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ÖNSÖZ

Hekimlik, çok fazla insan ile temas kurulan, insan karakterinin 
çeşitliliği ve temas kurulan kişilerin çoğunun üzüntü, endişe, 
ıstırap içinde olması nedeniyle birçok acı tatlı olaya tanıklık 
edilen bir meslektir. Hastanelerde hasta veya sağlık çalışanı olarak 
bulunmak kolay değildir. İnsanların sosyo-ekonomik durumları, 
kültür ve eğitim düzeylerinin yanı sıra karakterleri ve ahlak 
anlayışları da yaşanılan olaylara yansır. 

Meslek anılarımın içinde en ilgi çekici olanlarının, devlet 
hizmeti yükümlülüğüm sırasında çalıştığım Yozgat’ın Boğazlıyan 
ilçesinde geçirdiğim iki yıllık dönemde yer aldığını düşünüyorum. 
Bu dönem, hayatımın en zorlu dönemlerinden biriydi. Uzmanlık 
eğitimimin son yılında tezimi yazdığım ve sınava hazırlandığım 
sırada, ailecek sıkıntılı bir dönem geçirirken yürürlüğe giren 
ve sadece doktorlara uygulanan yasaya göre Devlet Baba bana;  
“Uzman olur olmaz kura çektiğin yere gidip iki yıl çalışacaksın. 
Aksi halde mesleğini ancak pratisyen hekim olarak icra 
edebilirsin. Uzmanlık haklarını kullanamazsın.” diyordu. Bu 
nedenle Ankara’da kalarak aileme destek olmam gerektiği bir 
sırada zorunlu olarak tayin olduğum yere gittim ve bazıları bu 
kitaba konu olan çeşitli olayları yaşayarak iki yılımı tamamladım. 
Sonraki yıllarımda sık sık arkadaşlarımla paylaştığım acı tatlı 
mecburi hizmet anılarım, sosyal çevremde oldukça popüler oldu.

Ankara’ya dönüşümden on beş yıl kadar sonra ortopedik 
bir sorun nedeniyle her iki ayağımdan da ameliyat olmam 
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ve sonrasında ikişer ay ayağıma basmamam gerekiyordu. 
Bu dönemleri nasıl değerlendireceğimi düşünürken “Galiba 
Boğazlıyan anılarımı yazma zamanı geldi!” diye bir karar verdim. 
Hacettepe Tıp Fakültesi’nden değerli hocam, örnek insan ve hekim, 
her zaman rahmetle andığımız Prof. Dr. Hüsnü Göksel’in tıp dışı 
yazdığı kitaplarını zevkle okurduk. Bir kitabının önsözünde, aynı 
zamanda hekim olan ünlü yazar Anton Çehov’un “Her hekimin 
anlatacakları vardır.” sözünden esinlenerek yazmaya başladığını 
ancak, bundan sonra moralini bozmamak için Çehov’un 
eserlerini okumadığını belirtmişti. Ben de, Çehov’a hak vererek 
anlatacaklarım olduğunu ve bunları paylaşmam gerektiğini 
düşündüm. Anılarımı yazmaya başladım. Önce bir taslak 
hazırladım. Yazdığım anıları bazı arkadaşlarımın okumasını 
rica ettim. Sınıf arkadaşım, Psikiyatrist Emel Yalçın Kayatekin 
ayrıntılı olarak okuyup değerlendirdikten sonra “Neclacığım, sen 
başına gelen zor olaylara karşı kırgınlığını ve üzüntünü henüz 
yenememişsin.” diyerek bir takım düzeltmeler önerdi. O zamanlar 
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan 
yazar Gürsel Korat da yine çok emek vererek yazdıklarımı 
okudu ve önerilerini söyledi. Bundan sonra  birkaç kez daha 
düzeltme yapmaya başladıysam da tamamlayamadım. Gerçekten 
kırgınlığım geçmemişti.

Mesleğimde 40. yıla ulaşıp, yaş olarak da altmışlı haneye 
geçtikten sonra olaylara bakışım değişti. Bulunduğum yaş 
Dünya Sağlık Örgütünün yeni sınıflamasına göre “genç”(!), 
önceki sınıflamalara göre “orta yaş” kabul ediliyor. Yaşım ile 
barışığım. Hayat deneyimimin arttığını, gençliğimin sorun ve 
sorumluluklarının azaldığını, olaylara daha olumlu baktığımı, 
gençken çok yakındığım olaylara şimdi hoşgörüyle yaklaştığımı 
düşünüyorum.

Bu kitaptaki anılarımın geçtiği 1983-1985 yıllarında 
ülkemizin içinde bulunduğu zorlu siyasi süreç, toplumsal 
düzenin haksızlıkları, insanların birbirine acımasızlığı hâlen 
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her türlü ortamda devam ediyor. Bu gerçekleri düşündüğüm 
zaman, anılarımın, hayat okulundaki önemli deneyimlerimin 
öyküsü olduğuna karar verdim. Bu sefer de “galiba anılarımı 
tamamlayarak yayımlamanın zamanı geldi” diye düşündüm. 
Daha önce yazdıklarımı okuyan arkadaşlarımı rahatsız eden 
ve benim de bu zamana kadar gecikmemin sebeplerinden olan 
bölümleri anılarımdan çıkardım. Belki de bu olayları belleğimden 
silmek istemem nedeniyle sizlerle paylaşmaktan vazgeçtim. 
Düzeltmeleri tamamladıktan ve bazı yeni bölümler ekledikten 
sonra eski aile dostumuz ve aynı üniversitede öğretim üyeliği 
yapmaktan çok mutlu olduğum,  edebiyatçı yönü de olan Prof. Dr. 
Şiir Erkök Yılmaz’ın ve sevgili arkadaşım Dr. Emel Kayatekin’in 
ikinci kez okuyup düzeltme yapmalarıyla son haline getirdim. 

Kitap basıldıktan sonra moralim bozulmasın diye Hüsnü 
Göksel Hocam gibi başka edebi eser okumaz mıyım bilmiyorum 
ancak, bilincinde olduğum bir gerçek var ki; ben bir edebiyatçı 
değilim. Mesleki konularda birçok yazım olmasına rağmen 
edebi bir kitabı profesyonelce yazacak deneyim ve donanıma 
sahip değilim. Bu kitapta yer alan anılarım, mesleğimin 
başı sayılabilecek bir dönemde geçen bazı deneyimlerimin 
öğrencilerim, meslektaşlarım, sevgili dostlarım ve merak edip 
okumak isteyeceklerle paylaşmak üzere amatörce yazıya dökülmüş 
halidir. Eğer ki zaman ayırıp okuyanların bazı ülke gerçeklerini, 
sosyal yaralarımızı, doktorluk onurunun zedelenmesinin her 
geçen gün arttığı bir dönemde bu mesleğe yapılan haksızlıkları 
daha iyi anlamalarına katkı sağlayabilirse ne mutlu bana…

        
 Ocak, 2018, Ankara
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Necla Buyan

DEVLET HİZMETİ ZORUNLULUĞU

Eğitimimi Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tamamladım. Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimimi de 1978-1982 yılları 
arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde yaptım. 
En güzel yıllarımız olması gereken öğrencilik dönemimizi keyifli 
geçirdiğimiz söylenemez. Türkiye’de siyasi olayların en karışık 
olduğu bir dönemde, 1978 yılında mezun olmuştuk. Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde ilk kez bir öğretim üyesinin, 
Dr. Bedrettin Cömert’in öldürülmesi nedeniyle diploma ve yemin 
törenimiz iptal edilmişti. Hem bu olayın üzüntüsünü hem de altı 
yıllık (benim gibi İngilizce hazırlık sınıfı okuyanlar için yedi yıllık) 
zorlu eğitimimizin sonunda Hipokrat Andı’nı bile içemeden 
elimize tutuşturulan bir çıkış belgesiyle, birden boşlukta kalmanın 
şaşkınlığını yaşamıştık. Mezuniyetten bir ay kadar sonra açılan 
uzmanlık sınavını kazanınca birlikte pediatri uzmanlık eğitimine 
başladığım 20 arkadaşım ve daha kıdemli doktor arkadaşlarla 
çok zorlu ama çok uyumlu çalışıyorduk, sanki öğrenciliğimiz 
devam ediyordu. Ancak, ülke yine huzursuz günler içindeydi. 
1980 yılındaki siyasi olaylardan sonra kurulan yönetimin en çok 
üzerinde durduğu konu doktorların zorunlu hizmet yapmasıydı. 
Bu konuyu aramızda tartışırken 1981 yılında birdenbire kanun 
çıktı. Kanuna göre Tıp Fakültelerini bitiren doktorlar, ihtisas 
yapmadan önce iki yıl, ihtisas yaparlarsa tekrar iki yıl “devlet 
hizmeti yükümlülüğü”nü yerine getirmek zorundaydı. Kanun 
hazırlanırken evli doktorların eş durumu göz önüne alınmamıştı. 
Bir yıl kadar sonra yasaya “eş durumu” ile ilgili bir ilave yapıldı 
ancak, onda da eşler aynı il merkezi içinde değişik ilçelerde göreve 
atanabiliyorlardı. Yasanın ilk uygulanacağı arkadaşlarımız benden 
bir yıl kıdemli olanlardı. Hayatları ile ilgili yaptıkları planda 
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böyle bir şey hiç yokken, neye uğradıklarını anlamadan kurada 
çektikleri yerlere gittiler. Evleri, eşleri, çocukları darmadağın oldu. 
Benim dönemimden olan arkadaşlarla ihtisasımızın bitmesine bir 
yıl kala, ilk kurbanların başına gelenleri dehşet içinde izliyorduk. 
Hiçbir meslek grubuna zorunlu devlet hizmeti konulmazken,  
okulunu yeni bitiren gencecik doktorlar kuraya koyulan yolu, 
suyu, elektriği olmayan, kuş uçmaz kervan geçmez köylerin sağlık 
ocaklarını çekerek kalacak yer, odun, kömür gibi hiçbir sorun 
hesaba katılmaksızın kışın ortasında aynen bir mahkûm gibi 
göreve başlamak zorunda kalıyorlardı. Uzmanlar için de durum 
pek farklı değildi ancak, kuralara tabii ki hastane olan ilçe ve il 
merkezleri konulduğu için pratisyen hekimlerden biraz daha 
şanslıydılar. 

Uzmanlık eğitimimin son yılında tüm ailem ile birlikte kötü 
bir dönem geçirmekteydik. Babam çok ani bir şekilde vefat 
etmişti. Ailecek sıkıntı içindeydik. Yaşa bağlı demans (bunama) 
durumunda olan halam ve yaşlı anneannem ile ilgilenilmesi 
gerekiyordu. Yaşadığımız zorlu günlerde benim Ankara’da 
kalmam gerekirdi ancak, devlet beni uzman olur olmaz kura 
çekmeye ve belirlenen yere 15 gün içinde gitmeye zorluyordu. 
Bunu yapmadığım takdirde cezam “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı” unvanımı kullanamamak ve kendime pratisyen hekim 
olarak yeni bir iş aramak olacaktı. 

Uzmanlık tezimi büyük bir sıkıntı içinde bitirdim. Kasım 
ayı içindeydik. Kura çekip tayin olmam kış ortasını bulacaktı. 
Önümdeki zorlu dönemi düşünerek Ankara’da Kızılay’da dalgın 
dalgın yürürken bir sınıf arkadaşımın kardeşine rastladım. 
Dr. Serap, Tıp Fakültesini yeni bitirmiş, üç ay önce Yozgat’ın 
Boğazlıyan ilçesine atanmıştı. Bana yaklaşık bir saat kadar çektiği 
sıkıntıları anlattı. Görev yerine babası ile birlikte gitmişti. Babası 
Ankara’ya dönmek istiyor ancak, bulundukları ortamı emniyetli 
bulmadığı için kızını bırakıp gelemiyordu. Nişanlı olan Serap 
evlenme işlemleri için Ankara’ya gelemediğini, ilçe kaymakamının 
doktorlara çok katı davrandığını anlattı. Bulunduğu ilçenin şartları 
beni çok etkilemişti. Kendisine çok üzüldüğümü söyleyince,
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“Aman Necla Abla, bana çok üzülmeyin, Devlet Hastanesinde 
Çocuk Doktoru kadrosu boş. Ne olur ne olmaz. Belki de benim 
yanıma gelirsiniz!” dedi. Gülüştük. Ben de ona sabırlar diledim 
ve ayrıldık. 

Kasım ayı içinde uzmanlık tezi ve bilim sınavını verdim ve 
kura çekimini beklemeye başladım. Sağlık Bakanlığında asılan 
listeleri izledik ve belirlenen tarihte birlikte kura çekeceğim 
arkadaşlarımla Sağlık Bakanlığına gittik. Pratisyen hekimler 
çok kalabalık olduğu için önce uzman hekim kuraları çekildi. 
Arkadaşlarımdan Trakya’da, Ege’de veya Ankara’nın ilçelerinden 
boş kadroları çekenler oldu. Bana sıra geldi. Kura kâğıdını 
okumamla gözlerimden yaşlar boşalmaya başladı. Serap’ın 
çalıştığı Boğazlıyan ilçesindeki devlet hastanesini çekmiştim. 
Hem o ilçenin zorluklarını Serap’tan öğrenmiştim hem de 
asistanlık döneminde Yozgat bölgesinde Hacettepe Üniversitesi 
ile Dünya Sağlık Örgütünün bir projesinde çalışmıştık. Yörenin 
zorlu şartlarını gayet iyi biliyordum. 

Hastane personeli ile tanışmak, ilçe hakkında fikir edinmek 
ve oturabilecek bir ev aramak için, ticaret nedeniyle o bölgeyle iş 
ilişkileri olan eniştemin bana eşlik etmesiyle Boğazlıyan’ı ziyaret 
ettik. Beni hastane müdürü ve tek hekim olan başhekim (genel 
cerrah) gayet sıcak karşıladılar ancak, tablo çok karanlıktı. İlçede 
kalabileceğim bir ev yoktu. Doktorlar dışındaki tüm memur 
tayinleri normal ve insani bir biçimde yaz aylarında yapıldığı için 
yeni tayin olan memurlar genellikle süresi dolanların evlerini 
devir almışlar ve ilçede oturulabilir özellikteki az sayıda ev böylece 
paylaşılmıştı. Hastanede kalmamı ise hiç önermediler. Daha sonra 
da bahsedeceğim gibi 45 kadar personeli olan ve birçoğunun yakın 
köylerden olmaları nedeniyle hastanede yatıp kalktığı bina,  bir 
kadın doktorun yalnız başına kalmasına asla uygun değildi. İlçede 
tek bir boş ev olduğu haberi gelince heyecanla bakmaya gittik. 
Evi gördüğüm zaman, hastane personelinin orayı bildirirken 
yüzlerinde oluşan karanlık ifadenin nedenini anladık. Boş bir 
tarlanın içinde bahçe çitleri bile olmayan, camları kırık, bakımsız 
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müstakil bir evdi. Yine olmamıştı! Şimdi ben ne yapacaktım?  
Serap’ın evine gittik. Babası ve Serap ile görüştük. Babası Serap’ı 
orada yalnız bırakamadığı için yanında kaldığını, eğer ben Serap’ın 
yanına taşınırsam gönül rahatlığıyla Ankara’ya dönebileceğini 
söyledi. Serap üç aydır oradaydı, 6-7 ay sonra evlenecek ve 
ardından Ankara’ya tayin yaptırıp evi bana devredebilecekti. Bir 
sorun vardı: ev sahipleri. Onların onayını almak gerekiyordu. Ev 
sahiplerinin biraz tereddüt ederek benim orada oturmama izin 
verdiklerini öğrendim. Dolayısıyla ev konusu kısmen halloldu. 
Ev, ilçenin nadir apartmanlarından birindeydi. Sobalı bir ev için 
son derece uygunsuz yapılmıştı. Isıtma problemi nedeniyle Serap 
evin en küçük odasında oturuyordu. Daha büyük odayı kapalı 
tutuyordu. Salon ise ev sahibinin kızlarının çeyizleri bulunduğu 
için kilitliydi. Ev iki oda olarak kiraya verilmişti. Banyosu çok 
büyük olup iki soba ile ısıtıldığından Serap orayı kullanamıyor ve 
Ankara’ya gittiğinde banyo yapıyordu. Mutfak da yine odalardan 
uzakta ve çok soğuktu; ama bunları düşünecek durumda değildim. 
En azından başımı sokacak bir ev bulmuştum…

31 Aralık 1982 günü görev emrimi “tebellüğ” ettim. O yılbaşı 
gecesini arkadaşlarımla buruk bir biçimde kutladık. Daha sonra 
da götürebileceğim eşyaları, her şeyden önce onları taşıyacak 
kamyonu aramaya başladım. Anlaştığımız iki kamyonun şoförü 
de  “Ben hem canımı hem malımı tehlikeye atamam.” diyerek 
vazgeçtiler. 1983 kışı çok zorlu geçiyordu. Orta Anadolu’nun 
yolları sık sık kar ve buzlanma nedeniyle kapatılıyor, ulaşım 
değişik yollardan veriliyordu. Tabii kamyon sahipleri de bu 
havada haklı olarak o yöreye eşya taşımayı reddediyorlardı. Zorlu 
kış şartları nedeniyle, ilk gidişimde arabamı götürmemeye karar 
verdim. 

Anlaştığımız üçüncü kamyon şoförü sözünü tuttu. Ben 
otobüsle yola çıktığım gün kamyon da yola çıktı. 14 Ocak 1983 
günü, benim için gerçek bir kâbustu. Ankara terminalden 
ayrılmam çok üzücüydü. Annem ve arkadaşlarım beni geçirdiler. 
Ağlamaktan şişmiş gözlerle ve lüzumsuz yere uzayan 7-8 saatlik 
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bir yolculuktan sonra ilçeye yaklaştığımızda radyoda haber 
saati vardı. Esenboğa’da kötü hava koşulları nedeniyle bir uçak 
düşmüştü. Yolcular içinde çok sevdiğimiz bir genel cerrah 
arkadaşımız, Dr. Osman Dallar da vardı. Moralim son derece 
bozuk olarak ilçe terminaline geldim. Yüküm oldukça fazlaydı. 
Kamyonun sağ salim ulaşmasından endişem olduğu için, sanki 
otobüs daha emniyetliymiş gibi en önem verdiğim eşyalarımı 
koliler halinde yanıma almıştım. Tabii ki en önemli eşyalarım 
kitaplarımdı. Karton kutularımı otobüs muavini bagajdan indirip 
erimiş kar sularının içine bırakınca telaşla bağırmaya başladım;

“Ne yapıyorsunuz! Onlar benim kitaplarım. Ya ıslanırsa ben 
ne yaparım!”

Muavin şaşkınlıkla yüzüme baktı ve yanıt vermedi.
Her otobüs terminalinde olduğu gibi burada da taksilerin 

olacağını tahmin etmiştim ama yanılmışım. Meğerse 
yolcular başının çaresine bakarmış. İlçede taksi yokmuş. 
Sonunda durumuma acıyan birkaç kişi bana yardım edip köy 
minibüslerinden birisinin şoförünün beni götürebileceğini 
söyledi. Böylece Serap’ın evine fazlaca miktardaki eşyalarımla 
birlikte ulaşabildim. 

HATİCE ANNE
Eve ulaştığımda Serap beni heyecanla bekliyordu. Bana kapıyı 

açtığında hemen karşı dairenin de kapısı açıldı. Melek yüzlü 
bir hanım ve boy sırası ile beş, sekiz, on yaşlarındaki üç çocuğu 
kapıda belirdiler. 

“Hoş geldiniz Doktor Hanım! Yolculuğunuz nasıl geçti?” 
dedikten sonra hemen eşyalarımı taşıdılar ve on beş dakika 
sonra kapı tekrar çaldı. Bir tepsi içinde yeni demlenmiş çay ve 
kahvaltılıklarla yeni karşı komşum geldi. O andan itibaren Hatice 
Hanım’ın nüfusuna Aytaç, Adnan ve Ayla’dan sonra dördüncü 
evlat olarak geçtiğimi hissettim. Benden 3-4 yaş büyük, üç çocuk 
annesi, ev sahibinin gelini olan bu melek kalpli hanım komşuluk 
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yaptığımız sekiz ay boyunca bana gerçekten bir annelik yaptığı 
için yüreğimin daimî “Hatice Anne”sidir. 

Serap’ın babası da gittiği için tam anlamıyla sudan çıkmış 
balık durumundaydık. Hatice Hanım bize kovalı linyit sobası 
yakmanın incelikleri, bacalardaki sorun nedeniyle soba tüttüğü 
zaman ne yapmamız gerektiği, kış boyunca pazardan ıspanak 
gibi yıkanması için fazla su gereken sebzelerin tercih edilmemesi 
gibi hayati birçok konuda bilgi verdi. Herhalde bizden pek ümitli 
olmadığı için İlerleyen günlerde iki haftada bir soba borularını 
söküp silkelemeyi görev olarak benimsedi. İlçe pazarı sadece 
cumartesi günleri kuruluyordu. Cuma akşamları da bazı pazarcılar 
memurlar için mallarını sergiliyorlardı. Diğer günler sebze ve 
meyve alınacak herhangi bir dükkân olmadığı için, mutlaka 
iyi bir liste yapıp bu iki günde pazar işi hallolmalıydı. Hatice 
Hanım eşraftan bir ailenin gelini olduğu için asla çarşı-pazara 
çıkmıyor, sekiz ve on yaşındaki oğulları alışverişleri yapıyorlardı. 
O tatlı çocuklar zaman zaman bizim de alışverişlerimize yardımcı 
oldular. Eğer hafta arası herhangi bir şey gerekirse, ilçeye 80 km. 
mesafede olan Kayseri’ye giden birilerine sipariş vermek dışında 
şansımız yoktu. Bu konu önce çok zor görünmekle birlikte 
görevim sırasında böyle bir sorun başıma geldi. Sipariş ettiğim 
bir kilogram taze fasulyeyi karşımda görünce duyduğum sevinci 
hâlen hatırlıyorum. 

Bu problemlerin bir kısmını Serap öğrenmişti ancak, okulu 
bitirir bitirmez böyle zorlu bir ortamda olmanın etkisini henüz 
atlatamamış olduğu ve her işi o zamana kadar babası yaptığı için 
gerçekten zor durumdaydık. Serap’ın sıkıntısı sadece kar kış, soğuk 
ve sobayla mücadele değildi. Hükümet doktoru olarak görev 
yaptığı için ağır ceza suçlarının çok fazla olduğu, bu nedenle bir 
reis ve iki ağır ceza hâkiminden oluşan bir Ağır Ceza Mahkemesi 
olan ilçede adli vakaların yoğunluğu en büyük problemiydi. 
Erkek nüfusun büyük kısmının Avrupa ülkelerinde işçi olduğu 
Boğazlıyan ve çevre köylerde genç, orta yaş nüfus içinde eşleri 
yabancı ülkelerde çalıştığı için çocukları ile birlikte kayınvalide, 
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kayınpeder ve eşinin diğer aile fertleriyle oturan kadın nüfus 
oldukça fazlaydı. Benim meslek deneyimim Serap’tan dört yıl 
daha fazla olmakla birlikte, adli vaka deneyimim sadece çocuk 
acil polikliniğine gelen vakalar ile sınırlıydı. O nedenle Serap’a 
destek verirken çok şaşırıyor ve meslek hayatım boyunca bir daha 
duyamayacağım adli vakaları öğreniyordum. Zaman zaman Serap 
mezar açmaya gidiyor ve oradan geldiğinde kendisini çok zor 
sakinleştiriyordum. Böyle durumlarda yine Hatice Hanım ve eşi 
Mahmut Bey yardımımıza koşuyordu. 

GAZETE HABERİ
İlçedeki iki yerel yayın organından biri olan “Boğazlıyan’ın 

Sesi” gazetesinde benim gelmemi izleyen günlerde şöyle bir haber 
çıktı (Haber aynen alınmıştır.).

18 Ocak 1983 Boğazlıyan’ın Sesi Gazetesi

İlçemize Çocuk          
Doktoru Geldi

Ankara Hacettepe Tıp Fa-
kültesi mezunu olup, ilk göre-
vine İlçemizde başlayan çocuk 
mütehassısı Sn. Nejla BUYAN’ın 
görevine başlaması ilçemiz ve 
İlçemize yakın köy, kasaba ve 
nahiyelerinde bulunan hemşeh-
rilerimizi sevindirmiştir. 

Sn. Necla BUYAN’a hoş gel-
diniz der, görevinde başarılar 
dileriz. 

MİNİ PASTA VE 
PİDE SALONU

Sayın halkımız şimdiye 
kadar yaptığımız titiz ve 
itinalı hizmet yanında Kon-
ya’dan getirtmiş olduğum 
meşur Mehmet Ali Usta’nın 
Konya Etli Ekmeğini de siz-
lere sunmaktan kıvanç du-
yarım. 

Hamza Kaya 
Mini Pasta Salonu Sahibi


