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bu sayıda

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

51. sayımızda yine beraberiz. 

       Odamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Niğde Kadın Girişimciler ve TOBB Niğde 

Genç Girişimciler Kurulları İcra Komiteleri yapılan seçimler sonucunda belirlendi ve görev dağılımları 

yapıldı. TOBB'un ve Odamızın ilkeleri doğrultusunda girişimciliği desteklemek üzere oluşturulan Kadın ve 

Genç Girişimciler Kurulları bugüne dek düzenlediğimiz birçok etkinlikte ve projede yanımızda yer aldılar. 

Bu nedenle önceki dönem Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür 

ediyor, kurullara yeni katılan arkadaşlarımıza da çalışmalarında başarılar diliyorum.

        Geçtiğimiz günlerde İlimizdeki meslek odaları ve çeşitli kuruluşlarla bir araya geldik ve uzun yıllardır 

ilimize kazandırmak için uğraş verdiğimiz havaalanı talebimizi dile getirmek için tek ses, tek yürek olduk.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan ilimizin kabuğunu kırarak hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için bölge 

havaalanı yapılmasının gerekli olduğunu ve yapılacak olan havaalanının sanayimize, ekonomimize ve 

eğitim kalitemize doğrudan katkı sağlayacağı düşüncesinde olduğumuzu bir kez de dergimiz aracılığıyla 

belirtmek istiyorum.
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HABERLER

4. Niğde Günleri Katılımcılardan 
Yoğun İlgi Gördü

20-23 Kasım 2014 tarihleri arasında, Ankara 

Atatürk Kültür Merkezi'nde Niğde Günleri 

düzenlendi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 

etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

4. Niğde Günlerinin açılışı Kalkınma Bakanı 

Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 

Sebahattin Öztürk, Ankara ve Niğde'den çok 

sayıda bürokrat ve protokol üyelerinin katılımıyla 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

4. Niğde Günleri açılışı Ankara Atatürk Kültür 

Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Açılışı 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz yaptı. Açılışa 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra,  İç 

İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sebahattin Öztürk, 

Niğde Valisi Necmeddin Kılıç, Niğde Milletvekilleri 

Alpaslan Kavaklıoğlu, Ömer Selvi, Doğan Şafak, 

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Vali 

Yardımcılarıi Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

(NİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Katırcıoğlu, NİTSO 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 

davetli katıldı.

Niğde Günleri etkinliğinde kurum ve kuruluşların 

vermiş oldukları hizmetler, şehre kattıkları 

yenilikler, Niğde'de üretilen tarımsal ve hayvansal 
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ürünler, el sanatları, tarihi, doğal ve turistik 

güzelliklerin fotoğrafları, kataloglar vb. ürünler 

sergilendi.

Açılışta Niğde ile ilgili düşüncelerini paylaşan 

Kalkınma Bakanı Yılmaz;

Bende geçtiğimiz günlerde Niğde'deydim KOP 

Bölge Kalkınma İdaresinin toplantısını Niğde'de 

gerçekleştirdik. 4 şehrimizden oluşan katılımlarla 

Ankara'yı Niğde'ye taşımıştık tüm kurumlarımızın 

temsilcileri vardı. KOP bölge planımızı ve oradaki 

ilerlemeleri konuştuk tartıştık çok faydalı toplantılar 

oldu. Bu vesile ile tekrar misafirperverliği için 

Niğdelilere ve Valimize ve Milletvekillerimize ve 

daha sayamadığım herkese teşekkür ediyorum. 

KOP bölgemize, Kalkınma bakanlığı olarak çok 

büyük destekler verdik. Tabi bu illerin arasında 

özellikle Niğde küçük ölçekli sulamalar ve kapalı 

sistem sulamalarla meyveciliği geliştirmeye gayret 

ediyor. Ürün çeşitliliğini artırıyoruz, istihdamı 

geliştiriyoruz. Diğer illerimiz duymasınlar ama bu 

programı en iyi değerlendiren ilimiz Niğde. Bunu 

çok rahatlıkla söyleyebilirim. 

Niğde'ye gittiğimizde bazı bahçeleri gezdim. 

Patates, lahana, çilek, kiraz gibi birçok ürün 

çeşitleriyle Niğde iyi bir yolda devam ediyor. Diğer 

taraftan Kalkınma Bakanlığı olarak ilimiz Niğde'ye 

desteklerimiz artarak devam edecek. 

Ödeneklerdeki artış hızına bakarsanız belki 

başlangıç düzeyi tam detaylı olmayabilir ama artış 

hızı itibariyle Niğde ön sırada yer aldı. KOP Bölge 

Kalkınma İdaremizin yanı sıra AHİKA dediğimiz bir 

ajansımız var. Niğde bu kapsamda önemli 

destekler verdiğimiz bir ilimiz. Buradan da yine 

küçük ölçekli işletmeler başta olmak üzere ilimizin 

kalkınmasına destek olmaya gayret ediyoruz. Bu 

organizasyona katkıda bulunan emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum' Şeklinde konuştu.

 

Konuşmaların ardından Kalkınma Bakanı Cevdet 

Yılmaz'ın katılımıyla Niğde Günleri'nin açılışı 

yapıldı.

Niğde Günleri kapsamında Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası, Niğde Ticaret Borsası, Niğde 

Organize Sanayi Bölgesi  birlikte stand açarak 

vermiş oldukları hizmetleri ve ilimizi tanıtmak için 

faaliyette bulundular. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nu Başta Niğde Valisi Necmettin 

Kılıç, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, NİTSO 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 NİTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve 

Meclis Başkanı Mehmet Ayduğan'dan ilin 

ekonomik ve genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Dört gün boyunca ziyaretçi akınına uyğrayan 

Niğde Günleri, çeşitli etkinliklerle son buldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da 

Niğde Günleri Ziyaretçileri 

arasında yer aldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

öncülüğünde düzenlenen programla, Türkiye 

Odalar ve ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket 

Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Zafer Uyanık, 81 il, 160 ilçeden 

gelen 365 Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 

hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 365 oda ve borsa 

başkanına yapmış olduğu konuşmada; 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda 

ve borsa başkanı ile istişare toplantısında "Mevcut 

teşkilatlanma yapısını farklı bir Türkiye için yeterli 

bulmadığımızdan dolayı yeni teşkilatlanma 

yapısıyla birlikte çok daha farklı bir adım atalım 

istiyoruz. Ekonomiyi yakından takip edecek, 

ekonominin tüm taraflarıyla istişarelerimizi eskisi 

gibi sürdürecek, dertlerinizi, şikâyetlerinizi, öneri ve 

tavsiyelerinizi yine dinleyecek, bunları istişare 

365 Oda ve Borsa Başkanı Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 

Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundular
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edecek, bunlara birlikte çözüm üreteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyelerine 

Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, refahın ve 

demokrasinin standartlarının artmasına verdikleri 

katkı için teşekkür etti.

 Başbakanlık yaptığı 12 yıllık sürede TOBB ile son 

derece uyumlu, istişareye dayalı, koordineli bir işbirliği 

gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, atılacak her 

adımda TOBB üyelerinin görüşlerini, tavsiyelerini 

dinlediğini söyledi. Erdoğan, "Allah'a hamdolsun bu 

uyum, dayanışma Türkiye ekonomisinin 12 yıllık 

süreçte büyük bir sıçrama yapmasına, özgüven 

kazanmasına, şaha kalkmasına zemin hazırladı. 

Özel sektör ile kamunun uyumunun Türkiye'de neleri 

başarabileceği, Türkiye'yi hangi seviyelere 

ulaştıracağı bu 12 yıllık süreçte çok net görüldü. 

İnşallah bu birliktelik, bu dayanışma, aramızdaki bu 

uyum ve koordinasyon, özellikle de aramızdaki 

istişare kültürü Cumhurbaşkanlığımız süresince de 

aynen devam edecek" dedi.

 Cumhurbaşkanlığında yeni bir teşkilatlanma 

yapısına gidildiğini ifade eden Erdoğan, "Mevcut 

teşkilatlanma yapısını farklı bir Türkiye için yeterli 

bulmadığımızdan dolayı yeni teşkilatlanma 

yapısıyla birlikte çok daha farklı bir adıma atalım 

istiyoruz. Ekonomiyi yakından takip edecek, 

ekonominin tüm taraflarıyla istişarelerimizi eskisi 

gibi sürdürecek, dertlerinizi, şikayetlerinizi, öneri ve 

tavsiyelerinizi yine dinleyecek, bunları istişare 

edecek, bunlara birlikte çözüm üreteceğiz" diye 

konuştu.
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Nitso’ya Vergi Haftası Ziyareti

Niğde Defterdar vekili Beyhan Özkalalı Vergi 

Haftası kutlamaları çerçevesinde, Defterdarlık birim 

müdürleri ile birlikte Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odasını ziyaret etti.

 Defterdar vekili Beyhan Özkalalı ve Defterdarlık 

birim müdürlerini NİTSO Yönetim Kurulu 

Başkanımız Şevket Katırcıoğlu, Meclis Başkanımız 

Mehmet Ayduğan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden 

Bekir Mumcu ve Mevlüt  Aktay karşıladılar.

Bu kapsamda Niğde Ticaret ve Sanayi Odasına  

yapılan ziyarette Defterdar vekili Beyhan, vergi 

haftası kutlamaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Yönetim Kurulu Başkanımız Şevket Katırcıoğlu, 

verginin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu 

bunu en iyi esnafın ve tüccarın bildiğini dile 

getirerek toplumda vergi bilincinin geliştirilmesine 

yönelik tüm çalışmalara destek olacağını söyledi. 



MÜSİAD’TAN ODAMIZA ZİYARET

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 

Niğde ve Konya Şubesi yöneticilerinden oluşan 

heyet, Niğde programı çerçevesinde Niğde Ticaret 

ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Katırcıoğlu, Niğde TSO Meclis Başkanı Mehmet 

Ayduğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Aksungur 

ile bir araya gelen MÜSİAD yöneticileri MÜSİAD 

tarafından hazırlanan Ekonomi ve Dış Politikalar 

Araştırma Raporlarını Niğde TSO Yönetim Kurulu 

Başkanımız Şevket Katırcıoğlu’na takdim ettiler. 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu 

başkanımız Şevket Katırcıoğlu, MÜSİAD Konya 

Şube Başkan Vekili ve İttifak Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı M. Ali Korkmaz ve yönetim kurulu 

üyeleri Mevlüt Aydın, Tuncay Özkan ve Kazım 

Öztürk ile MÜSİAD Niğde Şube Başkanı 

Hüsamettin Gümüştepe, yönetim kurulu üyeleri 

Şerafettin Ayduğan, Mücahit Umucu, İsmail 

Karanfil, Can Demiryel’i oda da ağırlamaktan dolayı 

memnuniyetlerini ifade ederek, ‘Ekonomi ve sosyal 

hayata hizmet eden her kimse bizim başımızın 

üzerinde yeri olan insanlardır. Bütün amacımız 

toplumu bir adım ileriye götürmektir. Diye konuştu.
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iğde Ticaret ve Sanayi Odası, Niğde 

NTicaret Borsası, Niğde Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları Birliği, Bor Ticaret ve 

Sanayi Odası, Niğde Ziraat Odası, Niğde 

Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Niğde 

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Bor Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve bir çok sivil toplum 

kuruluşu birlik ve beraberlik göstererek “Niğde 

Havaalanı İstiyor” kampanyasına destek vererek 

ortak bildiri yayınladılar.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 

düzenlenen basın toplantısına kurum başkanları 

katıldı. 

Topluluk adına açıklamada bulunan Niğde Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Katırcıoğlu, “Bizler Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, 

Niğde Ticaret Borsası, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği, Bor Ticaret ve Sanayi Odası, Niğde 

Ziraat Odası,  Niğde Muhasebeciler ve Mali 

Müşavirler Odası, Niğde Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü, Bor Organize Sanayi Bölgesi 

müdürlüğü olarak ortak bildiri yayınlıyoruz. 

Niğde’mizin gelişimini, ilimize yeni yatırımcılar için 

cazip hale gelmesi ve bu bağlamda yatırım ve 

teşvik alanlarının kullanılarak mevcut sanayi ve 

Niğde Havaalanı İstiyor
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ticaretin daha da canlandırılması. 10 bin yıllık 

geçmişe sahip şehrimizin tarihi ve kültürel 

varlıklarına erişimin kolaylaştırılarak tüm Türkiye, 

hatta dünya ile paylaşılması yoluyla turizm 

gelirlerimizin artması, marka Üniversite olma 

yolunda adımlarla ilerleyen Niğde Üniversitesinde 

öğrenci sayısı ve Akademik kadro çeşitliliği 

sayısının yükselmesini sağlayacak bütün 

gelişmeler sanayici, esnaf, çiftçi, siyasetçi ve 

bürokratlarımızın ortak arzusudur. Artan ticaret, 

sanayi ve turizm hacmiyle birlikte gelişmekte olan 

Zirai alt yapısı değerlendirildiğinde Niğde artık 

geleceğine doğru yol almak isteyen ve kabuğunu 

kırmak isteyen şehir konumundadır. Yüksek 

potansiyeliyle öncü marka şehir arzusundaki 

Niğde’mizin bu yoldaki en önemli adımı hiç 

şüphesiz büyük bir ihtiyaç olarak kabul edilen bir 

bölge havaalanı ile mümkündür. Potansiyel olarak 

1 milyondan fazla kişiye hizmet vermesi beklenen, 

bölge hava alanın sadece Niğde iline değil, aynı 

zamanda bu bölgeye önemli katkı sağlayacağı da 

aşikardır. Daha önce farklı kampanyalar ile dile 

getiri len hava alanı ihtiyacı, şehrimizin 

vazgeçilmezleri arasında en ön sıraya yerleşmiştir. 

Bölge ve ülke ekonomisine olan potansiyel 

katkıları değerlendirildiğinde yapılacak havaalanı 

şehrin ve bölgenin tüm paydaşları tarafından arzu 

edilmektedir. Bu çerçevede ilimizde başlatılan 

“Niğde Hava alanı İstiyor” kampanyasını 

önemsiyor, kurumlar olarak Niğde’den tüm 

Türkiye’ye yayılan bu sese kulak verilmesini 

diliyoruz” diye konuştu.
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NiTSO ve Borsa İstanbul A.Ş. 
İşbirliğinde Bilgilendirme

 Toplantısı Düzenlendi

NiTSO ve Borsa İstanbul A.Ş. işbirliği ile 

“Halk  Arz ve Borsa İstanbul'un

Sunduğu Fırsatlar” konulu bir bilgilendirme 

toplantısı düzenlendi.

 Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren 

NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Katırcıoğlu;  Oda üyesi işletmelerin karşılaştıkları 

finansman sorunlarına değinirken, bu sorunlara 

çözüm bulma yolunda Borsa İstanbul A.Ş. ile 

gerçekleştirilen etkinliğin önemine vurgu yaptı. 

Toplantıya ekibi ile birlikte katılan Borsa İstanbul 

A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal 

Yılmaz, Borsa İstanbul'un son dönemde yaptığı 

atılımları paylaşarak başladığı konuşmasında, 

ülkemiz şirketlerinin borçluluk oranlarının giderek 

arttığını ve şirketlerimizin faaliyet kârlarının  önemli 

bir kısmını finansman gideri olarak kaybettiğini 

belirterek, ülkemizin 2023 hedeflerini yaka-

layabilmesi ve bölge ekonomisinin gelişebilmesi 

için şirketlerimizin sermaye piyasasının olanak-

larından yararlanmalarının bir zorunluluk haline 

geldiğini belirtti.

Açılış konuşmalarına müteakip Borsa İstanbul 

Pazarlama ve Satış Bölümü Serhat Görgün halka 

arz, pazarlar ve alternatif finansman araçları 

konularını içeren bir sunum gerçekleştirdi.  Oyak 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür 

Yardımcısı Tayfun Oral gerçekleştirdiği sunumda 

şirket değerlemesi, talep toplanması gibi sermaye 

piyasalarında önem arz eden diğer konular 

hakkında detaylı bilgi verdi.



46
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Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ve Niğde Ticaret 

Borsası Meclis Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin (TOBB) iştiraklerinin kurumsal yapılarını 

ve hizmetlerini tanımak, Türkiye ve dünya 

ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgiler 

edinmek amacı ile TOBB Birlik merkezindeki 

seminere katılım sağladılar.

Seminere Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

temsilen NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Katırcıoğlu, NİTSO Meclis Başkanı Mehmet 

Ayduğan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri  

katıldılar.

Üç gün süren program boyunca TOBB Hizmet 

Binası, Kurumsal Yapısı ve yine TOBB ETÜ 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kampus ve 

Sosyal alanlarının da tanıtım ve ziyaretleri 

gerçekleştirildi.

TOBB tarafından 2015 yılı Nisan ayı sonuna kadar 

tüm Oda ve Borsalarda görev alan Meclis 

Üyelerinin sınıflar halinde katılımlarının 

planlandığı programa iştirak eden Meclis 

Üyelerimize Seminer süresi boyunca Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nin hizmet ve 

iştiraklerinden yararlanma, Dünya ve Türkiye 

NiTSO Meclis Üyeleri Ankara’da 
Düzenlenen Bilgilendirme

Seminerine Katıldılar
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Ekonomisi, Dış Politika, Genel Ekonomi Faiz, 

Döviz, Borsa, Kişisel Gelişim, Etkili Yönetim ve 

İletişim Becerileri, Türkiye Ekonomi Politikaları 

Vakfı TEPAV çalışmaları, Teşvikler vb. konularda 

sunumlar ve detaylı bilgiler verildi. 

Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’nin kapanış 

oturumunda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, bilgilerin büyük bir hızla değiştiği 

günümüz dünyasında, Türkiye genelindeki 10 bin 

meclis üyesine yönelik olarak düzenlenen 

seminerleri çok önemsediğini vurguladı.

Oda ve borsaların ne iş yaptığına dair sorularla 

sıklıkla karşılaştıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 

meclis üyelerinin bilgilerini tazelemek ve 

tamamlamak, TOBB’un faaliyetlerine ve 

çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımını hızlandırmak 

ve kişisel gelişimi artırmak için düzenledikleri 

bilgilendirme seminerlerinde Nisan sonu itibariyle 

3 bin üyeyi geçeceklerini söyledi.

 

Sanayileşmenin önemi üzerinde duran TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, sanayi olmadan ülkelerin 

zenginleşmesinin ve krizlere karşı önlem 

alabilmesinin mümkün olmadığını bildirdi. 

Türkiye’nin geleceğinin daha güçlü olması için 

sanayileşmeyi ‘olmazsa olmaz’ gördüklerini dile 

getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de hizmet sektörü 

ilerlerken, sanayi sektörünün durakladığını, bunun 

değişmesi gerektiğini anlattı.

 

Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı ve kendisinin 

B20 Türkiye Başkanlığı üzerine bilgi veren 

Hisarcıklıoğlu “Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini 

bir yıl boyunca Türkiye’de misafir edeceğiz” diye 

konuştu.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi, Başakşehir 

Belediyesi, Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji 

Merkezi ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

tarafından düzenlenen ortaöğretim kategorisi 

Türkiye İnovasyon yarışmasında orta okul ve lise 

öğrencilerinin hazırladıkları yüzlerce proje  

arasından “Güvenli Motor“ adlı projesi ile  Türkiye 

birincisi olarak büyük bir başarıya imza atan  

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi 

Abdullah OĞUL, danışman öğretmeni Ertuğrul 

Özar ve BİLSEM Müdürü İsa Aliç ile birlikte Niğde 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu'nu ve NİTSO Yönetim Kurulu 

Üyelerini ziyaret ettiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 

NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Katırcıoğlu, yapmış olduğu konuşmada;

“Ülkemizin dinamik nüfusunun birçok alanda 

olduğu gibi, teknoloji alanında da en önemli 

potansiyelimizi oluşturduğunu düşünüyorum. 

Bu potansiyelimizi, katma değeri yüksek ürün ve 

hizmet üreten yenilikçi bir güce dönüştürmemiz 

şart. 

Bunun için, çocuklarımızın ve gençlerimizin fen ve 

matematik düzeyini yükseltmeye öncelik ve önem 

vermeliyiz, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğini 

NiTSO’dan Yenilikçi 

Projeye Ödül
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onlara kazandırmalıyız ve problem çözme becer-

ilerini geliştirmeliyiz.

Bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde, Türkiye'nin 

teknolojiyi ithal eden ve kullanan değil, üreten ve 

bu alanda dünya çapında rekabet gücüne sahip bir 

ülke konumuna geleceğine yürekten inanıyorum.   

İlimizde bilim ve sanat alanlarında gençlerimizi 

keşfedip onları desteklemek ve yetiştirmek için 

kurulmuş olan Akşemseddin Bilim ve Sanat 

Merkezinin Niğde için bir kazanç olduğunu bugün 

görüyor ve meyvelerini alıyoruz.   

Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza 

atan Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi 

öğrencisi Abdullah OĞUL'u şahsım ve Yönetim 

Kurulum adına tebrik ediyor başarılarının devamını 

diliyorum” diye konuştu.

Abdullah OĞUL'a bu imkanı sunan, destekleyen ve 

yetiştiren danışman öğretmeni Ertuğrul ÖZAR'a, 

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinin değerli 

yöneticilerine ve emeği geçen herkese ayrıca 

şükranlarını sunan Katırcıoğlu, başarılı öğrenciye 

cumhuriyet altını hediye ederek başarılarının 

devamını diledi.



17HABERLERticaret Kasım-Aralık-Ocak-Şubat’15

Niğde Kadın Girişimciler ve Genç

Girişimciler İcra Kurulları ve 

Başkanlık Seçimleri Tamamlandı

i ğde  Ticare t  ve  Sanay i  Odas ı  

Nkoordinatör lüğünde faal iyet ler in i  

sürdüren Niğde İl Kadın Girişimciler ve 

Genç Girişimciler İcra Kurulları olağan seçimleri 

gerçekleştirildi. Kadın Girişimciler İcra Kurulu için 

mevzuat gereği Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odasından 14, Bor Ticaret ve Sanayi Odasından 

ise 1 asil üye belirlendi.

Genç Girişimciler İcra Kurulu için mevzuat gereği 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odasından 9, Bor Ticaret 

ve Sanayi Odasından 3, Niğde Ticaret 

Borsasından ise 3 üye belirlendi.

İcra kurulu üyeleri belirlendi

Buna göre Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

asil üyeleri Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından Arzum Büyükkeklik, Ayşe Güzel 

Tanrıkulu, Banu Nevruz, Bilge Durmaz, Birnur 

Sayın, Goncagül Bilen, İkbal Özsoy, Nebehat 

Bozkurt, Nihle Bozdağ, Nilüfer Türkoğlu, Nurcan 

Macit, Remziye Güvenç Kahramaner, Seda Aktay 

Baykan ve Sıdıka Bahar Şahiner Öke  olarak 

belirlenirken, Bor Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından Seher Saraçoğlu olarak belirlendi.

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil 



üyeliklerine ise Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından Ant Dokuzoğlu, Emrah Özdemir, Fevzi 

Kırım, Mustafa Arı, Nebi Ayduğan, Ömer Aybar, 

Ömer Yaka, Selim Mandacı ve Tuğba Demirbilek 

olarak belirlenirken, Bor Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından Nihat Tarım, Fatih Eriç ve Faruk Baran, 

Niğde Ticaret Borsası tarafından Orhan Yerlikaya, 

Davut Aybar ve Kemal Beşer olarak belirlendi.

Mustafa Arı Genç Girişimcilerin yeni başkanı

Niğde Genç Girişimciler Kurulu seçimlerinin 

ardından ilk toplantısını gerçekleştiren 15 kişilik 

icra komitesi, başkan ve başkan yardımcılarını 

belirledi. Mustafa Arı İcra Komitesi Başkanlığı'na, 

Orhan Yerlikaya ve Nihat Tarım'da İcra Komitesi 

Başkan Yardımcılıklarına seçildiler.

Goncagül Bilen Kadın Girişimcilerin yeni başkanı 

İl Kadın Girişimciler Kurulu seçimlerinin ardından 

ilk toplantısını gerçekleştiren 15 kişilik icra 

komitesi, İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına 

Goncagül Bilen'i, başkan yardımcılıklarına ise 

Seda Aktay Baykan ve Sıdıka Bahar Şahiner Öke 

seçildiler.
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Başımıza İcat Çıkarın Proje 

Yarışması Düzenleniyor
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Ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim 

insanlarını yetiştirmek, bilimsel yarışma ve 

etkinliklere ilgi ve katılımı artırmak, geleceğin bilim 

insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı 

keşfedip varolan yeteneklerini geliştirmek, gerekli 

desteği vererek onlara araştırmacı ve girişimci bir 

ruh kazandırmak amacıyla Niğde Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası´nın 

ortaklaşa düzenlemiş olduğu “BAŞIMIZA İCAT 

ÇIKARIN” yarışması düzenlenecektir.



Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ömer 

Selvi Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda (NİTSO) 

Yönetim Kurulu'nun yanı sıra esnaf temsilcilerinin 

katılımıyla düzenlenen istişare ve değerlendirme 

toplantısında bir araya geldi.

NİTSO Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya 

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, NİTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, 

Meclis Başkanı Mehmet Ayduğan, Niğde Ticaret 

Borsası Başkanı Zafer Uyanık, esnaf ve 

sanayiciler katıldılar. 

Başkanımız Şevket Katırcıoğlu ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek Niğde'nin ve Niğde iş 

dünyasının sorunlarını ve isteklerini dile getirdiler.

Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ömer Selvi, 

Niğde iş dünyası temsilcileri ile bir arada olmaktan 

duydukları memnuniyeti ifade ederek çalışma-

larından ve  projeleri hakkında bilgi verdiler. 
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Niğde Milletvekillerinden 

NiTSO’ya Ziyaret
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Kadın Ve Genç Girişimciler 

Kurullarında Görev Devir 

Teslimi Yapıldı

iğde Ticaret ve Sanayi Odası Koor-

Ndinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren 

Niğde Kadın ve Genç Girişimciler 

Kurullarında devir teslim heyecanı yaşandı.

Niğde Grand Otelde gerçekleştirilen törene; Niğde 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu, NİTSO Meclis Başkanı Mehmet 

Ayduğan, NİTSO Onursal Başkanı Serdar Ecemiş, 

Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu eski başkanları Suna 

Tuğrul ve Ogün Songur, yapılan seçimle göreve gelen 

yeni başkanlar Goncagül Bilen ve Mustafa Arı,  kurul 

üyeleri ve davetliler katıldılar.
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Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 4.sü 

düzenlenen “Niğde Tanıtım Günleri”nde fuarı 

renklendirerek emeği geçen odamıza teşekkür 

plaketi verildi.

Niğde Dernekler Federasyonu başkanı Emin Özer 

ve yönetim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu 

Başkanımız Şevket Katırcıoğlu'nu  makamında 

ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Emin Özer ve yönetim kurulu 

üyeleri Yönetim Kurulu Başkanımız Şevket 

Katırcıoğlu'na  bu yıl dördüncüsü düzenlenen 

Niğde Tanıtım Günleri'ne katılımlarından ve 

katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şevket Katırcıoğlu'da  

ziyaretten ve takdim edilen plaketten duyduğu 

memnuniyeti belirterek, fuarı organize ederek 

emeği geçen herkese teşekkür etti.

Niğde Dernekler Federasyonundan 
Başkanımıza Teşekkür Plaketi

Toplantının açılışında konuşan Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Katırcıoğlu, 

Niğde Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu kurucu 

başkanlığını yaparak bugünlere getiren Suna Tuğrul 

ve Ogün Songur'a teşekkür ederek, yeni seçilen Kadın 

ve Genç Girişimci Kurulu Başkanları Goncagül Bilen 

ve Mustafa Arı'yı tebrik etti ve yapacakları tüm 

çalışmalarda kendilerine tam destek vereceklerini dile 

getirdi. 

Konuşmaların ardından yapmış oldukları başarılı 

hizmetlerden dolayı Sayın Suna Tuğrul'a ve Sayın 

Ogün Songur'a plaket takdim edildi.
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Elit Beğendim Bor Yolu 
Mağazası Açıldı

Elit Beğendim Niğde’ye yeni bir şube daha açtı. Bor 

Yolu üzerinde faaliyet göstermeye başlayan Elit 

Beğendim Mağazasının açılış törenine Niğde 

Milletvekillerinden Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ömer 

Selvi, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İl 

Genel Meclis Başkanı Mahmut Peşin, Niğde 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu, Niğde protokolü ve çok sayıda 

davetli katılım gösterdi.

Elit Beğendim Mağazası yetkilileri, açılış törenine 

katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, Niğde 

halkına en güzel, en kaliteli ürünlerle hizmet 

vermeye devam edeceklerini belirttiler.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Elit 

Beğendim Bor Yolu  Mağazası’nın ilimize hayırlı ve 

uğurlu olmasını dileriz.
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Niğde Tantuni Diyarı 
Niğdelilerin Hizmetine Açıldı

Niğde Tantuni Diyarı Dr. Sami Yağız Caddesinde 

hizmete açıldı.

Açılış törenine Niğde Milletvekili Doğan Şafak, 

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Özkan, 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve davetliler katıldılar.

 Açılış ile ilgili düşüncelerini paylaşan Niğde Tantuni 

Diyarı sahipleri Hüseyin Yavşan ve Özata Erdoğan; 

‘Niğde’nin en leziz tantunisini ve daha bir çok tadı 

bulabileceğiniz Niğde Tantuni Diyarını Niğdelilere 

sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Açılışımıza 

katılarak mutluluğumuza ortak olan herkese 

teşekkür ediyoruz’ dediler.   

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Niğde 

Tantuni Diyarı’nın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.



ticaret: Sizi tanıyabilir miyiz?

Uyanık: 1952 Niğde doğumluyum. İ l k 
öğret imimi  Niğde 23 Nisan havacı lar 
ilkokulunda, liseyi ise Niğde Ticaret Lisesinde 
tamamlad ım. Asker l i k görev imi yer ine 
getirdikten sonra  memleketime döndüm ve 
Niğde'nin eski tüccarlarından olan babam 
Cemal Uyanık'ın yanında ticari hayatıma 
başladım. Babam vefat etmeden önce, 
kardeşim Bülent Uyanık i le bir l ik te i lk 
şirketimizi kurduk, bir süre beraber çalıştıktan 
sonra  1996 yılında kardeşimle işlerimizi 

ayırarak kendi şirketimi faaliyete geçirdim . 
Evli ve iki kız çocuk babasıyım kızlarımda 
üniversite mezunu olup kendi mesleklerini icra 
etmektedir.

t icaret: Okuyucularımızın sizi daha iyi 
tanımaları için hizmet verdiğiniz sektör 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Uyanık: İlk işyerimi manifatura, konfeksiyon, 

mobilya, beyaz eşya ve büro malzemeleri vb. 

geniş ürün yelpazesine sahip bir işyeri olarak 
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                            İBRAHİM UYANIK
         CEMAL UYANIK OĞULLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ 

Odamıza uzun yıllardır kayıtlı olan üyelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz.  

Bu sayımızda İbrahim Uyanık’a  yer veriyoruz.
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kurmuştum. Daha sonra o günün ihtiyaçları 

doğrultusunda Niğde'de   Aygaz tüp bayiliğini 

alarak sektöre adım attım. Bayiliğimin ilk 

zamanlarında kendi araçlarımla İstanbul 

merkez depodan tüp dolumunu gerçek-

leştiriyorduk sonraları ise taleplerin  artması 

ile  Kayseri'ye tüp dolum merkezi açıldı. 

Tüplerimizi Kayseri'den doldurmaya başladık. 

İşe başladığım zamanlarda 2-3 adet tüp 

firması var iken günümüzde ise 25 adet tüp 

firması sektörde hizmet vermektedir.

ticaret: İşletmenizin bu kadar uzun süre 

ayakta kalmasının sırrı nedir?

Uyanık : Babam Niğde'de dürüstlüğü ve 

doğruluğuyla sevilen tüccarlarından birsiydi. 

Babamın; kardeşim ve bana ilk öğrettiği husus, 

ticarette dürüst  insanın her zaman kazan-

acağıdır. Bende, kardeşimde dürüstlük ilkesi 

doğru l tusunda yo lumuza devam e t t i k . 

Ticarette kazanmak istiyorsanız kaliteden ve 

dürüstlükten hiçbir zaman vazgeçilmemesi 

gerekli.

ticaret: Hizmet verdiğiniz sektörün zor 

tarafları nelerdir?

Uyanık : Hizmet verdiğimiz sektörün en zor 

tarafı çalışma saatleridir. Sattığımız ürünün  

zorunlu ihtiyaç malzemesi olmasından dolayı  

sabah erken saate dükkanımızı açıp geç saate 

kapatıyoruz en zor tarafıda tatil günümüzün 

olmayışıdır hatta  hafta sonu ve bayram 

tatillerinde bile hizmetimize devam etmekteyiz 

bu sebeplerden ailemize ve sosyal hayatımıza 

pek fazla zaman ayıramıyoruz işte sektör-

ümüzün en zor tarafı budur.     

            Tüp gaz sektörünü son zamanlarda 

olumsuz yönde etkileyen  en büyük etken ise 

doğalgazdır. Doğalgaz teknolojinin getirdiği 

bir üründür ve ucuz olmasından dolayı tüp gaz 

sektöründe yüzde 80 oranında daralma 

yaratmıştır aynı zaman da haklımızın alım 

gücü düşmesi  iş yerimizi olumsuz etkilemiştir.

ticaret: Bu sektörde Odaya kayıtlı en eski 

üyelerdensiniz. Sektöre yeni girecek olanlara 

önerileriniz nelerdir?

Uyanık: Ticarete ve Sektöre yeni girecek 

gençlere önerim rahmetl i babamın bize 

öğrettiği gibi dürüst, doğru, çalışkan ve en 

önemlisi de yaptıkları işi sevmeleri ve işine 

saygı göstermeleridir. Benim felsefem, ne iş 

yaparsan en iyisini yapacaksın. Ayrıca 

günümüzün teknolojisine de uyum sağ-

lanmalıdır.

ticaret: Bizlerle paylaşmak istediğiniz başka 

bir şeyler var mı?

Uyanık : Çevre illerle yarışabilmemiz için 

Niğde'ye yeni ve büyük yatırımların yapılması  

şarttır. Bizde Niğde'li tüccarlar olarak yatır-

ımlarımızı artırmalıyız. Birlik ve beraberlik çok 

önemli eğer tek başımıza yapamıyorsak 

birlikte yapmalıyız. İlimizi her alanda üst 

seviyelere taşıma gayreti içerisinde olmalıyız. 

Niğde bu coğrafyada en verimli topraklara 

sahip iller arasında bulunmaktadır bizde bu 

potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. 

Tarım ve hayvancılığa önem vererek köy halkı 

desteklenmelidir.  Böylelikle köyden şehre göç 

engellenmiş olur.

           Son olarak Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası yöneticilerine bana Niğde Ticaret 

Dergisinde yer ayırarak gösterdikleri ilgiden 

dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve çalışma 

hayatında başarılarını diliyorum.
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ticaret: Sizi tanıyabilir miyiz?

Kırım: 1935 Hatay doğumluyum. İlk öğretimimi 

Hatay da tamamladım.  Daha sonra öğrenim 

hayatıma ara verip iş hayatıma başladım. İş 

hayatında eğitimin eksikliğini his ettiğimden dolayı 

eşimle birlikte eğitime açık öğretimden devam 

ederek birlikte mezun olduk. İlk iş tecrübesi olarak 

1948 yılında İskenderun Karayolları Makine Grup 

Amirliğinde göreve, başladım ve 3 yıl bu görevi 

başarıyla yerine getirdikten sonra  askerlik 

görevimi yerine getirmek için İstanbul'a gittim. 

Ticarete askerlikten sonra yerleştiğim Niğde ilinde 

İstanbul Oto Tamirhanesini açarak başladım.

1980 yılında oto tamirhanesini oğluma devrettikten 

sonra aynı yıl içinde BİRTUSAN BİRİKET TUĞLA 

isimli şirketimizi kurdum. Halen, beton ürünleri, 

kum ve çakıl üretimi sektöründe çalışma hayatıma 

devam etmekteyim. 

ticaret: Okuyucularımızın sizi daha iyi tanımaları 

için hizmet verdiğiniz sektör hakkında bilgi alabilir 

miyiz?

Kırım: Şirketimiz bulunduğumuz sektör içerisinde, 

kum-çakıl ve beton ürünleri üretimi olarak iki ana 

kolda faaliyet göstermektedir. 

FEVZİ KIRIM
BİRTUSAN BİRİKET TUĞLA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Odamıza uzun yıllardır kayıtlı olan üyelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz.  

Bu sayımızda Fevzi KIRIM’a  yer veriyoruz.
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Kum ocağı tesislerinde; kum, beton kumu, çakıl, 

mil ve stabilize. 

Beton üretim tesislerinde ise Kilitli parke taşları, 

kaldırım taşları, beton büzler, logar elemanları gibi 

toplam 45 çeşit ürün üretmekteyiz müşterilerimizin 

isteğine bağlı olarak ürettiğimiz ürünlerin 

nakliyeleri de  tarafımızdan dan karşılanmaktadır.

ticaret: İşletmenizin bu kadar uzun süre ayakta 

kalmasının sırrı nedir?

Kırım: Ticari hayatta başarılı olmak istiyorsanız ilk 

önce sözünüzün ve taahhütlerinizin arkasında 

duran dürüst bir kişi olmanızdır ben de yılarca 

ticaret hayatımda bu yolda ilerledim.  Bence kaliteli 

üretim yapıp müşteri memnuniyetine önem veren 

tüccar her zaman kazanan tüccardır. 

ticaret: Hizmet verdiğiniz sektörün zor tarafları 

nelerdir?

Kırım: Firmamızın içinde bulundu sektörde faaliyet 

göstermek oldukça zor bir süreçtir. İçinde 

bulunduğumuz bu sektörde kum ocağı tesislerinde 

kurulum, işletme, üretim nakliye gibi tüm 

süreçlerde  standartlara  ve kurallara uyulmaz ise 

ortaya başarılı bir ürün çıkarmak mümkün değildir. 

Bu yüzden üretimin her aşamasını titizlikle 

kontrolden geçirmek gerekir. Aksi takdirde işin 

herhangi bir sürecinde yapılan bir hata birçok alanı 

olumsuz yönde etkililer.   

ticaret: Bu sektörde Odaya kayıtlı en eski 

üyelerdensiniz. Sektöre yeni girecek olanlara 

önerileriniz nelerdir?

Kırım:  Benim önerilerim iş güvenliği konusunda 

olacak. Kum ocaklarında da, diğer maden 

ocaklarında olduğu gibi çalışma şartları zor ve 

tehlikelidir can ve mal kaybı gibi olumsuzluklarla 

karşılaşılmaması için iş ve güvenlik önlemlerinin 

tamamen uygulanması gerekmektedir.

İşletmecilerin oldukça bilinçli olması ve mevzuata 

uygun standartları yakalaması gerekir. İşletme 

alanı, üretim koşulları belirlenmelidir ve devamında 

ise tesiste çalışacak personellerin gerekli 

eğitimlerle bilgilendirilmesi ve kazalardan korunma 

yollarında bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

ticaret: Bizlerle paylaşmak istediğiniz başka bir 

şey var mı?

Kırım: Birtusan ailesi olarak  işimizi çok seviyoruz. 

Dürüstlük ve iyi niyetle yapılan her işin sonucunun 

da iyi olacağının tecrübesindeyiz. Bununla birlikte, 

profesyonel ve disiplinli bir anlayışla da istikrar 

sağlamaya firmamızı daha da yukarıya taşımayı 

hedefliyoruz. 

İçinde bulunduğumuz sektörün güzelliği sürekli 

gelişen ve değişim içinde olmasıdır böyle olması 

da bize geniş bir yelpazede çalışma sağlamaktadır. 

Bu potansiyeli dürüst ve sağlam bir temelle 

değerlendirmek ve müşterilerimize sorgusuz bir 

güven sağlamak hedefindeyiz.
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Ar-Ge Nedir?

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge); Araştırma ve 

geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden 

oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun 

yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar 

tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir 

temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları ifade eder.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon (Yenilik); Sosyal ve ekonomik 

ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara 

başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar 

yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, 

uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile 

oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade 

eden bir kavramdır. Öte yandan; inovasyon, ilk 

olarak 20. Yüzyılın başlarında ekonomist ve 

pol i t ika b i l imci  Schumpeter  taraf ından 

“kalkınmanın itici gücü” olarak tanımlanmıştır. 

Schumpeter, inovasyonu aşağıdaki şekilde 

detaylandırmış ve girişimcilerin inovasyoncu 

rolleriyle pazarda dengeyi bozduklarının ve 

ekonomide sürekli dinamizm yarattıklarını 

belirtmiştir:

§ Müşterilerin henüz bilmediği bir ürünün 

veya yeni bir nitelik eklenmiş varolan bir 

ürünün pazara sürülmesi,

§ Yeni bir üretim yönteminin uygulanmaya 

başlanması,

§ Yeni bir pazarın açılması; 

§ Hammaddelerin veya yarı mamullerin 

tedarik edilmesi konusunda yeni bir 

kaynağın bulunması,

§ Bir sanayinin yeni organizasyona sahip 

olması. 

İnovasyon en geniş anlamıyla, “bilginin 

ekonomik ve toplumsal faydaya dönüş-

türülmesi”dir. Bilim ve teknoloji, inovasyonun 

önemli bir girdisi; araştırma - geliştirme de (Ar-Ge) 

inovasyonu destekleyen faaliyetlerden biridir. Ar-

Ge kavramı konusunda temel kaynak olan ve 

uluslararası kabul gören kaynak olarak OECD ile 

Avrupa Komisyonu'nun birlikte yayınladığı Oslo 

Kılavuzu temel alınmıştır. Oslo Kılavuzu'nda 

Doç. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN
Niğde Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu
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inovasyon şu şekilde tanımlanır: “İnovasyon, yeni 

veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya 

da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama 

yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri 

organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir 

organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

Oslo Kılavuzu Kılavuza göre, inovasyon dört 

grupta sınıflandırılmaktadır:

 Ürün inovasyonu, yeni veya özellikleri ya da 

kullanım amaçları açısından önemli ölçüde 

geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin 

pazara sunulmasıdır. Bu, teknik özelliklerde, 

parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, 

kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel 

özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri 

içerir.

 Süreç inovasyonu, yeni veya önemli ölçüde 

geliştirilmiş /iyileştirilmiş üretim ya da dağıtım 

yönteminin uygulanmasıdır. Bu, tekniklerde, 

ekipmanda ve/veya yazılımda önemli değişiklikleri 

içerir.

 Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya 

p a k e t i n d e ,  ü r ü n  y e r l e ş t i r m e d e ,  ü r ü n  

promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli 

değişiklikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin 

uygulanmasıdır.

 Organizasyonel inovasyon, firmanın iş 

uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya 

dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin 

uygulanmasıdır.

Bunlara ek olarak, üç inovasyon türü de toplumsal 

inovasyon, eko-inovasyon ve kamu sektöründe 

inovasyon'dur.

 Toplumsal (sosyal) inovasyon, inovasyonun 

sadece ekonomik bir sistem olmadığı; aynı 

zamanda toplumsal sorunların çözülmesine, 

eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına, istihdam 

yaratılmasına ve çevrenin korunmasına katkıda 

bulunan toplumsal bir sistem olduğu gerçeğine 

dayanmaktadır. Toplumsal inovasyon, topluma 

fayda sağlayacak ve sosyal değer yaratacak 

yenilik, değişiklik ve iyileştirme faaliyetlerinin 

geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eder.

 Eko-inovasyon, bireysel ve kurumsal 

uygulamalar nedeniyle çevreye ve doğaya verilen 

zararın en aza indirilmesine (ve/veya ortadan 

kaldırılmasına); enerji verimliliğinin ve yenilenebilir 

enerji kullanımının azami düzeye çıkarılmasına 

yönelik uygulamaları kapsar.

 Kamu sektöründe inovasyon, daha fazla 

ekonomik ve toplumsal değer yaratmak, ihtiyaçlara 

daha etkin cevap vermek, kaynakları en etkin ve 

verimli şekilde kullanmak amacıyla hizmetleri, 

ürünleri ve bunların sunuluş biçimlerini; süreçleri 

ve organizasyonu iyileştirme ve geliştirme 

faaliyetidir.

İnovasyon Ne Değildir?

İnovasyon Buluş (İcat) değildir !

-İnovasyon için buluştan yararlanılabilir.

-İnovasyon ticari başarıyı gerektirir.

İnovasyon Ar-Ge değildir !

-Bilim ve teknoloji inovasyonun önemli bir girdisidir.

-Ar-Ge de inovasyonu destekleyen faaliyetlerden 

birisidir.
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İnovasyon Niçin Önemlidir?

Günümüzde rekabet avantajının belirleyicisi artık 

sadece maliyetler değildir. Pazarın ihtiyaçlarına 

yanıt verme hızı, ürün ömürlerindeki kısalmalar, 

ürün ve hizmet kalitesi, yeni ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesi, müşteri isteklerine göre ürün ve 

hizmet üretimi, yeni yönetim ve organizasyon 

modelleri gibi pek çok faktör de işin içindedir. Bu 

etkenler “inovasyon yapmayı” gerektirir. 

İnovasyon ayrıca toplumsal açıdan ekonomik 

büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin 

anahtarı konumundadır. İnovasyon ile toplum, aynı 

kaynaktan çok daha büyük getiriler elde eder. 

Dolayısıyla, inovasyon sadece ekonomik değil, 

toplumsal bir sistemdir.

İnovasyon performansı için iyi işleyen finans-iş-

ürün piyasaları, firmaların kurulması ve büyümesi 

için en elverişli şartları sağlayan düzenleme ve 

uygulamalar ile ekonominin uluslararası ticarete ve 

doğrudan yabancı yatırıma açıklığı gerekli çerçeve 

şartları oluşturur. Uygun inovasyon ortamı 

oluşturmak için inovasyonun yararı ve önemi 

konusunda aşağıdaki tüm paydaşların bilgi sahibi 

olması gerekir:

§ Firmalar�����§Politikacılar

§ Üniversiteler         § Müşteriler

§ Kullanıcılar

İnovasyon performansını etkileyen temel faktörler 

ise şu şekildedir:  

1. Makroekonomik ortam ve politikalar

2. Eğitim ve insan kaynakları

3. Kamu yaklaşımları

4. İşbirliği          8. Rekabet

6. Fikri haklar    9. Yasal ve idari ortam

7. Finansman   10.Girişim sermayesi 

                          10.Girişimcilik

Üniversite İnovasyonun Neresinde?

Üniversite veya araştırma kuruluşu/merkezi Ar-Ge 

ve inovasyon konularında çeşitli mekanizmaları 

oluşturmakta ve bunlar vasıtasıyla girişimcilere 

uygun ortam ve destek sağlamaktadır. Aşağıda 

bunlardan bazıları açıklanmaktadır. 

1. Kuluçka Merkezleri (İnkübatörler)

Kuluçka merkezlerinin genel olarak hedefi, 

bulunduğu i lde/bölgede yeni sektörlerin 

gelişmesine ve nitelikli istihdamın artmasına katkı 

sağlamaktır. Bu yapılar, inovasyona dayalı kuluçka 

merkezleri olarak şekillenmektedir. Kuluçka 

merkezlerinde girişimcilere yönelik hizmetler, ön 

kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası olmak üzere 3 

evrede sunulmaktadır.
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Ön kuluçka kavramı bireylerin düşünce, fikir ve 

projelerini geliştirebilmesi için danışmanlık desteği 

alabileceği “öğrenme, uygulama ve iş planlama” 

sistemidir. Ön kuluçka merkezleri teknolojik 

altyapı, f ikir ve proje destek bir imleri,  

markalaştırma çalışmaları gibi çalışmalarla 

potansiyel girişimciliği ve projelerin hayata geçişini 

destekleyecek yardım ve destek hizmetleri 

vermektedirler. Bu hizmetler sayesinde üniversite 

mezuniyeti ve kuluçka merkezlerinde şirket kurma 

evreleri arasındaki eksiklikleri gidermede devreye 

girmektedir. Yeni fikirlerin ticarileşmesinde sistemi 

düzenleyen ön kuluçka merkezleri, projelerin 

başarısızlıklarını minimize ederken girişimciliği 

desteklemektedir.

Kuluçka Merkezi girişimcilere kaynak ve destekler 

sağlayarak, onların bu fikirlerini ticari değere 

dönüştürmeye yardımcı olmak amacıyla 

oluşturulmuş bir modeldir. Firmalara is 

danışmanlıklarından, şirket kurma yolları, 

ticarileşme vb. birçok konuda eğitimlerin yanında 

“ücretsiz ofis alanları ve sekreterya hizmetleri” 

sağlanmaktadır.

Kuluçka Merkezleri, yeni kurulan firmaların 

(startup=başlangıç firmaları) hayatta kala-

bilmeleri için ve yardım sağlamak amaçlı kurulan iş 

çevreleridir. Genelde yeni kurulan firmalar için ilk 2 

yıllık süreç risklerle doludur. İstatistikler, normal 

şartlar altında startup'ların neredeyse üçte ikisinin 

iş dünyasından çekildiğini gösteriyor. Kuluçka 

merkezleri, seçkin startup'ları “doğanın sert 

koşullarından” korumak için onlara “ofisler ve 

ticari hizmetler” sunuyor. İndirimli ofis alanlarının 

ötesinde, başarılı kuluçka merkezleri birçok hizmet 

sunmaktadır. Birebir danışmanlık hizmetleri, 

mentörlük programları, İK desteği, mali destek, 

yatırımcı-girişimci buluşmaları, çekirdek sermaye 

desteği, ayrıcalıklı networklere ulaşım, muhasebe, 

hukuk, marka ve pazara hedef alan danışmanlık 

hizmetleri sağlanan imkanlardan yalnızca 

birkaçıdır. 
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2.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 

(Teknoparklar)

TGB (Bölge); Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da 

yeni teknolojilere yönelik firmaların, üniversite 

olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 

ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari 

bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek 

için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin 

kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite 

alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik 

ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu 

özelliklere sahip teknoparkı ifade etmektedir.

(TGB Kanunu, Madde 3/b)

Firmalar ve Girişimciler açısından Teknopark 

ne getirmektedir?

• Te k n o p a r k t a  y a p a c a k l a r ı  A r - G e  

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir 

ve kurumlar vergisinden muaftır. (2023 

sonuna kadar)

• Teknoparkta çalıştıracakları Ar-Ge 

personeli ve araştırmacıların ücretleri her 

türlü vergiden muaftır. (2023 sonuna 

kadar)

• Teknoparkta çalıştıracakları personelin 

sigorta prim işveren hissesinin %50'si 

desteklenmektedir. (5 yıl)

• Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge 

personelinin, Teknoparkta yürüttüğü 

görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile 

Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait 

ücretlerin bir kısmının da Gelir vergisi 

kapsamı dışında tutulmaktadır.

• Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermaye 

Kanunu ile 4817 Sayılı Yabancıların 

Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve diğer 

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-

Ge/yazılım personeli çalıştırabilir.

• Girişimciler, Teknopark Yönetici Şirketin 

i nşa  edeceğ i  A r -Ge  o f i s le r inden  

yararlanabileceği gibi, kendilerine tahsis 

edilecek arsalar üzerinde belirli süre 

kullanım hakkını alabilecekleri binalar inşa 

edip, faaliyette bulunabilirler.

3. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO); Teknoloji  

geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji 

kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya 

da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında 

bi lgi lendirme, koordinasyon, araştırmayı 

yön lend i rme ,  yen i  A r -Ge  ş i r ke t l e r i n in  

oluşturulmasını teşvik etme,  işbirliği geliştirme, 

fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, 

satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen 

gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren 

yapıyı ifade etmektedir.

(TGB Kanunu, Madde 3/t) (Ek: 2/3/2011-6170/1 

md.)

Ünivers i tenin bölgenin sosyo-ekonomik 

kalkınmasında üzerine düşen rolü başarıyla 

oynayabilmesi için bilgi ve teknoloji transfer ofisinin 

(TTO) kurulması önem kazanmaktadır. TTO, bilgi 



34 BİLİM VE TEKNOLOJİ ticaret

ve teknoloji transferinin tüm boyutlarını kapsayan 

şu faaliyetleri yürütmektedir:

• Ortak Ar-Ge

• Sözleşmeli Ar-Ge

• Lisanslama

• Eğitim

• Danışmanlık

• Laboratuvar hizmetleri ve Ar-Ge altyapısının  

kullandırılması

• Öğrenci hareketliliği

•Spin-off şirketlerinin kurulması (akade-

misyen/öğrenci)

Özet olarak; İnovasyona dayalı bir ekonomik 

perspektifte inovatif (yeni) fikirlerin üretil-

mesini/yayılmasını sağlayan bir ortamın 

yaratılması ve özellikle üniversitenin öncü-

lüğünde inovasyonu destekleyen mekaniz-

maların oluşturulması ve nitelikli/girişimci 

insan gücü yetiştirilmesi son derece önem 

kazanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda gerek 

bölgesel gerekse ulusal ölçekli ekonomik 

gelişme, kalkınma ve rekabetçiliği mümkün 

kılacak en önemli unsur Ar-Ge ve inovasyon 

olacaktır.

Kaynaklar:

-Schumpeter, J. (1934), The Theory of Economic 

Development

-Elçi, Ş. (2006), İnovasyon: Kalkınmanın ve 

Rekabetin Anahtarı

-Oslo Manual (2005), OECD and European 

Commission

-İnovasyon ve türleriyle ilgili detay ve Türkiye'den 

ve dünyadan örnekler için bkz. Elçi, Ş. (2006), 

İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı

-Niğde Üniversitesi Teknopark Tanıtım kataloğu 

(2013) 12 s., Tekten Ofset, Niğde.

-Niğde Üniversitesi TTO Tanıtım broşürü (2013) 

Tekten Ofset, Niğde.

http://www.inomer.org/Inovasyon/İnovasyon-Nedir-

Ne-Degildir

http://odtuteknokent.com.tr/

http://www.firatteknokent.org/webcontent/index.p

hp/tr/services/incubator

 

Modül bazında TTO faaliyetleri  

TTO araştırma merkezi, laboratuvar, akademik 

birim vb. proje bazında ihtiyaca göre bir araya 

getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır. 

TTO'nun temel işlevleri şu şekilde özetlenebilir:

• Arayüz fonksiyonu (Üniversite ile sanayi 

arasında KÖPRÜ)

• İletişim

• Proaktif hareket (İş bekleyen değil işi takip 

eden bir yapı)

• Koordinasyon 

• Sonuç odaklı faaliyetler (TTO için bilginin bir 

üründe kullanılması sonuçtur)
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AŞIRI ZAYIFLIK  

Aşırı zayıflık nedir?

          Aşırı zayıflık en az obezite kadar tehlikeli 

ve  c idd i  sağ l ı k  sorun lar ı  o r taya  

çıkarmaktadır. Genelde fizyolojik veya 

psikolojik bir sebebe dayanan aşırı zayıflama 

k an s e r d en ,  o r g an  ye tmez l i ğ i n e ,  

kısırlıktan,kemik erimesine kadar birçok 

sağlık problemine sebep olmaktadır. Bu 

durum çocuklarda gelişimlerini olumsuz 

etkilerken, yetişkinlerde iş veriminin 

düşmesine neden olmaktadır. Yüksek kalorili 

gıda alımı olmasına karşın kilo alınamadığı 

durumlarda muhakkak bir endokrin 

uzmanına başvurulması gerekmektedir.

              Zayıf kişilerin vücut dirençleri düşük olur, 

kolaylıkla mikrop kapabilirler. Normal kilolu bir 

kişinin bağışıklık sistemi bu mikropları savunma 

hücreleri ile kolaylıkla temizleyebilirken zayıf 

kişilerde bu her zaman mümkün olmamaktadır.

              Bu nedenle zayıflık da şişmanlık gibi 

sağlık riskleri taşıyan bir durumdur. Zayıflık bir 

sağlık problemidir ve beraberinde birçok hastalığı 

getirir. 

Vücut ağırlığının boy göz önüne alındığında olması 

gerekenden daha az ağırlığa sahip olması 

zayıflıktır. 

Vücut kitle indeksi, yetişkin bir insanın kilosunun 

boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir 

parametredir. Kişinin kg cinsinden vücut ağırlığı, 

boyunun metre cinsinden karesine bölünür.

                 Vücut kitle indeksi kg/m2 dir. Bir örnek 

verecek olursak 1.80 cm boyunda ve 64 kg olan bir 

kişinin vücut kitle indeksi: 64/ (1.80 X 1.80) = 

19.7'dir. Vücut kitle indeksinin 18.5'un altında 

olması zayıflıktır. Vücut kitle indeksinin 16'nın 

altında olması aşırı zayıflık, 16-16.99 arası orta 

derecede zayıflık, 17-18.49 arası hafif derecede 

zayıflık olarak belirlenmiştir. Diğer bir kriter ise 

kişinin ideal vücut ağırlığından %20 daha fazla 

zayıf olması, zayıflık olarak tanımlanır. Daha 

önceden sağlıklı olduğu bilinen bir kişide istem dışı 

aşırı kilo verme, altta yatan sistemik bir hastalığı 

işaret eder. Rutin muayenede vücut ağırlığındaki 

değişiklikler mutlaka sorgulanmalıdır. Son 6-12 

ayda vücut ağırlığının % 5'inden fazla kayıp ileri 

araştırmayı gerektirecek bir durumdur.

Fizyolojik olarak zayıflığa neden olan hastalıkların 

başında kanser gelir. Kanser türleri içinde zayıflığa 

ve kilo kaybına en sık, gastrointestinal sistem 

(sindirim sistemi) ve akciğer kanseri neden olur.

Özlem DEMET SOYDAN

   DİYETİSYEN
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   Fizyolojik nedenlerin dışında aşırı zayıflığa 

neden olan psikolojik hastalıklar da mevcuttur. 

Bunların en önemlileri; yemek yememe ve gıda 

alımını reddetme, yediklerini kendi isteği ile veya 

istem dışı çıkarmadır.

    Bu iki önemli hastalık dışında psikolojik olarak 

kişinin duygusal durumundaki değişiklikler ve 

depresyon da yeme alışkanlıklarında değişikliğe 

neden olabilir. Bazı kişilerde iştah artışı olup kilo 

alımı gerçekleşirken, bazılarında da içe kapanma 

ve üzüntü iştahın kapanmasına, gıda alımını 

azaltarak 

Aşırı zayıflığın tıbben tedavi edilmesi;

Tedavideki en önemli nokta, zayıflığa neden 

olan altta yatan hastalıkların bulunup 

bunların tedavi edilmesidir. Örneğin aşırı 

zayıflığın nedeni tiroid bezinin aşırı 

çalışmasından kaynaklanıyor ise, tiroid 

bezinin çalışmasının düzenlenmesi zayıflığı 

da düzeltir. Bunun dışında zayıflık nedeni 

psikolojik kökenli  ise özellikle bu yönden 

psikiyatrik tedavi uygulanmalıdır.

Aşırı zayıflamamak ve kilo kaybetmemek için 

nelere dikkat edilmeli?

Her zaman dengeli ve düzenli beslenmeye 

özen gösterilmelidir.

Günlük harcanan enerji kadar,enerji almaya 

özen gösterilmeli,bunun için işin uzmanı 

diyetisyenlerden tavsiyeler alınmalı.

Sağlıklı yaşam için kaliteli beslenerek 

vücudumuz için gerekli vitamin ve multi 

vitaminler alınmalı.

Yemeklerden kalorisi yüksek olanlar tercih 

edilmeli.

Sıvıları yemeklerle birlikte almak yerine 

öğün aralarında tüketerek mide kapasitesi 

sıvı ile doldurulmadan asıl enerji alınacak 

gıdalara yer bırakılmış olur.

Mide hacimleri küçülmüş kişilerin yemeleri 

gereken gıdaları gün içine yayarak mutlaka 

yemeleri gerekir.

Beslenme de kendi damak tadınıza uygun 

gıdaların tüketilmesi.

Sigara içen kişilerde sigaranın bırak-

ılması.zayıflamaya yol açabilir.



 

 

Üretici Fiyatları Endeksi, 
Ocak 2015

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2015 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Aylık %0,33 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,33 artış, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %0,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,28 artış ve on iki aylık ortalamalara 

göre %9,59 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları (2003=100), 2014-2015

 

 

-2015

 

 

 

 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100), 2013-2014

(Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları)
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En yüksek aylık artış suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında gerçekleşti

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; suyun toplanması, arıtılması ve 

dağıtılması (%11,31), kömür ve linyit (%6,35), mobilya (%2,85) alt sektörleridir. Buna karşılık ham petrol 

ve doğal gaz (%-21,89), kok ve rafine petrol ürünleri (%-17,24) ve tütün ürünleri (%-2,20) bir ay önceye 

göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2015 yılı Ocak ayında en yüksek aylık artış dayanıklı tüketim 
mallarında ve en yüksek yıllık artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları (2003=100), Ocak 2015

 

 

 

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe 
%1,27 düşüş, imalat sanayi sektöründe %0,19 artış, elektrik ve gaz sektöründe %0,95 artış ve su 
sektöründe %11,31 artış olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları (2003=100), Ocak 2015
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Tüketici Fiyat Endeksi, 
Ocak 2015

Kasım-Aralık-Ocak-Şubat’15

Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2015

Tüketici güven endeksi aynı düzeyde kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 

anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında 

azaldı; Aralık ayında 67,75 olan endeks Ocak ayında 67,71 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi %1,1 azaldı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,1 oranında azaldı. Aralık ayında 88,84 

olan endeks değeri Ocak ayında 87,84 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi 

durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.



Genel ekonomik durum beklentisi %0,3 azaldı

Aralık ayında 91,80 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi %0,3 oranında azalarak, Ocak ayında 

91,49 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde 

beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

İşsiz sayısı beklentisi %0,7 arttı

 İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %0,7 oranında artarak, Ocak ayında 67,81 değerine 

yükseldi. 

Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki azalmadan 

kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali %2,9 arttı

Tasarruf etme ihtimali endeksi %2,9 oranında arttı. Aralık ayında 23,02 olan endeks, Ocak ayında 23,69 

değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki 

aya göre arttığını göstermektedir. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr
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Tüm Bankalar - Niğde - Raporlama 2013-9 2014-3

Veri - Raporlama Dönemi Değer Değer

Toplam Nakdi Krediler 1.970.325 2.053.475

Nakdi Krediler 1.930.881 2.012.691
Takipteki Alacaklar 39.444 40.784
Gayrinakdi Krediler 174.402 168.099
Konut Kredisi 244.467 247.860
Diğer Tüketici Kredileri 401.866 405.405
Ziraat ve Balıkçılık 232.810 267.555
Tasarruf Mevduatı 843.079 906.213

Tasarruf Mevduatı Türk Lirası 586.663 637.920
Tasarruf Mevduatı Döviz Tevdiat 

Hesabı 256.416 268.293
Toplam Mevduat 1.141.182 1.188.151
Kişi Başı Nakdi Kredi 5.674.56 5.857

Kişi Başı Takipteki Alacak 116 118,68

Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 2.478 2.637

Kişi Başı Toplam Mevduat 3.354 3.457

Şubeye Düşen Nüfus 10.976 11.085

Şube Sayısı 31 31

Toplam Nakdi Kredi Top. Mevduat 

Oranı 173 173

Toplam Nakdi Kredi Tas. Mevduatı 

Oranı 234 227

Takipteki Alacaklar Top.Nak.Kredi 

Oranı 2 2

2014-6 2014-9 2014-12

Değer Değer Değer

2.140.385 2.229.169 2.319.386

2.100.236 2.184.816 2.277.215

40.149 44.353 42.171

230.624 205.967 215.659

253.734 270.244 282.734

420.721 434.830 450.034

287.364 304.565 316.277

925.665 967.174 1.006.894

650.204 686.801 717.765

275.461 280.373 289.129

1.221.595 1.264.619 1.331.043

6.111 6.358 6.626

116,83 129,06 122,71

2.694 2.814 2.930

3.555 3.680 3.873

11.085 10.739 10.739

31 32 32

175 176 174

231 230 230

2 2 2
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ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VERİLERİ

MEDAŞ VERİLERİ

Büro ve Müşteri hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Hizmet ve Satış Elemanları

Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Nitelikli Tarım, Hay., Avcılık, Orm. ve Su Ürünleri Çalışanları

Profesyonel Meslek Mensupları

Teknisyenler, Teknikerler ve Yrd. Prof. Mes. Men.

Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar

Yöneticiler

1.962

2.315

6.327

179

976

1.278

1.472

2.654

83

2.081

2.414

6.745

183

1.009

1.341

1.521

2.717

86

2.052

2.312

6.278

222

950

1.265

1.356

2.625

85

2.097

2.397

6.617

225

984

1.277

1.392

2.685

87

2014-9 2014-10 2014-11 2014-12

Ağu.14

Eyl.14

Eki.14

Kas.14

Ara.14

Toplam

115.670.678

94.564.310

66.308.647

65.230.041

67.199.731

446.454.563

40.993.884

41.169.253

36.895.151

39.860.800

41.480.873

193.645.920

2014 YILI SATILAN ENERJİ TOPLAMI - (KWH)

2014 YILI SATILAN ENERJİ -SANAYİ - (KWH)

MEDAŞ
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SGK VERİLERİ

2013-EKİM

2013-KASIM

2013-ARALIK

2014-OCAK

2014-ŞUBAT

2014-MART

2014-NİSAN

2014-MAYIS

2014-HAZİRAN

2014-TEMMUZ

2014-AĞUSTOS

2014-EYLÜL

2014-EKİM

9.019

8.868

8.742

8.703

9.021

9.006

8.870

8.898

8.900

8.929

8.928

8.886

8.962

59.893

59.259

58.690

58.580

59.946

59.908

59.337

59.477

59.511

59.593

59.574

59.401

59.670

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479) SİGORTALILAR 
Toplam Aktif Sigortalılar

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479) SİGORTALILAR 
Sosyal Güvenlik Kapsamı

SGK VERİLERİ

2013-EKİM

2013-KASIM

2013-ARALIK

2014-OCAK

2014-ŞUBAT

2014-MART

2014-NİSAN

2014-MAYIS

2014-HAZİRAN

2014-TEMMUZ

2014-AĞUSTOS

2014-EYLÜL

2014-EKİM

13.900

13.722

13.598

13.559

13.672

13.626

13.338

13.316

13.316

13.625

13.615

13.569

13.563

48.884

48.313

47.959

47.859

48.208

48.113

47.256

47.209

47.229

48.158

48.110

47.987

47.936

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 2926) SİGORTALILAR 
Toplam Aktif Sigortalılar

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 2926) SİGORTALILAR 
Sosyal Güvenlik Kapsamı
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2013-ARALIK

2014-OCAK

2014-ŞUBAT

2014-MART

2014-NİSAN

2014-MAYIS

2014-HAZİRAN

2014-TEMMUZ

2014-AĞUSTOS

2014-EYLÜL

2014-EKİM

14.491

14.499

14.479

14.486

14.466

14.425

12.970

14.174

14.209

14.617

14.808

54.616

54.671

54.630

54.692

54.645

54.549

50.555

53.874

54.008

55.155

55.714

2013-EKİM

2013-KASIM

14.277

14.263

54.009

53.975

4/C Aktif İştirakçiler ve Emekliler Toplam 

Aktif Sigortalılar

4/C Aktif İştirakçiler ve Emekliler Sosyal 

Güvenlik Kapsamı

SGK VERİLERİ
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Kasım-Aralık-Ocak-Şubat’15

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.

Web   : www.nitso.org.tr/

ŞAFAKLAR OTEL 0388 221 01 35
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SUDOKU

Her satırı, her sütunu ve her 3x3'lük kutuyu,
1'den 9'a kadar rakamları birer kez kullanarak doldurunuz



Aşağı Kayabaşı Mahallesi
Alparslan Türkeş Bulvarı
Sabancı Kız Öğrenci Yurdu Yanı

Sac Tava

Mangalda
Pirzola

Kavurma
Haşlama
Çorba

Bal

Lezzet ve 
hizmet kalitesiyle

et bizim isimiz...,



 

 


