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Yayın Politikası

ticaret dergisi iki ayda bir yayınlanır. 
Dergimizdeki yazılar kaynak 

gösterilmeksizin alıntı yapılamaz 
ve yazılardaki görüşler ve bunların 
sorumluluğu tamamen yazarına 

aittir ve hiçbir şekilde Niğde Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın resmi görüşünü 
yansıtmaz. Dergimizde yayınlanmak 
üzere gönderilen yazılar, yayınlansın 
veya yayınlanmasın iade edilmez. 

Dergimiz, gönderilen yazılar üzerinde 
gerekli editöryal işlemleri yapma 

hakkını saklı tutar.
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BAŞYAZI

46. sayımızda yine beraberiz. 

     Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul… Odamızın ilk olarak 2011 yılında gerçekleştirdiği ödüllü iş fikri proje 

yarışması… İlk yapıldığında yoğun talep gören yarışmanın ikincisini düzenlemekteyiz. Bu yılki yarışmada 

bazı farklılıklar yaptık. Kır kabuğunu bir fikir de sen bul-2 ödüllü iş fikri yarışmasını, sadece yetişkinler için 

değil, lise ve dengi düzeydeki öğrencilerimizin de katılımlarını sağlayacak şekilde düzenliyoruz. 

Öğrencilerimizi özellikle yarışmaya dahil etmek istedik çünkü; geleceğimiz olarak görüyoruz onları. 

Yaratıcılıklarını üst noktalara çıkarmalarını, birer girişimci adayı olarak yetişmelerini istiyoruz. Yarışma 

kapsamında da çok güzel fikirler ortaya koyacaklarına inanıyoruz. Öğrencilerimizin yanı sıra, 18 yaş üzeri 

yetişkin kişiler de yine yarışmamıza başvurarak, kendi kategorilerinde yarışacaklar. Dilerim, çok güzel fikirler 

ortaya çıkar, başarılı işlere imza atılır. Sonuçta İlimiz kazanır.

     Bu yıl, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde 3. Niğde Günleri düzenlendi. Birçok kurum ve kuruluşun yanı 

sıra, sanayicilerimiz ve esnafımız da katılarak Niğde'nin tanıtımına katkıda bulundular. Yöresel ürünler 

sergilendi. Siyasetten ve protokolden önemli isimler ağırlandı. Hem Ankara'da yaşayan Niğdeliler, hem de 

Ankara'da yaşayan diğer vatandaşlarımız Niğde Günleri'ne oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Niğde Günleri 

kapsamında Odamız da stand açarak, İlimizin sanayisi, ticareti, yatırım fırsatları gibi konularda tanıtılmasına 

katkı sağladı. Tüm katılımcılar olarak İlimiz adına heyecanla başlayıp, başarı ile kapattığımız dört gün geçirdik 

Ankara'da. Emeği geçen, İlimizin tanıtımına destek sağlayan, Niğde Günleri'ne ziyarette bulunan herkese 

teşekkürlerimi sunuyorum.
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HABERLER

NiTSO’dan Önceki Dönem  Meclis ve Disiplin 

Kurulu Üyelerine  Plaket Takdim Töreni
iğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO), 2 Ekim 2013 Çarşamba günü Grand Otel'de, 2009-
2013 yılları arasında Oda Meclis Üyeliği ve Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulunan 
üyelerine, bir plaket programı düzenledi.N

Programa, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nın mevcut meclis ve disiplin 

kurulu üyeleri, önceki dönem meclis ve disiplin kurulu üyeleri, meslek 

komitesi üyeleri ile kadın ve genç girişimciler kurul üyeleri katıldılar.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, 

açılış konuşmasında özellikle birlik ve beraberlik duygusunun önemine 

vurgu yaparak; “Ticaret ve Sanayi Odası'nın bugünkü konumuna 

gelmesinde, hiç şüphesiz kuruluş tarihi olan 1958 yılından bu yana 

görev alan herkesin önemli katkıları olmuştur. Şu anda aramızda 

bulunan önceki dönem meclis ve disiplin kurulu üyelerimiz, birlik ve 

beraberlik içerisinde İlimize ve Odamıza hizmet etmenin sevincini 

yaşadılar. 

Tüm meclis ve disiplin kurulu üyelerimizin bilgilerini ve 

tecrübelerini öncelikle İlimiz, sonrasında ise Niğde Ticaret 

ve Sanayi Odası'na katkı sağlamak amacıyla 

kullandıklarına eminim. Bugün plaket takdim edeceğimiz 

üyelerimiz Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki görevlerinden 

ayrılmış olabilirler. Fakat hepsi Odamızın değerli üyeleri 

arasında yer aldıkları için zaten bizler de kendilerini temsil 

etmeye devam ediyoruz.

Bizler, Niğde'nin daha ileri gitmesi için, sizlerin verdiği güç 

ve destekle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki, 

başarı ancak birlik ve beraberlik içerisinde, kenetlenerek 

elde edilir. Bu doğrultuda, hep birlikte Niğde'mizi hak ettiği 

noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 

Sözlerime burada son verirken, önceki dönem meclis ve 

disiplin kurulu üyelerimize bugüne kadar Odamıza ve 

İlimize vermiş oldukları değerli hizmetlerden dolayı 

teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından önceki dönem meclis ve 

disiplin kurulu üyelerine plaketleri Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından takdim 

edildi.Güzel geçen program hep birlikte fotoğraf 

çektirilmesinin ardından sona erdi.



Ekonomi Bakanlığı'nın uygulamaya başladığı kısa Adı UR-GE olan Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesi Projesi kapsamında firmalara uygulanacak destek ile ilgili Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası'nın ev sahipliğinde yemekli toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ahiler Kalkınma Ajansına ön başvuru 

yapan NİTSO İlk olarak 4 sektörde faaliyet gösteren 

yaklaşık 110 firma temsilcilerinin katılımının 

sağlandığı toplantının açılış konuşmasını yapan 

NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu; 

"Bugün burada odamıza kayıtlı olan, Süt ve Süt 

ürünleri, İplik İmalatçıları, Kalsit İmalatçıları, 

Meyvecilik ve fidancılık sektör temsilcilerini burada 

buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her sektör 

için 10 adet firmayı aynı platformda bir araya 

getirebilirsek firmalarımız bu ortaklıktan Ekonomi 

Bakanlığının Proje kapsamında desteklerinden faydalanabileceklerdir; eğer bunu başarabilirsek çok mutlu 

olacağız bugün bunun için buradayız ve başarılması gereken bir proje olduğuna inanıyoruz dedi. Proje 

kapsamında toplantıların devam edeceğini vurgulayan Katırcıoğlu; “Eğer gerekli sayıyı tamamlayıp proje 

başvurursak firmalarımız için ihracat pazarına ulaşmak için çok önemli yol almış olacağız" dedi.

Ahiler Kalkınma Ajansı yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda proje hakkında teknik bilgilerde sunuldu.
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Açılış ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere 

Niğde'ye gelen Kazakistan Cumhuriyeti Ankara 

Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, 11 

Ekim 2013 Cuma günü Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası'nı (NiTSO) ziyaret etti. 

NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, 

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. 

Dr. Canseyit Tüymebayev'i İlimizde ve NiTSO'da 

görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 

Niğde'nin ticareti, sanayisi ve yatırım fırsatları 

hakkında bilgi verdi.

Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Dr. 

Canseyit Tüymebayev de Niğde'de bulunmaktan 

mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, 

NiTSO'yu Ziyaret Etti

5HABERLERticaret Eylül - Ekim’13



NiTSO ve Garanti Bankası’ndan 

KOBİLGİ Toplantısı

NiTSO öncülüğünde ve NiTSO bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler ve 

Genç Girişimciler Kurulları'nın desteği ile Ödüllü İş Fikri Proje Yarışması;

 “Kır kabuğunu bir fikir de sen bul-2”
 Girişimcilik Yarışması Başlıyor!

'En iyi iş fikrini ben bulurum' diyenler sizin için bir 

fırsat doğuyor. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

(NiTSO) ile bünyesinde faaliyet gösteren Kadın 

Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları'nın 

öncülüğünde ilk kez 2011 yılında gerçekleştirilen iş 

fikri proje yarışmasının ikincisi düzenleniyor. 

“Kır kabuğunu, bir fikir de sen bul-2 ” adlı iş fikri proje 

yarışması ile Niğde ilinde girişimcilik potansiyeli ve 

değerlerini ortaya çıkaracak en ekonomik, en 

işlevsel ve yenilikçi iş fikirleri aranıyor. Hayatı 

kolaylaştıracak, ihtiyacı karşılayacak, yatırıma 

dönüştürülebilecek, yenilikçi ve fark yaratacak 

fikirleri bulmayı amaçlayan ödüllü “Kır kabuğunu bir 

fikir de sen bul-2” iş fikri proje yarışması için geri 

sayım başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu; “Dünyada birçok ülkede olduğu 

gibi, ülkemizde de 18-24 Kasım 2013 tarihleri 

Global Girişimcilik Haftası olarak kutlanmaktadır. 

Genç yeteneklerin girişimcilik potansiyelinin ortaya 

çıkması ve girişimciliğin teşviki gibi unsurlar 

aracılığıyla ekonomik kalkınma ve istihdam 

artışının hedeflendiği Global Girişimcilik Haftası 

kapsamında, biz de Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak  Niğde'de ilk kez 2011 yılında yapılan ve 

yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan “Kır 

Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul” ödüllü iş fikri proje 

yarışmasının ikincisini başlatıyoruz. 

 “Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul-2” 

yarışması bu yıl önceki yarışmadan farklı olarak 

hem 18 yaş ve üzeri gerçek kişiler için hem de lise 

ve dengi düzeyde öğrenim gören öğrenciler için 

olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir. 
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18 yaş ve üzeri gerçek kişileri kapsayan birinci 

kategoride; birinciye 8.000 TL, ikinciye 5.000 TL, 

üçüncüye 3.000TL para ödülü verilecektir. Para 

ödülünün yanı sıra ilk üçte yer alan yarışmacılara iş 

fikirlerini hayata geçirmeleri koşuluyla NiTSO'nun 

yayınlarında ücretsiz reklam yayınlama ve 

gelecekte açılması planlanan 'Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi' kursuna ön elemesiz katılma 

hakkı verilecektir. 

Genç ve yaratıcı beyinlerin girişimci potansiyeli 

yüksek, kaliteli projeler ortaya koymalarını 

hedefleyen ikinci kategoride, ödül olarak birinciye 

notebook, ikinciye tablet pc, üçüncüye fotoğraf 

makinesi verilecektir” dedi.

Başvuruların 18 Kasım 2013 Pazartesi günü 

başlayacağını ve 20 Aralık 2013 Cuma günü saat 

17.00'de sona ereceğini belirten NiTSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu; “Ödüllü iş fikri 

proje yarışmasına katılmak isteyenlerin yapmaları 

gereken, en iyi iş fikrini bulmak ve başvuru formunu 

doldurmak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye Niğde 

Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya www.nitso.org.tr 

web adresinden ulaşılabilir” diye konuştu.

Başvuru ve daha fazla bilgi için iletişim adresi:
Adres: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası
Bankalar Caddesi No:17 Merkez/ NİĞDE
e-mail: www.nitso.org.tr
Tel: 0 388 233 55 01 Fax: 0 388 233 55 00

NiTSO, Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan 
Proje Desteği Almaya Hak Kazandı

Ahiler Kalkınma 

Ajansı'nın 2013 yılı 

Doğrudan Faaliyet 

Desteği Programı 

kapsamında “Niğde İli Yatırım ve Tanıtım 

Kataloğu”” başlıklı proje desteklenmeye hak 

kazandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın vizyonu ve bölge planı 

çerçevesinde ilan edilen 2013 yılı Doğrudan Faaliyet 

Desteği Programı kapsamında Ajansa yapılan proje 

başvuruları yönetim kurulu toplantısında görüşüldü 

ve desteklenecek projeler listesi karara bağlandı.

“Niğde İli Yatırım ve Tanıtım Kataloğu” başlıklı 

proje, Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan 

Faal iyet  Desteğ i  Programı  kapsamında 

desteklenecek projeler arasına alındı. 

Eylül - Ekim’13



Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi yapıldı

Niğde'de Ahilik Haftası Kutlandı

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca 4 yılda bir 

yapılan Sigorta Acenteleri İl delegeliği seçimi Odamız 

gözetiminde hizmet binamızda yapıldı.

İ l imiz genelinde faaliyet gösteren Sigorta 

Acentelerinin katıldığı seçime, iki aday il delegeliği 

seçilebilmek için Odamıza başvuruda bulundu.

10 Ekim tarihinde yapılan seçim sonucuna göre 

Sigorta Acenteleri Niğde İl delegeliğine oy çokluğu ile 

Musa ÇELİK  seçildi. 

Oda olarak il delegemize yeni görevinin hayırlı 

olmasını dileriz. 

Niğde'de “6. Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı” münasebetiyle, 26 Eylül 2013 

Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kutlama töreni, Atatürk anıtına çelenk sunulması, 

saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın 

söylenmesi ile başladı.

Törene, Niğde Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu, AK 

Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve 

Ömer Selvi, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ufuk 

Nayır, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Hayreddin Akçıl, 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim 

8 HABERLER ticaretCilt 7 • Sayı 46 
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Söz

Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, NiTSO Meclis 

Başkanı Mehmet Ayduğan, NESOB Başkanı Fahri 

Eker, Kurum Yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar 

katıldılar.

Törende konuşma yapan Vali Vekili Hacı İbrahim 

Türkoğlu, tüm esnafların Ahilik Haftasını kutlayarak; 

"Ahilik teşkilatı günümüze kadar prensiplerini, 

örgütlenme şeklini ve ilkelerini kaybetmeden 

bugünlere gelmiştir. Özellikle Ahilik ve Lonca 

Teşkilatı prensiplerinden bu günde feyiz almamız, 

bu günde hayata geçirmemiz, bu günde 

uygulamaya sokmamız gereken prensipler vardır. 

Ülkemizde Ahilik Haftasının kutlanıyor olması 

ahiliğin öneminin anlaşıldığının, bundan sonrada 

hayata geçirileceğinin bir göstergesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Ahi Evran Niğde ve Bor 

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğret-

menlerinden oluşan şed kuşatma ekibi tarafından 

temsili şed kuşatma töreni yapıldı.

Niğde'de "Yılın Ahisi" seçilen 80 yaşındaki berber 

Muharrem Ulaşer'e plaket verildi. Niğde'de "Yılın 

Ahisi" seçilen 80 yaşındaki berber Muharrem 

Ulaşer'e plaketin verildiği törende, 53 yıl şapkacılık 

yapan Beyzat Çetin en deneyimli esnaf seçildi.

Ahilik Haftası ile ilgili düzenlenen kompozisyon 

yarışmasında da dereceye giren ilk üç öğrenciye 

çeyrek altın verildi.

Törenin ardından, geleneksel ikram yemeği verildi. 

Eylül - Ekim’13



Kısa adı UR-GE olan Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesi Desteği kapsamında, sektör bazında 

toplantılar yapılmaya başlandı. 

İlk toplantı, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda 

kalsit sektörü ile gerçekleştirildi. İlimizdeki kalsit ve yapı 

kimyasalları sektörlerindeki üretici üyelerimiz toplantıya 

katılım gösterdiler. Toplantıda, Ekonomi Bakanlığı'na 

yönelik olarak Odamız tarafından yazılacak olan UR-

GE projesi hakkında detaylı bilgi verildi. Katılımcıların 

görüş ve önerileri alındı.

Odamız tarafından Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde 

de tekstil ve iplik sektörleri ile 

UR-GE Toplantısı yapıldı. 

Toplantıda, öncelikle tekstil ve 

iplik sektörlerinin sorunları ele 

alındı. İhracata yönelik devlet 

desteklerinden bahsedilerek, 

tekstil sektörüne yönelik UR-GE 

Projesi hakkında bilgi verildi. 

Ü y e l e r ,  t o p l a n t ı d a n  v e  

k e n d i l e r i n e  y a p ı l a n  

bilgilendirmelerden memnun 

o lduk la r ın ı  i f ade  ederek  

toplantıdan ayrıldılar.
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31 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihleri arasında, Ankara 

Atatürk Kültür Merkezi'nde Niğde Günleri düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Niğde Günleri'nin 

açılışını ilk valilik görevini Niğde'de yapan İçişleri 

Bakanı Muammer Güler yaptı. Açılışa İçişleri Bakanı 

Muammer Güler'in yanı sıra, Niğde Valisi Necmeddin 

Kılıç, Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, 

Ömer Selvi, Doğan Şafak, Niğde Belediye Başkanı 

Faruk Akdoğan, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 

Adnan Görür, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı 

Hayreddin Akçıl, Vali Yardımcıları, Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu, NiTSO Meclis Başkanı Mehmet 

Ayduğan, Niğde Ticaret Borsası (NTB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Zekeriya Yerlikaya, Niğde Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Altunbaş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş 

katıldı.

Niğde Günleri etkinliğinde kurum ve kuruluşların 

vermiş oldukları hizmetler, şehre kattıkları yenilikler, 

Niğde'de üretilen tarımsal ve hayvansal ürünler, el 

sanatları, tarihi, doğal ve turistik güzelliklerin 

fotoğrafları, kataloglar vb. ürünler sergilendi. 

Açılışta Niğde ile ilgili düşüncelerini paylaşan Bakan 

Güler;” Önemli tarih ve kültür mirasının bulunduğu bir 

il Niğde. Önemli tarım ürünleri var. Niğde benim için 

çok önemli bir il. İlk valilik görevimi burada yürüttüm. 

Çok güzel anılarla ayrılmıştım Niğde'den” dedi.

Güzel bir Orta Anadolu kenti olan, on bin yıllık 

tarihiyle bugünlere ışık tutan, turizmde, tarımda, 

sanayide önemli gelişmeler kaydedip, geleceğe 

umutla bakan Niğde'yi tanıtmak için gayret ettiklerini 

söyleyen Niğde Valisi  Necmeddin Kıl ıç;” 

Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret 

Borsamız ,  Başkent  N iğde l i le r  Vakf ımız ,  

Fede rasyonumuz  ve  t üm N iğdem iz  bu  

organizasyona katkıda bulundu. Emeği geçen 

Başkentte Niğde Rüzgarı Esti
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herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Niğde Günleri kapsamında Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası, Niğde Ticaret Borsası, Niğde Organize Sanayi 

Bölgesi birlikte stand açarak vermiş oldukları 

hizmetleri ve İlimizi tanıtmak için faaliyetlerde 

bulundular.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Niğde 

Günleri ziyaretçileri arasında yer aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nu, başta Niğde Valisi Necmeddin 

Kılıç, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Şevket Katırcıoğlu, NiTSO Meclis Başkanı 

Mehmet Ayduğan olmak üzere Niğde protokolü 

karşıladı.      

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, standları tek tek 

gezerek, Niğde ile ilgili bilgiler aldı. Kendisine ikram 

edilen yöresel ürünlerden tattı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nın standını da ziyaret 

eden Hisarcıklıoğlu, burada NiTSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve Meclis Başkanı 

Mehmet Ayduğan'dan ilin ekonomik ve genel durumu 

hakkında bilgiler aldı.

Dört gün boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Niğde 

Günleri, çeşitli etkinliklerle son buldu.
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Exclusive mağazacılık anlayışıyla fark yaratan 

Doğtaş, 13 Eylül 2013 Cuma günü Bor Yolu 2.Km 

adresinde Niğde mağazasının açılışını gerçek-

leştirdi.

Açılışa; Niğde Valisi Necmeddin Kılıç, Niğde 

Milletvekili Ömer Selvi, Niğde Belediye Başkanı 

Faruk Akdoğan, Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı ve 

CEO'su, Türkiye Mobilya Sektör Meclis Başkanı 

Davut Doğan, Doğtaş yetkilileri, Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu, NiTSO Meclis Başkanı Mehmet 

Ayduğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan Doğtaş Yönetim Kurulu 

Başkanı ve CEO'su, Türkiye Mobilya Sektör Meclisi 

Başkanı Davut Doğan; “Hedeflediğimiz yenilikçi 

büyüme tavrımızın meyvelerini topluyoruz. Hem 

yurtiçi hem de yurtdışında açtığımız yeni Exclusive 

mağazalarımızla ailemizi genişletiyoruz. Bugün 

Niğde mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. 

Büyüme stratejimizi devam ettirerek, önümüzdeki 

günlerde de yeni açılışlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Biz de Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Doğtaş 

Exclusive Mağazası'nın hayırlı-uğurlu olmasını 

dileriz.

Doğtaş Exclusive Mağazası 
Niğde'de Açıldı
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Niğde Ticaret Borsası (NTB ) tüm üyelerine ve Niğde 

halkına daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla Perten 

DA 7200 Diode Array adlı analiz cihazı aldı.

Niğde Ticaret Borsası ( NTB ) çiftçi ve tüccarların buğday, 

arpa, yulaf, çavdar, mısır, vb. hububatların rutubet, 

gluten, nem, protein, sedim vb. özel değerlerini ölçen ve 

bunun yanında küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği 

yapan işletmelerin ve vatandaşların süt ve besi yemi, yaş 

silaj, trikale gibi yem çeşitlerinin besin değerlerini ölçen 

ayrıca üyelerimiz ve ilimiz genelinde süt ve süt ürünleri ile 

ilgili faaliyette bulunan işletmelerin ürettiği süt tozu, 

peynir tozu, tuzlu ve tuzsuz tereyağı, yoğurt gibi ürünlerin 

üretim değerlerini de analiz edebilen Perten DA 7200 

Diode Array adlı analiz cihazı aldı. 

Niğde Ticaret Borsası ( NTB ) Yönetim Kurulu Başkanı 

Zafer UYANIK yaptığı açıklamada;

“Niğde Ticaret Borsası ( NTB ) olarak tüm üyelerimize ve 

Niğde halkına daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclisimizin ortak 

kararıyla Perten DA 7200 Diode Array adlı analiz cihazını 

aldık. Hububat ürünleri, küçük ve büyükbaş hayvan 

yetiştiriciliği, süt ve süt ürünleri ile ilgili faaliyet gösteren 

tüm işletme ve vatandaşlarımız birden fazla özelliği aynı 

anda ölçüm yapabilen bu cihazdan yararlanabilecektir. 

Makinede ölçüm yaptırmak isteyenlerin istedikleri ürün 

çeşidinden yanlarında en az 500 gr getirmeleri yeterli 

olacaktır. Ölçüm cihazımızın tüm üyelerimiz ve Niğde 

halkına faydalı olmasını temenni ederim” ifadelerine yer 

verdi.

Analiz cihazı, buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır gibi 

hububat ürünlerinde öğütme işlemi yapmaya gerek 

duyulmadan NIR teknolojisi ile rutubet, gluten, nem, 

protein, sedim gibi birçok parametrede oldukça kısa bir 

sürede ölçüm yapar. Mikroişlemcisi yardımı ile kısa 

sürede parametrelerin sonuçlarını bağlı yazıcı 

sayesinden çıktı olarak verir. Perten DA 7200 Diode 

Array analiz cihazı kullanımı kolay ve çalışması 

güvenlidir. 

Niğde Ticaret Borsası'ndan Analiz Cihazı
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Niğde Üniversitesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı 

açılış töreni, 07 Ekim 2013 Pazartesi günü, çok 

sayıda davetli, öğretim elemanı ve öğrencinin 

katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreni kapsamında ilk olarak Anıt Alanı'nda 

bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma merasimi 

gerçekleştirildi. Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Adnan Görür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu 

merasim saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 

okunmasının ardından sona erdi.

Çelenk sunma merasiminden sonra Fen Edebiyat 

Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayan açılış 

törenine,  Niğde Valisi Necmeddin Kılıç, Niğde 

Milletvekili Ömer Selvi, Niğde Belediye Başkanı 

Faruk Akdoğan, Garnizon Komutanı J. Alb. Ufuk 

Nayır, Cumhuriyet Başsavcısı Hayreddin Akçıl, 

Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Uğurlu, 

Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Görür, Rektör 

Yardımcılarımız, Askerlik Şube Başkanı Pers. Albay 

Kadir Okyay, Harekat Eğitim Şube Müdürü Jn. Bnb. 

İhsan Çanak, Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, 

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mürsel Sevindik, 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, NiTSO Meclis 

Başkanı Mehmet Ayduğan, NiTSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Suna Tuğrul, Bor Belediye 

Başkanı Sıtkı Erat, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal 

Sarı, İl Müdürleri, Sivil Toplum kuruluşlarının 

temsilcileri, üniversite personeli, öğrenciler ve 

davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile 

başlayan törende Niğde Üniversitesi Rektörü  Prof. 

Dr. Adnan Görür, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı açılış 

konuşmasını yaptı. Yeni eğitim öğretim yılının 

herkese hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına 

Niğde Üniversitesi, 
Yeni Eğitim-Öğretim 
Yılına Merhaba Dedi

1992
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başlayan Rektör Prof. Dr. Adnan Görür, bilgi 

kültürünü benimseyen ve sorunların çözümünde 

bilime güvenen toplumlarla bilim ve teknoloji üretme 

yetkinliğine sahip olmayan toplumlar arasında 

gel işmiş l ik  bakımından büyük mesafeler  

bulunduğunu belirterek bilgi üretiminin ve üretilen 

bilginin kullanımının her toplum için büyük önem 

taşıdığını belirtti.

Günümüzde bilginin üretildiği ana kaynağın 

üniversiteler olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. 

Adnan Görür, bugün gelinen noktada, üniversitelerin 

sadece eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma 

yapmasının yeter l i  o lmadığını  bel i r terek 

üniversitelerin disiplinler arası bilimsel araştırmalara 

bağlı olarak teknoloji üretmek ve bu teknolojinin 

kullanımına da öncülük etmek durumunda olduklarını 

söyledi.

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür 

konuşmasında, Üniversitemizin son yıllarda hızlı bir 

gelişim süreci yaşadığına değinerek, “Üniversite-

kent-sanayi işbirliği açısından büyük önem taşıyan, 

ülkemizin ve bölgenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve 

kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacak olan 

Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bir yıl 

gibi kısa bir sürede onaylanarak kurulmuş 

bulunmaktadır. Bu sayede üniversite-sanayi 

işbirliğinin artırılması, ileri teknolojiye yönelik 

girişimciliğin teşvik edilmesi, teknolojik bilgi 

üretilmesi, bilimsel bilginin ticarileştirilmesi, Ar-Ge'ye 

dayalı ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, 

firma ve girişimcilere üniversitenin altyapı 

imkânlarından akademisyen ve öğrenci/mezun 

potansiyelinden yararlanma imkânı sağlanmış 

olacaktır” dedi.

Son yıllarda üniversitemizin, bilimsel çalışma 

potansiyelini ve Ar-Ge altyapısını belirgin şekilde 

ilerletip geliştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Adnan Görür, 

TÜBİTAK öncülünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından son iki yıldır hazırlanan 

“Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” sıralamasında 

üniversitemizin 50 üniversite arasında yer almayı 

başardığını vurgulayarak, ülkemizin en girişimci ve 

yenilikçi üniversitelerinden biri olmanın üniversitemiz 

adına önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Üniversitemizde, uluslararası niteliklere sahip bir 

üniversite olma yolunda son derece önemli adımların 

atıldığını ve geçmişte hayal olan birçok şey artık 

gerçekleşmeye başladığının üzerinde duran Prof. Dr. 

Adnan Görür; “Birkaç yıl önce, Niğde Üniversitesi 

Yerleşkelerinde, Niğde Üniversitesi öğrencisi olarak 

uluslararası öğrenci görmek benim en büyük 

hayalimdi. Bu doğrultuda atılan adımlar ve ortaya 

koyulan gayretler sonucunda bugün artık hemen her 

eğitim birimimizde uluslararası öğrencimiz 

bulunmakta, Niğde Üniversitesi bünyesinde 

Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya 

kadar dünyanın birçok bölgesinden 160'tan fazla 

uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. Birkaç yıl 

öncesine kadar uluslararası faaliyeti bulunmayan 

Üniversitemiz, bugün diğer ülkelerden 20'den fazla 

üniversite ile Akademik İşbirliği anlaşması,  

Avrupa'daki 76 üniversiteyle de Erasmus anlaşması 

kapsamında öğrenci, öğretim elemanı ve personel 

değişimi yapmaktadır. Uluslar arası niteliklere sahip 

olma bakımından büyük önem taşıyan bir başka 

gelişme de Üniversitemizin diploma eki etiketi (DS 

LABEL) ile ödüllendirilmesidir. Avrupa Birliği 

Komisyonu tarafından, Üniversitelerin yurtdışında 

tanınmasını sağlayan ve mezunlarının ulusal ve 

uluslararası alanda iş bulma imkânlarını arttıran 

Diploma Eki Etiketi, Avrupa'da benimsenen ortak bir 

çerçeveye aidiyeti sağlaması bakımından büyük 

önem taşımaktadır. Ayrıca Üniversitemizin Diploma 

Eki Etiketi almaya hak kazanması, verilen eğitimin 

niteliği açısından da son derece önemli bir 

göstergedir” dedi.
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Yakın zaman önce kurulan 3 yeni fakültemizin ilk defa 

bu yıl eğitim öğretime başladığına dikkat çeken Prof. 

Dr. Adnan Görür; “ Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve 

Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim Teknolojileri 

Bölümü ile Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve İletişim 

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık Bölümü ilk 

öğrencileriyle eğitim öğretime başlamaktadır. Son 

yıllarda açılan bölüm ve program sayısına bağlı 

olarak öğrenci sayısı yüzde 100 oranında artan 

üniversitemizde 2009 yılında 10 bin olan öğrenci 

sayısı bugün 20 binin üzerine çıkmış, ön lisans 

öğrenci sayısında %67, lisans öğrenci sayısında 

%112, yüksek lisans öğrenci sayısında %139 ve 

doktora öğrenci sayısında %300 oranında artış 

yaşanmıştır. Yani şehir nüfusunun 1/6'i öğrencidir” 

dedi.

Rektör Prof. Dr. Adnan Görür konuşmasının son 

bölümünde Niğde Üniversitesi'nin hedeflerinden 

bahsederek bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde 

herkesin üzerine büyük görevler düştüğüne vurgu 

yaptı. Öğrenci, öğretim elemanı ya da idari personel 

olarak herkesin sorumlulukları olduğunu belirten 

Prof. Dr. Adnan Görür, “Unutulmamalıdır ki, şehrin ve 

halkın desteği en önemli destektir. Bu nedenle, kamu 

kurumlarıyla, özel sektör kuruluşlarıyla, sivil toplum 

kuruluşlarıyla ve çok sevgili Niğde halkıyla tüm 

Niğde'yi üniversiteye ve şehre destek vermek 

suretiyle, top yekûn kalkınma hamlesine iştirak 

etmeye davet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 

2013–2014 eğitim öğretim yılının ülkemize, 

milletimize, ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını 

diliyor, açılış törenimize katılımlarınızdan dolayı bir 

kez daha hepinize teşekkür ediyorum” diyerek 

konuşmasını sonlandırdı.

Tören kapsamında Niğde Valisi Necmeddin Kılıç da 

bir açılış konuşması yaptı. Bugünün önemli bir gün 

olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan 

Niğde Valisi Necmeddin Kılıç; “Türkiye yakın 

geleceğine umutla bakıyor. Hiç şüphesiz, çok 

yakında belki 20 sene içinde daha zengin, daha güçlü 

daha gelişmiş bir ülke olacağız. Milenyum çağında 

dünyanın koca bir köy olmaya doğru süratle yol aldığı 

ve küreselleşmenin gittikçe etkinleştiği bir çağda 

ayakta durabilecek, rekabet edebilecek hatta yıldız 

bir ülke olacak potansiyele sahibiz. Yakın 

geleceğimize omuz verecek, yakın geleceğimizi 

yönetecek gençlerimiz bizim için çok önemlidir. 

Gençler, tarih sizlere ağır bir yük yükledi. İyi 

yetişmeye mahkûmsunuz. Geleceğin Türkiye'si, 

yakın geleceği yönetecek olan sizler, çağın 

gerektirdiği bilgiyle donanmak zorundasınız. 

Yapacağınız iki şey çok önemli: birincisi kendinize 

güvenmek, ikincisi ise çalışmak, çalışmak, çalışmak. 

Başarılı olacaksınız çünkü bunun için gerekli her türlü 

alt yapı ve donanım sizde zaten var. Bilgiye ulaşmak 

artık çok kolaylaştı. Üniversite size metodoloji ve 

sistematik bilgi öğrenmeyi öğretir. Yetişmek 

tamamen sizin isteğinize ve tamamen sizin talebinize 

bağlı olarak gerçekleşir. Dolayısıyla size öğretilen bu 

metodolojinin üzerine alın terinizi, gayretinizi, 

emeğinizi koymak okulunuzu bitirdiğinizde hem 

kendinize iyilik anlamına gelir, hem ailenize iyilik 

anlamına gelir, hem milletimize ve devletimize iyilik 

anlamına gelir” diye konuştu.

HABERLER 17ticaret
Eylül - Ekim’13



6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 

Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 

Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 

Kanun'un 12. Maddesi uyarınca Hazineye Ait Tarım 

Arazilerinin satış işlemlerine başvuru süresi 

26.04.2012 tarihinde başlamış olup, 28 Nisan 2014 

tarihinde sona erecektir.

Konu ile ilgili bilgi veren Niğde Defterdarı Cabir 

Döner;

“Belirtilen Kanun kapsamında; Belediye sınırları 

dışında bulunan Hazineye ait tarım arazilerinden;

- Hissedarlarına, kiracılarına ve varsa 

taşınmazın hissedarlarına, rayiç bedelin 

%50'si (yüzde elli) oranında satış bedeli 

üzerinden doğrudan satılacaktır.

- Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 

(yüzde yirmi) en az yarısının ödenmesi 

halinde ise %10 (yüzde on) indirim 

yapılacaktır.

- 6 yıla kadar faizsiz taksit imkanı sunulacaktır.

- Son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira 

bedeli kadar indirim yapılacaktır.

Satın alma talebi bulunulmaması halinde ise; süre 

sonunda hak sahipleri doğrudan satın alma hakkını 

kaybedecek, bu kanunla getirilen kolaylıklardan 

yararlanamayacakları gibi taşınmazlardan tahliye 

edilecek ve kullandıkları taşınmazlar 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık 

Teklif Usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Hak sahibi vatandaşlarımızın mağdur olmamaları 

ve bu tarihi fırsattan yararlanmaları açısından 

mutlaka süresi içinde İllerde Milli Emlak/Emlak 

Müdürlüklerine, İlçelerde Mal Müdürlüklerine 

başvuruda bulunması gerekir.

Başvuru sırasında gerekli belgeler;

- Başvuru dilekçesi, (Milli Emlak Müdürlüğü/ 

Mal Müdürlüğünden temin edilebilir)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Varsa ecrimisil/ kira bedeli ödendiğine ilişkin 

belge örneği,

- Kanuni mirasçılardan veraset i lamı 

belgesinin onaylı örneği,

Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde 

yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru 

sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz 

etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak 

doldurmaları önem arz etmektedir” dedi.

Hazineye Ait Tarım 
Arazilerinin Satışı
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Bu sayımızda Niğde'de uzun yıllardır faaliyet gösteren, 

Odamıza 40 yılı aşkın süredir üyelikleri bulunan Mehmet Ali 

YİĞİT ve Niğbaş A.Ş.Genel Müdürü Talat AKINCI  ile keyifli 

sohbetler gerçekleştirdik. 

 Mehmet Ali Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

 1942 doğumluyum. İlkokulu şu anda Öğretmenevi 

olan Sakarya İlkokulu'nda okudum. Ortaokul ve liseyi Erkek 

Sanat Enstitüsü'nde, şimdiki adıyla Endüstri Meslek Lisesi 

Makine Bölümü'nde tamamladım. 1961-1962 yıllarında 

Ankara'da makine teknikerliğine devam ettim. 1961-1962 

yıllarında Bayındırlık Bakanlığı'nda inşaat kontrolörü 

olarak çalıştım. Bununla birlikte 26 ay kadar süre ile 

bakanlıklara bağlı birçok okulda kontrolörlük yaptım. Bu 

arada askerliğimi tamamladım. Askerlikten sonra 8 ay 

kadar Çimento Fabrikası'nda makine bakım bölümünde 

çalıştım. 1965 yılının Mayıs ayında fabrikadan ayrılarak 

Hollanda'ya gittim. 1965-1967 yılları arasında Hollanda'da 

Yiğit Mobilya, Mehmet Ali YİĞİT

ticaret:

Yiğit:

Avrupa'nın en büyük gemi fabrikası olan Stork Dizel Gemi 

Motor Fabrikası'nda çalıştım. 1968 yılında Niğde'de 

dükkan açtım. Niğde'de ilk mobilya dükkanını açan iki 

kişiden biriyim. 1969 yılında da Ticaret ve Sanayi Odası'na 

kayıt oldum. Ticaret ve Sanayi Odası'nda yıllarca meclis 

başkanlığı ve takdir komisyonluğu görevlerinde bulundum. 

İki dönemdir meclis dışındayım. 2 çocuk babasıyım, 6 

torunum var.

 Yıllardır korumakta olduğunuz başarınızı neye 

borçlusunuz?

 Doğruluğa, verdiğimiz sözü daima tutmaya ve dürüst 

çalışmaya borçluyum. Biz doğru yaşamaya alıştık, doğru 

aile terbiyesi aldık. Söz verdiysek yerine getirmeye 

çalıştık. Bunlar da bizi başarılı kıldı.

 Ürün gruplarınızdan bahsedebilir misiniz?

 2007 yılına kadar mobilya ile birlikte birçok markanın 

beyaz eşya bayiliğini yaptım. Daha sonra beyaz eşyayı 

bıraktım. Şu anda İnegöl, Ankara, İstanbul ve Çilek 

ticaret:

ticaret:

Yiğit:

Yiğit:

Yiğit Mobilya Mehmet Ali YİĞİT
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Mobilya'nın ürünlerini satıyorum. Mobilya üzerine tüm ürün 

gruplarımız mevcut.

 En çok rağbet gören ürün gruplarınız nelerdir?

 Buna belli bir ürün vardır diye cevap veremem. 

Çünkü herkesin ihtiyacına, zevkine, tercihine göre 

değişiyor.

 Mobilya sektöründe rekabet ne düzeyde? 

 Bu konu ile ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum. 

Hollanda'da yaşadığım dönemde, birisi ile konuşuyoruz. 

Bana dedi ki; “ Burada rekabet nüfus oranına göre olur. 

Eğer nüfus oranına göre burada 20 market olması 

gerekiyor ise 21.yi açamazsın” dedi. Peki bu durumun bir 

alternatif yolu yok mu dedim. Ya emekli olursun, ya ölürsün 

ya da nüfus artar, alternatifi bunlar dedi. Bu durumlara göre 

izin verilir ve işyeri açarsın dedi. O zamanlar çok fazla 

kavrayamadığım bu duruma daha sonra ben de hak 

vermeye başladım. Rekabet olmalı ama nereye kadar?  

Türkiye'de para enflasyonu olduğu kadar esnaf enflasyonu 

da var. Vasıfsız, iş bilmeyen insanlar dükkan açıyor.

 Mobilya sektörünün çözüm bekleyen sorunları 

nelerdir?

 Tüketiciler aldıkları üründe bir kusur olması 

durumunda gidip Tüketici Hakları'na şikayet ediyorlar. 

Müşteri haklıdır buna ben de katılıyorum. Fakat burada 

atlanan bir durum var. Nihayetinde ben de tüketiciyim. 

Ürünün üretimini yapan ben değilim ki. Ben tüketiciye 

ulaşmadan önceki son adımda yer alıyorum. Yani ben de 

ürünü bir üretenden temin ediyorum. Böyle bir şikayet söz 

konusu olduğunda, aslında direkt satıcıdan önce üretici 

firma ile irtibata geçilmeli. Üretici firmanın belgeleri, üretim 

ticaret:

Yiğit:

ticaret:

Yiğit:

ticaret:

Yiğit:

süreci kontrol edilmeli.

: Mobilya sektörünün hangi dönemlerde daha fazla 

canlandığını söylememiz mümkün olur?

 Yaz sezonu işler yoğunlaşır. Yani okulların kapanıp, 

düğün sezonunun başladığı dönemde iş yoğunluğu artar. 

Ama onun dışında da iş potansiyelinin aylara orantılı olarak 

dağıldığını söylemek mümkün.

Müşteriler mobilya ürünlerini satın alırken hangi 

unsurlara daha çok dikkat ediyorlar?

Fiyata da dikkat eden var, sağlamlığa ya da kalitesine 

de. Zaten biz kalitede düşüş olmaması için mümkün olduğu 

kadar çok ucuz malı satmayı tercih etmiyoruz.

 Türkiye şu anda mobilya sektöründe sizce nerede? 

Gelecek için mobilya sektörünün durumunu nasıl 

görüyorsunuz?

 Bence şu anda gayet iyi bir konumda. Özellikle 

ihracatın var olması mobilya sektörüne çok önemli katkı 

sağlıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'nin, tüm 

dünyanın mobilya ihtiyacının %1'ini karşıladığını biliyoruz. 

Yani piyasada mobilya sektöründe açık var. Bu durum daha 

fazla ihracat yapılmasını sağlıyor. Eğer sektör bu şekilde 

ilerlerse, politik unsurlar olumsuz yönde etkili olmazsa ve 

ihracat artarak devam ederse gelecek dönemde mobilya 

sektörü çok daha parlak günlerin yaşanmasına vesile olur 

diye düşünüyorum.

 Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

 Ticaret ve Sanayi Odamızın başarılarının devamını 

temenni ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası'na ve ticaret 

Dergisi'ne bana böyle bir imkan sağladıkları için 

teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışan ve görev yapan 

arkadaşlarımızın da, Niğde için faydalı olmalarını ve bu 

doğrultuda devam etmelerini diliyorum.

ticaret

Yiğit:

Yiğit: 

ticaret:

Yiğit:

ticaret:

Yiğit:

ticaret: 

20 ticaretBÜYÜTEÇCilt 7 • Sayı 46



ticaret:

Akıncı:

ticaret:

Akıncı:

ticaret:

Akıncı:

 Sizi tanıyabilir miyiz?

 Ben Talat Akıncı. 1961 

doğumluyum. 1985 yılında Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat 

Mühendisl iği Bölümünden 

mezun oldum. MNG Holding, 

Tekten Holding, Alarko Holding 

bünyesindeki şirketlerde, farklı 

konumlarda profesyonel iş 

hayatımı sürdürdüm. 1993 yılında Işıklar Holding bünyesinde 

çalışmaya başladım. 1998 yılından itibaren de Niğbaş A.Ş.'de 

Genel Müdür olarak görevimi sürdürmekteyim.

 Niğbaş Beton A.Ş.'nin kuruluş hikayesi nedir?

 Sektöründe 44 yıldır faaliyet gösteren Niğbaş, 1969 

yılında ÇİMHOL ve İLLER BANKASI ortaklığı ile beton direk 

üretimi amacıyla  kurulmuş  ve günümüze kadar prefabrike 

beton ürünler ve betonarme  yapı elemanları üretimlerini de 

faaliyet alanlarına dahil ederek teknoloji ile bütünleşen 

entegre bir tesis haline gelmiştir. 1993 yılında Işıklar Holding 

bünyesine katılmış olan Niğbaş'ın hisse senetleri 2012 

yılından itibaren BORSA İSTANBUL  (BIST)'de işlem görmeye 

başlamıştır.

 Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz hakkında bilgi 

alabilir miyiz?

 Niğbaş 63.000 m2 arazi üzerine kurulu, 13.200 m2 

kapalı alana sahip bir tesiste, kalifiye iş gücü ve teknik kadrosu 

ile; enerji nakil hatları, şehir şebekeleri ve aydınlatma amaçlı 

beton direk ve traversler, prefabrike betonarme yapı 

elemanları, beton bordür, parke taşları, çit direkleri ile 

öngerilmeli köprü kirişleri üretimleri yapmaktadır.

Niğbaş aynı zamanda; enerji nakil hatları ve şehir şebekeleri, 

organize sanayi bölgeleri alt ve üst yapıları, askeri tesisler, 

endüstriyel tesisler, eğitim ve spor amaçlı binalar, hava 

alanları  gibi inşaat ve taahhüt işlerini;  kendi ürettiği ürünleri 

de kullanarak anahtar teslimi olarak üstlenmektedir.

Niğbaş Niğde OSB'de 2006 yılında gerçekleştirdiği yatırımla 

“çimento bazlı yapı kimyasalları” üretimine de başlamıştır. Bu 

kapsamda seramik, fayans, mermer, klinker kaplama tuğlaları 

vb. yapı malzemeleri için çimento bazlı yapıştırıcı ve derz 

dolgu harçları üretmektedir. Bunlara ilaveten,  ısı plaka 

yapıştırıcı ve sıvaları, yüzey sertleştiricileri, ankraj harçları, 

tamir harçları, gaz beton harçları, izolasyon harçları ve hazır 

sıvalar da üretmektedir.

üşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek “mümkün 

olabilen en yüksek kalite ve standartlarda” teknolojik  yeni 

ürünleri sektöre sunarak; inşaat sektöründe ürünlerinin 

kullanımını artırmayı ve konusunda lider olarak faaliyetlerini  

sürdürmeyi  amaç edinen Niğbaş, kalite yönetim sistemi ve 

ilgili standartlar kapsamındaki ürün belgeleri ile müşterileri 

nezdinde güvenirliğini sürdürmektedir.

 Niğbaş A.Ş.'de kaç personel istihdam edilmektedir?

 Şirket bünyesinde 36'sı beyaz yakalı olmak üzere 

yıllık ortalamalara göre toplamda 200 kişi istihdam 

edilmektedir.

 40 yılı aşkın süredir Odamız üyesisiniz. Uzun yıllardır 

süren istikrarlı başarınızı neye borçlusunuz? Başarınızı 

devam ettirmek adına neler yapıyorsunuz?

 Müşterilerimizin isteklerini zamanında ve fiyat-değer 

ilişkisi içinde gerçekleştiriyoruz. Güvenilir ve üstün kalitede, 

uygun fiyatlı ürün ve hizmet sunmayı, müşterilerimizin ihtiyaç 

ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile 

karşılamayı ve sürdürülebilir gelişmeyi ana felsefe olarak 

benimsememiz şirketimizin sektörde itibarlı ve başarılı bir 

konum elde etmesini sağlamıştır. 

 Hizmet verdiğiniz sektörün zorlukları nelerdir?

 İçinde bulunduğumuz yapı elemanları ve inşaat 

malzemeleri sektöründe standartlara uygun olmayan ürünler 

ve kayıt dışılık, sektörümüzün en ciddi sorunudur. Bu da 

haksız rekabete sebebiyet vermektedir. İnşaat sektöründe 

M

ticaret:

Akıncı:

ticaret:

Akıncı:

ticaret:

Akıncı:
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kullanılan tüm yapı eleman ve malzemelerinin zorunlu 

standartlara tabi olması bu haksız rekabetin önüne 

geçecektir.

 Niğbaş A.Ş.'nin kalite politikası nedir?

 Toplam kalite yönetimini kurum kültürü olarak 

benimseyen çalışanlarıyla; sektördeki ihtiyaçları zamanında 

tespit ederek; sürekli geliştirilen ve yenilenen, ekonomik, 

kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetleri müşterilerine; sürekliliği 

ticaret:

Akıncı:

aksatmadan, insana ve çevreye olan saygı bilinci içerisinde, 

standartlara uygun olarak sunmayı kalite politikası olarak 

benimsemiştir.

 Önümüzdeki beş yıllık dönem için hedefleriniz 

nelerdir?

 Önümüzdeki 5 yıl içinde şirketimiz; beton kiremit, 

boşluklu döşeme, dekoratif cephe kaplama elemanları 

konularında yatırımlar yapmayı planlamaktadır.

ticaret:

Akıncı:
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MACHAME GATE
 1800 m.

TIRMANIŞIN BAŞLADIGI MİLLİ 

PARK GİRİŞ KAPISI

MACHAME GATE 1800 m.  EKİBİMİZ

TIRMANIŞIN BAŞLADIGI MİLLİ 

PARK GİRİŞ KAPISI

MACHAME GATE 1800 m.  
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Türk ( Mustafa KALAYCI ) ve Afrikalı 

( Ernest ) Rehberlerimiz

    Bugün 01 Eylül 2013 Machame 

kapısında çantalarımız tartılıp 

hazırlanıyor. Çünkü her bir porter ( 

Çanta taşıyıcı ) 15 kg. taşıyor, daha 

faz la  taş ımas ına  müsaade  

e d i l m i y o r. G u r u b u n  t o p l a m  

sayısına göre porter ayarlanıyor. 

Kapının yakınında bulunan 

Machame köyünden porter  

çağrılıyor.

Kapıda Mill i  park giriş 

işlemlerinden sonra yerel 

r e h b e r i m i z  E r n e s t  v e  

yardımcılarımız ile yürümeye 

başlıyoruz. Ekibin diğer 

personelleri Ahçı ve porterler 

çantaları alıp onlarda yola 

koyuluyorlar. Yolda bizi geçip 

öğlen yemeği için hazırlık 

yapacaklar.

 YEREL REHBERİMİZ ERNERST 
ve REHBER YARDICILARIMIZ 
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Machame ( Hut ) Kamp 2950 m.

Burada turizm hizmeti gerçekten çok iyi veriliyor. Dünyanın bütün dağlarında öğlen yemeği için kumanya 

verilir; fakat burada tamamen farklı. Öğlen yemeği için uygun bir yerde kamp kurulur, masalar hazırlanır ve 

sıcak yemek ikram edilir. Her gün aynı şekilde uygun bir yerde kamp kurup yemek hazırlıyorlar. Bunu 

yapabilmek için sabah bütün kamp toplanıp yolda gurubu geçip bu hazırlığı yapıyorlar. Kesinlikle saygı 

duyulacak bir emek.

ÖĞLEN YEMEĞİ 

Machame ( Hut ) Kamp 2950 m. Tam Zirve

   Yemekten sonra yürümeye 

devam ediyoruz ve akşam üzeri 1. 

kampımız olan Machame ( Hut) 

kampa ulaşıyoruz 2950 m.. 

Rehberimiz kamp görevlilerine 

kayıt yaptırıyor, bizlerde hazır olan 

kampa yer leşiyoruz.  Akşam 

yemeğin ardından yatıyoruz.  

Shira ( Hut ) Kamp 3850 m.

Sabah kahvaltıdan sonra ikinci 

kampa hareket ediyoruz. 

Öğlen yine yolda bizi geçen 

e k i b i m i z  s ı c a k  y e m e k  

hazırladılar. Öğlen yemeğin 

ardından devam ediyoruz. 

Öğleden sonra hava biraz 

yağmur atıştırdı. 16:30 gibi 

Shira ( Hut ) kampa ulaşıyoruz. 



Sabah kalktığımızda dünkü yağmurun etkisiyle yerler 

biraz çiğ tutmuştu. Kahvaltının ardından 3. kampımıza 

doğru yola koyuluyoruz. Yine öğlen ekibimiz bizim için 

sıcak yemek hazırlamıştı. Yemeğin ardından yürümeye 

devam. Saat 15:00 gibi Baranko ( Hut ) 3950m.  

kampımıza ulaşıyoruz.

Baranko  ( Hut ) Kamp  3950 m.

Baranko ( Hut ) Kamp  3950 m.

Bu gün önemli bir gün, çünkü yarın kısmetse 

zirvede olacağız. Bu gece zirve için kullanılan 

Barafu kapındayız. Akşam yemekte rehberimizin 

yarın için yaptığı bilgilendirmeden sonra yatıyoruz. 

Gece 24:00 da kalkıp kahvaltı ve hazırlıktan sonra 

zirve için tırmanışa başlıyoruz.  Tırmanış boyunca 

hava çok soğuktu. Hava güneş doğduktan sonra 

biraz ısınsa da, rüzgarın hızı artınca yine çok 

soğudu. 07:20 'de zirveye ulaştık. Hızlı fotoğraf 

çekiminin ardından dönüşe geçiyoruz. 09:45 gibi 

kampa dönüyoruz. Biraz bir şeyler atıştırıp çay 

içtikten sonra dinleniyoruz. 

ZİRVE 5895 m.
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Ekibin tamamı 11:00 gibi 

kampa ulaşıyor ve 11: 30 gibi 

Mirenyam kampına hareket 

ediyoruz. 14: 30 gibi Miren-

yam 3800 m. kampına 

ulaşıyoruz. Arkadaşlarla 

sohbetle bol sıvı alıyoruz. 

Akşam yemekten sonra erken 

yatıyoruz.

Mirenyam ( Hut ) Kamp 3800m.

Mirenyam ( Hut ) Kampından Mavenzi Zirvesi



Miveka ( Gate ) Kapısı 2000 m. 

Tırmanış Sertifikası

Bugün 06 Eylül 2008,  Sabah kahvaltının 

ardından çıkış kapısına doğru hareket ettik. 

11:30 gibi kapıya ulaştık. Çıkış işlemlerinin 

ardından Tanzanya'da ilk gece kaldığımız 

otelimize yerleştik ve akşam yemekte buluşmak 

üzere ayrıldık. Akşam zirve kutlama yemeğinde 

sertifikalar dağıtıldı. Herkes heyecanla fotoğraf 

çektirip dinlenmek için odalarına dağıldılar. 

Zirve tırmanışı sonrasındaki safari bölümü olan 

Tanzanya'daki  Ngorongoro Kalderası ve 

Manyara Lake Milli Parkı safarisine katıldık.  

Dubai aktarmalı İstanbul uçuşu ile 11 Eylül 2008 

günü Güzel Ülkem Türkiye'deyim. Oradan 

Memleketim Niğde'de faaliyetim sona erdi. 

Zirvelerde buluşmak dileğiyle...
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Bilindiği üzere, 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan “Tarımsal 

Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının 

Sattıkları Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak 

Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ” 

01/04/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bununla ilgili olarak; 

“Gerçek ve tüzel kişiler belge veya bilgileri 

elektronik ortamda göndermekle zorunlu 

tutuluncaya kadar, bir ay içinde yapacakları 

kesintiler için örneği ek-1'de yer alan Kesinti 

Bildirim Listesini düzenler ve Kurum hesaplarına 

yaptıkları ödemelere ilişkin belgelerin birer 

fotokopisini veya suretini söz konusu Kesinti 

Bildirim Listesine ekleyerek takip eden ayın son iş 

günü mesai bitimine kadar zirai gelir vergisi 

kesintisi ile ilgili muhtasar beyannamelerini 

vermekle yükümlü oldukları vergi dairelerinin 

bulunduğu i l lerdeki sosyal güvenlik i l  

müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine 

verir ler” hükmü mevcuttur. Bu hüküm 

doğru l tusunda yapı lan değer lend i rme 

sonucunda;

Kesinti sorumluları (Tevkifatçılar),Tebliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık sürede 

(2013 Nisan-Eylül aylarındaki ürün alımları için) 

yürürlükteki mevcut uygulamaya uygun olarak 

kağıt ortamında bildirim listelerini Kurumumuza 

vermeye devam edebileceklerdir. Bu sürede 

isteyen kesinti sorumluları ise Kurumumuzdan 

alacağı kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresiyle e-

Kesint i  bi lg isayar programı üzerinden 

b i l d i r i m l e r i n i  e l e k t r o n i k  o r t a m d a  

gönderebileceklerdir. 

30/09/2013 tarihinde sona erecek olan bu 

uygulama, E-kesinti bilgisayar programı 

hakkında uygulamanın pekiştirilmesi ve kesinti 

sorumlularının iş ve işlemler hakkında daha iyi 

bilgilendirilmesi amacıyla yapılan ikili bildirim 

uygulamasının süresi 3 ay daha uzatılmış olup E-

kesinti bi lgisayar programı 2014/Ocak 

döneminden i t ibaren  zorun lu  ha le  

getirilmiştir.

                    Bilgi edinilmesini rica ederiz.

                 NİĞDE SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarımsal Kesinti İşlemleri 

İle İlgili Duyuru
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Dünyadaki en yaygın karaciğer enfeksiyonu nedenidir. 

Karaciğerde yerleşip enfeksiyona neden olan bulaşıcı 

bir virüstür. Her yaşta ve herkeste görülebilir. Kan 

yoluyla bulaşır (kan ve kan ürünü nakli, organ nakli). 

Hamilelikte ve doğumda anneden çocuğa geçebilir. 

Kanla temas eden eşyaların ortak kullanımıyla bulaşır 

(diş fırçası, traş bıçağı, tırnak makası, enjektör, cerrahi 

malzemeler) Korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşır. El 

sıkışmak, dokunmak, öpüşmek ve sarılmakla 

bulaşmaz. Kanla temas etmeyen ortak eşyaları 

kullanmakla bulaşmaz. Öksürmek ve hapşurmakla 

bulaşmaz. 

Dünyada 2 milyar, yani yaklaşık her 3 kişiden 1'i hepatit 

B ile enfekte olmuştur.400 milyon kronik hepatit B 

hastası vardır. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi hepatit B ve 

ona bağlı sonuçlar nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Sinsi bir hastalıktır, pek çok kişi virüsü taşıdığının 

farkında değildir.Bu nedenle, virüs fark edilmeden 

insandan insana bulaşmaya devam eder. İlk 

bulaştığında çoğunlukla hiçbir belirti vermez. 

Bazılarında yüksek ateş, yorgunluk, eklem ve kas 

ağrısı veya iştah azalması gibi gribe benzer hafif 

belirtiler olabilir. Nadiren mide bulantısı ve kusma, göz 

akı ve deride “sarılık” gibi çok ciddi bulgularla seyreder; 

bu durumlar acil tıbbi müdahale ve hastaneye 

yatırılmayı gerektirebilir. Enfeksiyon 6 aydan daha 

uzun bir süre devam ettiğinde kronik olarak kabul edilir. 

Hepatit B'den korunmanın en iyi yolu aşılanmadır; 6 

aylık bir dönemde 3 kez uygulanır. Hayat boyu 

koruyuculuk sağlar. Ailede hepatit testi pozitif olan kişi 

varsa, aşılama sonrası koruyuculuğu kesinleştirmek 

üzere kan testi yapılmalıdır. Aşı virüsle enfekte olmuş 

kişilerde hastalığa karşı koruma sağlamaz. Tüm 

toplumun enfeksiyona karşı bağışık olması amacıyla 

tüm yeni doğanlar aşılanmalıdır.

Gençler, HBV taşıyıcıları ile temas riski olanlar, enfekte 

kişilerle temas edenler ve hamileler, HBV yönünden 

incelenmeli ve aşılanmalıdır. Kesin teşhis kan 

testleriyle konur; test negatifse kişi hasta değildir, 

pozitifse, kronik enfeksiyon olup olmadığını belirlemek 

için ek kan testleri gerekir. Çeşitli kan testleri, biyopsi 

sonuçlarının yanı sıra hastanın yaşı, cinsiyeti, virüsün 

bulaşma yolu, eşlik eden hastalıklar hep birlikte 

değerlendirilerek tedavi kararı verilir. Hastaların %15-

25'inde karaciğer harabiyeti, siroz, karaciğer 

yetersizliği veya kanseri gibi ciddi karaciğer sorunları 

gelişir. Siroz, karaciğerin, harabiyete bağlı olarak 

yavaş yavaş bozulduğu ve işlevini göremez hale 

geldiği durumdur. Sağlıklı karaciğer hücrelerinin yerini 

zamanla nedbe dokusu alır, bu da organın kan 

dolaşımını ve sonuçta şu işlevlerini bozar. Bu bozulan 

işlevler arasında, enfeksiyon kontrolü, kandan bakteri 

ve toksinlerin uzaklaştırılması, gıda, hormon ve 

ilaçların işlenmesi, pıhtılaşmayı düzenleyen 

proteinlerin üretilmesi yağ emilimine yardımcı olan 

safranın üretilmesi sayılabilir. Sağlıklı bir karaciğer 

hasar gören hücrelerini yenileyebilir. Ancak sirozun son 

evrelerinde bunu yapamaz hale gelir. 

Kronik Hepatit B tedavisinde, karaciğer hastalığının 

etkilerini geciktiren ya da ortadan kaldıran pek çok yeni 

ilaç mevcuttur. Hekimleri tarafından düzenli takip 

edilerek, kendileri için en uygun tedavi seçilen pek çok 

hasta tedaviden yarar görmektedir. Gerekli görülen 

kişilere tedavi verilerek virüs çoğalması baskılanır. 

Kronik Hepatit B hastaları karaciğerlerini, düzenli 

doktor kontrolüne giderek, doktora danışmadan ilaç ve 

benzeri bir madde kullanmayarak (bitkisel ilaçlar ve 

vitaminler de dahil), kilolarını kontrol ederek (karaciğer 

yağlanmasından korunmak amacıyla), alkolden ve 

sigaradan uzak durarak, egzersiz yaparak 

koruyabilirler. 

Dr. Serkan YARAŞ 
Gastroenteroloji Uzmanı Niğde Devlet Hastanesi

HEPATİT  B
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Yaşlı bir çift, arabaları ile yolculuk yaparken öğle 

yemeği için yol kenarındaki bir restaurantta mola 

verirler. Yemeklerini yedikten sonra yola koyulurlar. 

Hareket ettikten yaklaşık yarım saat sonra yaşlı 

kadın gözlüğünü restaurantta unuttuğunu fark eder. 

Eşine söyler ve ilk kavşaktan dönüş yaparak 

restauranta doğru gitmeye başlarlar. Ancak yol 

boyu yaşlı adam, eşine söylenir. Oflar, puflar, 

karısına geri dönüş yolunu zindan eder.

Restauranta gelirler, yaşlı kadın arabadan inip içeri 

yönelir. Kocası seslenir:

“Heyyyy, madem buraya kadar geldik, gözlüğünü 

alırken, benim de telefonumu isteyiver!”

GÖZLÜK

Öğrenciler o yıl ilk kez mantık dersi alacaklardır. 

Dersi verecek olan profesör derse girer. Kısa bir 

tanışmanın ardından öğrencilere mantık dersine 

giriş yapmak için bir soru yöneltir. 

-İki kişi maden ocağından çıkıyor. Birinin üzeri 

tertemiz, diğerininki ise kömür karası içinde. 

Bunlardan hangisinin yıkanması gerekir?

Öğrenciler hep bir ağızdan cevap verirler:

-Tabi ki kirli olanın.

Profesör tebessüm ederek der ki;

-İşte çocuklar… Mantık bu soruya cevap vermeden 

önce şunu sorar: Nasıl olur da maden ocağından 

çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemizken diğerininki 

kirli olabiliyor?

MANTIK DERSİ
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Üretici Fiyatları Endeksi aylık %0,69 arttı

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Ekim 

ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre %5,15, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %6,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %3,93 

artış gösterdi.

Tarım sektörü aylık %4,43 artarken, sanayide 

değişim gerçekleşmedi

Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık 

ayına göre %4,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %0,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre 

%2,71 düşüş gerçekleşti. Sanayi sektörü 

endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre 

%5,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,03 ve on 

iki aylık ortalamalara göre %5,30 artış gerçekleşti.

Sanayide en yüksek aylık artış ham petrol ve 

doğal gazda gerçekleşti.

Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre 

değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe 

%1,15 artış, imalat sanayi sektöründe %0,08 

düşüş, elektrik, gaz ve su sektöründe ise %0,24 

artış olarak gerçekleşti. 

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış 

gösterdiği alt sektörler; ham petrol ve doğal gaz 

çıkarımı (%4,51), giyim eşyası imalatı (%2,28), 

taşocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri (%2,20) 

alt sektörleridir. Buna karşılık kok kömürü ve rafine 

edilmiş petrol ürünleri (%-3,92), basım ve yayım (%-

2,60), makine ve teçhizat imalatı, b.y.s (%-2,25) bir 

ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt 

sektörler oldu.

 

ÜFE'de kapsanan 788 maddeden; 178 maddenin 

ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 368 

maddenin ortalama fiyatlarında artış, 242 

maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 

gerçekleşti.

Üretici Fiyatları Endeksi, Ekim 2013

Üretici Fiyatları Endeksi (2003=100), 2012-2013

(Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranları)
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Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %1,80 

arttı

TÜFE'de (2003=100) 2013 yılı Ekim ayında bir 

önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre %6,90, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,71 

ve on iki aylık ortalamalara göre %7,32 artış 

gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %9,56 ile giyim ve ayakkabı 

grubunda

gerçekleşti

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Ekim 

ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve 

alkolsüz içeceklerde %3,91, ev eşyasında %1,58, 

lokanta ve otellerde %0,94, eğlence ve kültürde 

%0,62 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,73 ile 

alkollü içecekler ve tütün oldu 

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Ekim 

ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise 

%0,41 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Yıllık en yüksek artış %14,30 ile alkollü içecekler 

ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve 

alkolsüz içecekler (%11,13), eğitim (%10,14), 

lokanta ve oteller (%9,42), giyim ve ayakkabı 

(%9,12) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama 

gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %2,32 ile TR63 (Hatay, 

K.Maraş, Osmaniye)'de oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 2'de 

bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, 

Niğde, Nevşehir, Kırşehir) (%8,38) bölgesinde, bir 

önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış TRC1 

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) (%10,59) bölgesinde 

ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış 

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) (%8,56) 

bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2013'te endekste kapsanan 437 maddeden; 

61 maddenin ortalama fiyatlarında değişim 

olmazken, 307 maddenin ortalama fiyatlarında 

artış, 69 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 

gerçekleşti.

Tüketici Fiyatları Endeksi, Ekim 2013

Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100), Ekim 2013 (Yıllık Değişim Oranı)

Kaynak: 

http://www.tuik.gov.tr
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BDDK VERİLER 

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VERİLERİ
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SGK
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Sanat Merkezi
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Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak, değerli üyelerimizle daha hızlı iletişim sağlamak ve her an yeni 

ve güncel bilgileri sunabilmek adına Facebook ve Twitter hesapları kullanıma açılmıştır. 

Facebook ve Twitter hesaplarına, aşağıda bulunan adreslerden ulaşım sağlanabilmektedir.

Twitter : https://twitter.com/nigdetso

Facebook : https://www.facebook.com/nitso.org.tr

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) olarak düzenleyeceğimiz toplantı, fuar, seminer, konferans, 

kurs, eğitim, açılış vb. etkinlik duyurularını, en kısa zamanda ve en doğru şekilde siz değerli 

üyelerimize iletebilmemiz için lütfen e-posta adreslerinizi, telefon ve faks numaralarınızı (hiç 

bildirmediyseniz ya da değişiklik olması durumunda) lütfen bize bildiriniz.

Sayın Üyemiz,

Odamız 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu ile ilgili olarak açıklayıcı “Yeni TTK Cep Kitapçığı” bastırmıştır. Üyelerimiz “Yeni TTK Cep 

Kitapçığını” odamızdan temin edebilirler.

                                 Niğde Ticaret ve Sanayi Odası








