geçerek yüzlerce proje 
arasından ilk 10’a giren Genç Mucit DEMİRCİ’nin projesinin TV 
çekimleri de BİLSEM’de gerçekleştirildi. 
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Sporcumuzun Antrenörü Ali KALE ise “Damla, 
Niğde’nin spor tarihine ismini altın harflerle yaz-
dırdı. Bu bizim için çok büyük bir başarı oldu. He-
defimiz Dünya Şampiyonluğudur. Çalışmalarımız-
da bize her türlü desteğini esirgemeyen Niğde 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Harun 
TURAN’a teşekkür ederim.” dedi. 

Sporcumuzu, “Onu daha iyi yerlerde görmek is-
teriz.” diyerek kutlayan Sayın Valimiz KILIÇ ayrıca 
Damla KESEK’i çeyrek altınla ödüllendirdi. 

Sporcu kızımızı içtenlikle kutluyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz. 

Hırvatistan’da 5-8 Şubat 2015 tarihleri arasında 
yapılan Avrupa Kick Boks şampiyonasında, Niğ-
deli sporcu kızımız Damla KESEK Avrupa Üçün-
cüsü oldu. Türkiye 2.si olarak katıldığı şampiyo-
nada, büyükler dalında ilk kez Avrupa derecesi 
elde eden KESEK, gururumuz olarak göğsümüzü 
kabarttı. 

Damla KESEK, Valimiz Sayın Necmettin KILIÇ’ı 
ziyaretinde, “Hedefinin Dünya şampiyonluğunu 
Niğde’mize getirmek” olduğunu bunun için de 
“Antrenörü Ali KALE ile çok çalıştıklarını” dile ge-
tirdi.

NİĞDELİ SPORCUMUZ AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU…

NİĞDE’mizin gururları
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ranbolu yine oldukça kalabalıktı. Safranbolu’daki kısa 
süreli gezimizden İmren Pastanesi’nde şehrin önemli 
özelliklerini yansıtan slayt gösterisini izledikten ve 
yöresel ürünlerini satın aldıktan sonra saat 18.30’a 
doğru Ankara’ya hareket ettik. Bolu Doruk Kaya Otel-
de verilen çay ve ihtiyaç molasını takiben saat 22.00 
sularında da Ankara’ya ulaştık. Gezimize katılan tüm 
konuklar, geziden memnun olduklarını belirterek ay-
rıldılar. 

Vakıf Yönetimi ve Kadınlar Kolu olarak başta bu ge-
ziyi organize eden Premier Tour olmak üzere gezide 
bizlere Rehberlik hizmeti veren Sayın Salih AKSOY’a, 
rahat ve güvenli bir yolculuk yapmamızı sağlayan 
Kaptanımıza ve yardımcı personeline şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

(*) Dünyanın gözü, göz bebeği.

Vakfımız Kadınlar Kolu’nca düzenlenen günübirlik 
Amasra – Safranbolu gezisi, 23 Mayıs 2015 Cumartesi 
günü gerçekleştirildi. 

Gezimiz, Premier Tour firmasına ait otobüsle sabah 
saat 07.00 de Sıhhıye Çok Katlı Otopark’ın önünden 
başladı. Milli Kütüphane ve Armada AVM’nin önünden 
aldığımız yolcularla 35 kişiye ulaşan grubumuz ilk 
molasını Bolu-Yenicağa’da verdi. Mola sonrası hareket 
eden grubumuz Sayın Salih AKSOY’un rehberliğinde, 
saat 11.30 sularında Amasra’ya 4 km mesafedeki 
Anadolu’nun tek yol anıtı ve aynı zamanda dinlenme 
yeri olan Kuş Kayası’na ulaştı. Romalılar tarafından 
yaptırılan ve her yıl yaklaşık 200.000 kişinin ziya-
ret ettiği anıtı gördükten sonra Bakacak Mevkiinden 
Fatih Sultan Mehmet’in Lala’sına “Lala, Lala Çeşm-i 
Cihan (*) bu mu ola?” sözlerine vesile olan Amasra’nın 
doyumsuz güzelliğini izledik. 

Önceden tasarlanan program gereği 12.30-13.30 ara-
sı Amasra Çeşm-i Cihan Lokantası’nda öğle yemeğimi-
zi yedik. Yemek sonrası grubumuzun bir bölümü kale-
yi, yürümekte zorlanan konuklarımız ise halk pazarını 
gezdiler. Yöresel ve doğal ürünler aldılar. Sahildeki çay 
bahçelerinde, zevkle çaylarımızı yudumladıktan sonra 
da saat 16.00’da Safranbolu’ya hareket edildi. Tarihi 
dokusu ve binaları ile Dünyanın ilgisini çeken ve her 
yıl yüzbinlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği Saf-

AMASRA – SAFRANBOLU GEZİSİ… Nihal ESEN

Kadınlar Kolu’ndan
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Niğde’nin Medeni Durumu: Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) Türkiye’nin Medeni durum harita-
sını çıkardı. Buna göre Niğde ilinin yüzde olarak 
bekar oranı %25, evli oranı %66, boşanma oranı 
%2, eşi ölenlerin oranı %6 olarak tespit edildi. 

Altunhisar’da TOKİ Konutları Satışa Çıktı: 
Altunhisar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı Başkanlığı TOKİ Sosyal Konut Projesin-
de 155 adet konut satışı yapacak. 2+1 konutla-
rın 35.100 TL üzerinden 270 ay taksitli olarak 
satışa sunulacağı belirtildi. 

5 Milyon Fidan Dikilecek: Niğde İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Çiftçilere 
İl Özel İdare destekli 400.000 adet meyve fida-
nı dağıtımına başlandı. Vali Sayın Necmeddin KI-
LIÇ 150.000 hektar arazinin hiç değilse bu sene 
5.000 hektarına 5 milyon fidan dikme çalışmasını 
başlatacaklarını belirtti. 

EKEMEN Ailesinden 24 Derslikli Okul: 
Niğde’nin Bor ilçesinde Esin ve Atıl EKEMEN ailesi 
okul için yaklaşık 2 milyon lira değerinde bulunan 
arsaları ile birlikte 2 milyon lira daha bağış ya-
parak oğulları “ONUR EKEMEN” adına yaptırılma-
sı amaçlanan 24 derslikli 750 öğrenci kapasiteli 
okulun inşaatının ihale aşaması tamamlanarak 
temel atma çalışmaları başlatıldı. 

Songül ÇALIŞKAN Yeniden Başkan: Türkiye 
Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanlığının Ola-
ğan Genel Kurul toplantısında seçimlere tek aday 
olarak katılan mevcut Başkan Songül Çalışkan 
yeniden Şube Başkanlığına seçildi. 

276 Projeye 181 Milyon: Niğde İl Koordinas-
yon Kurulu’nun 2015 yılı toplantısı Vali Necmet-
tin KILIÇ’ın başkanlığında yapıldı. Niğde’de ger-
çekleştirilecek projelerin 65’i Tarım –Ormancılık, 
5’i Madencilik, 11’i İmalat, 74’ü Ulaştırma, 16’sı 
Kültür-Turizm, 28’i Eğitim, 6’sı Sağlık, 5’i Enerji ve 
66’sı diğer kamu hizmetlerine ayrıldı. 

Adliye Binası İhalesi Tamam: Niğde Adliye 
Binası yapım işi 30 milyon TL bedelle tamam-
landı. İhale 16 Nisan 2015 de Adalet Bakanlığı 
Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirildi. 

Ali İsmail KORKMAZ Ormanı Kemerhisar-
da: Çukurova Üniversitesi Topluluğunun ortak 
girişimiyle Kemerhisar Salmanlı Mevkii’nde 4 bin 
ağaçlık Hatıra Ormanı oluşturuldu. 

Safa BÜTE Resim Sergisi Açtı: Artist Own 
Registry tarafından yapılan bir araştırmada ilk 
10 dünya ressamı arasına giren hemşerimiz Safa 
Büte Niğde İl Kültür Merkezinde resim sergisi 
açtı. 

Yeşilburç’ta 125 Yıllık Gelenek: Niğde’nin 
merkeze bağlı Yeşilburç Köyünde geleneksel 
olarak yapılan Yeşilburç Köyü Helva Şenlikleri 19 
Nisan 2015 Pazar günü yapıldı. 

Eğitimin Kalbi Niğde’de Attı: Niğde 
Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı ve bu yıl 
24’üncüsü düzenlenen “Ulusal Eğitim Bilimleri 
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Kongresi”nde “Herkes için Sürdürülebilir Eğitim” 
temasıyla organize edilen kongrede çok sayıda 
akademisyen ve eğitimci bildiri sundu. 

KILIÇTAROĞLU Niğde’ye Geldi: CHP Genel 
Başkanı Kemal KILIÇTAROĞLU 7 Haziran 2015 
tarihinde yapılacak olan genel seçim çerçevesin-
de Niğde, Bor, Kemerhisar ile köy ve kasabalarda 
çalışmalara katıldı. 

Altunhisar’da TOKİ Heyecanı: Altunhisar İl-
çesinde yapımı tamamlanan 140 TOKİ konutun-
dan, başta kalan 19 konut gerçekleştirilen kura 
ile hak sahiplerine dağıtıldı. 

Ekim Alanları Daralıyor: Niğde Ziraat Odası 
Başkanı Veli KENAR, 2014 rakamlarına göre bir 
dekar patates tarlasında bir yıllık elektrik tüketi-
minin 351 TL olduğunu, 60 ila 150 metreden su 
çıkarılmasının ekim alanlarını daraltacağını söyledi.

Niğde’de Olaylı 1 Mayıs: Tüm yurtta 1 Mayıs 
İşçi ve Emek Bayramı düzenlenen etkinliklerle kut-
lanırken Niğde’de 1 Mayıs gösterilerine polis biber 
gazıyla müdahale etti, 25 kişi göz altına alındı.

Niğde’nin Dış Ticareti Düşüşte: TÜİK Bölge 
Müdürü Ahmet Aktaş tarafından yapılan açıkla-
maya göre; Niğde’de ihracat %10,50, ithalat ise 
%7.68 azaldı. 

Niğde’de Ölüm Hızı Yüzde 5,3: Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemiz-
de ölüm hızı %4,7 olurken, Niğde’de kaba ölüm 
hızı %5,3 oldu. Niğde’de bir yıl içinde 1820 ölüm 
meydana gelirken, bu ölümlerin 1002’ü erkek, 
818’i kadındır. 

Başbakanın Niğde’ye vaatleri: 7 Haziran 
2015 genel seçimleri için Niğde’ye gelen Başba-
kan, “Niğde Patatesine Aşık Oldum” diyerek Niğ-
de için şu müjdeleri verdi: Niğde Havaalanı, Tıp 
Fakültesi, Bor Enerji İhtisas Bölgesi, Yüksek Hızlı 
Tren, Üniversite Öğrenci Yurdu, Ankara- Niğde 
Otoban Yolu. Havaalanının adı da “Hasandağı Ha-
vaalanı” olacak. 

Andaval Yük Merkezi İhaleye Çıkıyor: TCDD 
2. Bölge Müdürü Şehabeddin Gedikli, 2013 yılın-
da programa alınan “Niğde Andaval Yük Merkezi 
Projesi” hakkında bilgi verdi. 24 milyon TL bedelli 
olan proje yapımı için 2015 yılında 3 milyon TL 
ödenek ayrıldı. Projeye göre üç yollu yeni yükle-
me- boşaltma sahası olacak. 

Niğde – Bor Karayoluna 18 Milyon Harcan-
dı: Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 
07.12.2012 tarihinde yapımına başlanan 8 km 
uzunluğundaki Niğde Bor Karayoluna bugüne 
kadar 18.654.000 TL harcandı. İşin proje tutarı-
nın 22.154.000 TL olduğu ve fiziksel gerçekleş-
tirme oranının %84 seviyesinde olduğu belirtildi. 

Niğde Tıp Fakültesi YÖK’den Onay Aldı: Niğ-
de Üniversitesinin bir süredir gerçekleştirmeye 
çalıştığı Tıp Fakültesi’nin kuruluşu YÖK (Yüksek 
Öğretim Kurulu) tarafından onaylandı. YÖK’ten 
gelen kuruluş kararından sonraki aşamalar için 
Bakanlar Kurulu Kararı ve MEB (Milli Eğitim Ba-
kanlığı) onayı gerekiyor. 
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Hamle Gazetesi 46 Yaşında: 16 Mayıs 1970 
tarihinde ilk yayın hayatına başlayan ve kesinti-
siz hizmet veren Hamle gazetesi 46 yaşında. Bu-
güne kadar 12.748 sayı çıkaran Hamle gazetesi-
ni kutluyor tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz. 

Matematikçiler Niğde’de Yarıştı: 50 üniver-
sitenin katılımıyla 14. Matematik Sempozyumu 
Niğde’de gerçekleştirildi. Aynı organizasyonda 
Liseler arası Türkiye Matematik yarışması da dü-
zenlendi. 

Niğde’de İhracat ve İthalat Azaldı: Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Niğde’de 
ihracat %26,40, ithalat %21,44 azaldı. 2015 yılı-
nın ilk 4 ayında toplam 20.291.000 dolar ihracat, 
13.457.000 dolarlık ithalat yapıldı. 

Çamardı’ya Gölet ve Soğuk Hava Deposu: 
İlimiz Çamardı İlçesine bağlı Bekçili Köyünde KÖS-
2 Gölet ve Sulama tesisi yaptırılacak. Ayrıca Ça-
mardı ilçemize Köylere Hizmet Götürme Birliği 
tarafından Soğuk Hava Deposu yapılacak. 

Niğde Bilsem Türkiye Birincisi: Niğde Bilsem 
öğrencisi Arif EROĞLU , Resfebe Yarışmasında 
Türkiye birincisi oldu. Matematik Eğlendirir sloga-
nıyla düzenlenen Resfebe Yarışması her yıl Doğa 
Koleji tarafından yapılıyor. 

TOBB İletişim Fakültesi’nin Temeli Atıldı: 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafın-
dan yaptırılacak olan, “Niğde Üniversitesi TOBB 
İletişim Fakültesi” binasının temel atma töreni 
Merkez yerleşkede törenle gerçekleştirildi. 

Bor’a 200 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu: Bor 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafın-
dan hazırlanarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığına sunulan projeye göre Bor’a 200 kişilik Kız 
Öğrenci Yurdu yapılacak. 

Kentsel Dönüşümde 1644 Konut İhaleye 
Çıkıyor: TOKİ tarafından Niğde Efendibey Ma-
hallesi 2. Etap ile 1. Etap kapsamında bulunan 
toplam 1644 konut inşaatı ile alt yapı ve çevre 
düzenlemesi işi ihaleye çıkarıldı. 

Çiftehan’a Fizik Tedavi Hastanesi: Sağlık 
Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU Niğde ziyaretin-
de Çiftehan Termal Fizik Tedavi Hastanesinin 
yapılacağı müjdesini verdi. 
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ÖĞRETMENİM (*)

Öğretmenim, fikrimi cehle karşı biledim, 
Tanrıma el açıp da mesleğimi diledim. 
Bu ülkü benim ülküm, bunu ben besteledim,
Dünyaya kanat oldu benim ilmimle fennim,
Ben çocuklarım için yaşayan öğretmenim! 

Ben de tufan gibiyim, bir selim var ki dinmez,
Bu iman oldukça, bu meslek yere inmez. 
Bu meslek kutlu meslek, kutu dıştan bilinmez,
Yüzyıllara nur saçan meş’aleli Türk benim
Ben çocuklarım için yaşayan öğretmenim. 

Yıllar yılı aynı şey, aynı kürsü, aynı ses
Bizi burada zapteden sadece birkaç nefes
Yoksa zincir kâr etmez, çelik olamaz mahbes
Zulmetin perdesini parçalayacak elim, 
Ben çocuklarım için yaşan öğretmenim. 

BAŞKENT – NİĞDE VAKFI BAŞKANLIĞINA 
ANKARA

Yönetim Kurulunuzun oy birliği ile bana verdiği Onur Kurulu Üyeliği nedeniyle memnuniyetimi ifade 
edip, teşekkür ediyorum. 

Mesleği gereği hayatını Niğde’miz dışında sürdüren bin insan için, memleket hasretinin ne kadar derin 
olduğunu Vakıf Yöneticilerinin de çok iyi bildiklerine inanıyorum. 

Pek çok zorluklara rağmen özveriyle çıkardığınız “NİĞDEmiz” dergisi taşrada yaşayan Niğdelilere ulaştı-
ğında, Niğde’ye dair hasret ve hatıraları tazeleniyor; insanların gençlik yıllarının hatıralarını ve hayalini 
yaşamasına vesile oluyor. Böylesi güzel bir baskı ile bizlere sunduğunuz NİĞDEmiz dergisinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca, 2007 yılında 57. Sayıda yayınlanan İstiklal Savaşı Gazisi rahmetli 
babamın, muhtelif cephelerdeki savaşlarıyla ilgili yazımla birlikte rahmetlinin boy resmini özel bir yön-
temle yerleştiren basımevine de teşekkürlerimi sunuyorum. 20.05.2015 

Saygılarımla
Mustafa Fahri ANDAÇ 

Çocuklar; ta doğarken vatana kul çocuklar,
Bir nesli kaynaştıran bölünmez kül çocuklar,
Bakıldıkça açılan ölümsüz gül çocuklar, 
Ben bu gül çocukları koruyacak dikenim,
Ben çocuklarım için yaşayan öğretmenim. 

Arasan bulamazsın, bilemezsin dengini,
Sağlayan çocuklardır vatanın ahengini
Hepsi ATATÜRK nesli, yapar ilim cengini
Onlara var inancım, onlara var güvenim,
Ben zaten onun için ölmeyen ÖĞRETMENİM

Nejat ERDOĞAN

(*) Başkent – Niğde Vakfı’nın, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel 

Niğde Okulları ziyaretinde Sayın Leyla ALKAN tarafından 

okunan şiir, dinleyenlerin isteği üzerine yayınlanmaktadır.

Şiir Köşesi

Okuyucu Mektupları
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İZZET TEMEL (03.10.1951-08.06.2015) 
Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem ÖZMEN’in ablası Nazire ve eşi Merhum 
Hikmet TEMEL’in büyük oğulları, Merhume Sevgi, Nevin, Cemal ve Merhum Mustafa Kemal’in kardeşi; 
Mulla ve Muzaffer ÇİFTÇİBAŞI’nın damadı; Nilgün TEMEL’in Değerli Eşi, Hikmet, Çınar ve Pınar’ın 
sevgili babaları İzzet TEMEL, bahçesinde çalışırken geçirdiği bir kalp krizi sonrası vefat etmiştir. 
Bor’da uzunca bir süre nakliyatçılık işleriyle uğraşan İzzet TEMEL, 09.06.2015 tarihinde Bor Paşa 
Camiinde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra tüm yakınları, sevenleri ve 
hemşerilerince toprağa verilmiştir. 

NURTEN TÜRKÖZ (1957- 14.01.2015) 
Eski şoförlerimizden merhum Bahattin ve İnayet TÜRKÖZ’ün kızı Emekli Öğretmen Ayten TÜRKÖZ 
ve maliyeden emekli Gülten KARAPINAR’ın kardeşleri Nurten TÜRKÖZ 14.01.2015 tarihinde 
Mersin’de vefat etmiştir. Cenazesi Niğde Derbent Mezarlığına defnedilmiştir.

NECDET OKAY (1945-27.03.2015) 
Vakfımız Kurucu Üyesi ve önceki dönem Başkanlarımızdan Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR’ın yengesi Necla 
ÖZDAMAR’ın ve Ali OKAY’ın küçük kardeşleri, Necmiye YETİK, Sonnur OKAY ve Nirgül RİCKS’in 
ağabeyleri Necdet OKAY yakalandığı amansız hastalık sonrası İstanbul’da vefat etmiştir. Niğde’de 
Halide- Bahattin OKAY çiftinin 3. çocukları olarak, 1945 yılında doğan Necdet OKAY Niğde Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra girdiği Eskişehir İTİA’nı 2. Sınıfta bırakıp baba mesleği nakliyeciliğe başlamıştı. 
Evli ve 2 kız çocuğu olan Necdet OKAY Niğde’de sevenleri, yakınları ve Niğdeli hemşerilerince son 
yolcuğuna uğurlanmıştır. 

NEDİME TOPRAKÇI (27.12.1925-15.05.2015) 
Başkent – Niğde Vakfı’nın Kurucu üyelerinden Sayın Rıza TOPRAKÇI’nın çok sevdiği anneleri; Merhum 
Yunus TOPRAKÇI’nın değerli eşi Merhume Faika ve Merhum Ahmet Rıza ŞİRİ’nin kızları; Kurucu ve 
Onur Kurulu Üyelerimizden Naci ŞİRİ, Merhum Haydar ŞİRİ ve Nesrin TOK’un kardeşleri, 27 Aralık 
1925 Niğde doğumlu Nedime TOPRAKÇI 15 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. 
Merhum Nedime TOPRAKÇI 16 Mayıs 2005 Cumartesi günü Ankara – Maltepe Camiinde, öğle 
namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra tüm yakınları, sevenleri ve hemşerilerimiz 
tarafından Cebeci Asri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştır. 

SABİHA GÜLAYDIN (04.09.1925-02.06.2015)
Niğde’de 4 Eylül 1925 tarihinde doğan, Vakfımız Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Başkanlarından 
Şeyda DOĞANCIOĞLU’nun akrabası, Sayın Sabiha GÜLAYDIN 2 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da 
hayata veda etti. 
İlkokulu Niğde’de okuduktan sonra, Eskişehir Kız Sanat Okulu’nu ve son olarak Ankara Kız Teknik 
Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirerek Ev Ekonomisi öğretmeni oldu. Meslek hayatına Malatya Akçadağ 
Öğretmen Okulu’nda başlayan Merhume GÜLAYDIN daha sonra sırasıyla Sivas, Erzurum, Bursa ve 
İstanbul’da çalıştı. Son görev yeri Beşiktaş Kız Lisesi’nden emekli oldu. 1950 yılında evlendiği ve 
eşinin vefat ettiği 2002 yılına kadar 52 yıl mutlulukla sürdürdüğü, öğretmen Ziya GÜLAYDIN’la 
evliliğinden 3 çocuk sahibi olan ve ayrıca 4 torunu bulunan Merhube Sabiha GÜLAYDIN İstanbul’da 
tüm sevenleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştır. 

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. 

Not: Merhum İbrahim ÜREL’le ilgili 94. Sayımızda yayınlanan vefat haberinde, çocuklarının ismi sehven
“Ahmet ve Mehmet” olarak yer almıştır. Merhum ÜREL’in çocuklarının ismi “Mustafa ve Kemal”dir. Düzeltir, özür dileriz.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI



Tüm Üyelerimizin ve Değerli Hemşerilerimizin
Ramazan ayını sağlıkla geçirmeleri temennisiyle,

Ramazan sonrası ulaşacakları Bayramlarını da en samimi
duygularla kutluyor; Selam, Sevgi ve Saygılar sunuyoruz. 

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu

D U Y U R U
Vakfımızın, 22 ŞuBaT 2015 TaRiHinDe yapılan Genel kuRulu’nDa 

alınan kaRaRlaRa GöRe: 

1- mÜTeVelli ÜyeleRimiz iÇin: GeÇmiŞ DönemleRDen BiRikmiŞ aiDaT 

BoRÇlaRı Bulunan Ve HeRHanGi BiR neDenle öDeyememiŞ olanlaRın, 

yöneTim kuRulu kaRaRıyla Temmuz ayı iÇeRiSinDe Ve  DefaTen 200 

Tl öDemeleRi kayDıyla, önceki Dönem BoRÇlaRına af GeTiRilmiŞTiR. 

2- noRmal kayıTlı ÜyeleRimiz iÇin; 2015 yılına maHSuS olmak ÜzeRe 

(ayRıca, BiR ilk GiRiŞ aiDaTı Ve niĞDemiz DeRGi BeDeli alınmakSızın) 

minimum 50 Tl BaĞıŞ  kaRŞılıĞınDa ÜyelikleRi yenilenecekTiR. 

 kayıTlı TÜm noRmal ÜyeleRimiz yanınDa, yeni Üye olmak iSTeyen 

HemŞeRileRimize De DuyuRuluR.

3- yeni Üyelik BaŞVuRulaRı iÇin De, önceki kayıTlı ÜyeleRimiz iÇin 

De kayıT yenileme BilGi foRmu DolDuRulmaSı Ve Vakıf meRkezine 

GönDeRilmeSi GeRekliDiR. Bunun iÇin DeRGimizin 19-20. SayfaSınDaki 

foRmu kullanaBiliRSiniz. 

SayGılaRımızla 

BaşKeNt- NiğDe VaKfı YöNetim KURUlU 
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