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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

50. sayımızda yine beraberiz. 

Son zamanlarda ilimizde güzel gelişmeler yaşanıyor. Ekim ayı içerisinde ilk kez Niğde Tarım, Hayvancılık, 

Tavukçuluk, Fidancılık, Seracılık, Tohumculuk, Patatesçilik, Arıcılık, Meyvecilik ve Gıda Fuarı düzenlendi. 

Birçok kurum ve firmanın yanı sıra, Odamız da Niğde Organize Sanayi Bölgesi ve Ticaret Borsası ile ortak bir 

standta yer aldı. Dört gün boyunca açık kalan fuar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu gibi etkinliklerin ilimizde 

gerçekleştirilmesi hem ilimizin ve sektörlerin gelişmesi hem de tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman’da 

bulunan toplam yedi üniversitenin işbirliğinde kurulan UNİKOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nun ikincisi 

Niğde Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyuma başta Kalkınma Bakanımız 

Sayın Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Lütfi Elvan olmak üzere hem 

protokolden hem de diğer davetlilerden geniş katılım sağlandı. Son derece önem taşıyan bilimsel toplantı 

başarılı bir şekilde tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
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HABERLER

NiTSO Üyeleri, 
Macaristan’da Niğde’yi Tanıttılar

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 

arttırılmasına katkı sağlamak üzere 27-30 Ekim 

2014 tarihlerinde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile 

oda bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Genç 

Girişimciler Kurulları öncülüğünde Macaristan’a iş 

gezisi düzenlendi.

Odamıza kayıtlı üyelerden oluşan yaklaşık elli 

kişilik heyetin katılımı ile gerçekleştirilen iş gezisi, 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı ve 

Estergon-Vısegrad-Szentendre  ile devam etti.

Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Toplantı 

Yapıldı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Hotel 

President Budapest’te düzenlenen orga-

nizasyonda öncelikle Macaristan Ticaret ve Sanayi 

Odası yetki l i ler i  Niğdel i  iş adamlarına 

Macaristan’ın ticareti ve ekonomisi hakkında bilgi 

verdiler.

Daha sonra da NiTSO yetkilileri, Macar iş 

adamlarına Niğde ekonomisi ve ticareti hakkında 

bilgi vererek, sunum yaptılar.

Organizasyona Türkiye - Macaristan Büyükelçisi 

Şakir Fakılı ve Türkiye Macaristan Ticaret Ateşesi 

Seda Sevgi’de katılarak birer konuşma yaptılar. İki 

ülke iş adamlarının birebir iş görüşmeleri 

yapmasının ardından karşılıklı plaket ve 

hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

Macaristan iş gezisi Estergon Ticaret ve Sanayi 

Odası ile toplantı, iş görüşmeleri, fabrika gezileri ve 

parlemento ziyaretleri ile devam etti.
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Niğde Defterdarlığı ve 
SGK İl Müdürlüğü’nden Torba
 Yasa Hakkında Bilgilendirme

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 

Salonu’nda kamuoyunda torba yasa 

olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-

ması ile Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanun 

hakkında bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Niğde Defterdarı Cabir 

Döner, SGK İl Müdürü Adil Demir ve 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 

Mustafa Toköz katılımcılara bilgi 

verdi.

Toplantıda Maliye Bakanlığınca 

tahsil ve takip edilen amme 

alacakları, belediyelerce takip 

edilen alacaklar, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na olan borçlar, Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na borçlar, başvuru ve ödeme, taksit 

sayıları ve katsayı uygulaması gibi unsurlar 



5HABERLERticaret Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim’14

   

Girişimcilik Sertifikası 
Ödül Töreni Gerçekleştirildi

KOSGEB, Ahiler Kalkınma Ajansı, Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası, Bor Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik 

eğitimlerinde başarı sağlayan kursiyerlere, Niğde 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları 

verildi.

Sertifika törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Genel 

Müdürü Cevahir Uzkurt, Niğde Vali Yardımcısı 

Abdullah Uçgun, İl Genel Meclis Başkanı Mahmut 

Peşin, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 

Niğde Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa 

Bayrak, KOSGEB Niğde İl  Müdürü  Mehmet 

Haşim Karaman, NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Başkanı 

Zafer Uyanık, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli 

Kenar, Bor Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Nurettin Eriç, Niğde OSB Başkanı Mustafa 

Altunbaş, AHİKA Genel Sekreter Vekili Zekeriya 

Ay, Öz İplik İş Niğde Şube Başkanı Mehmet Avşar, 

davetliler ve kursiyerler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan KOSGEB  

Niğde Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Haşim 

Karaman uygulamalı girişimcilik kursu hakkında 

bilgi verdi. 

Karaman’ın ardından kürsüye çıkarak girişimcilere 

seslenen NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Katırcıoğlu ise başarılı olan kursiyerleri kutlayarak, 

tüm girişimci adaylarına Niğde için katma değer 
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üretmeleri temennisinde bulundu. 

Toplumun ekonomik gelişiminin sürekliliğinin 

sağlanması, girişimcilik kültürünün yaygın-

laşmasıyla doğru orantılıdır diyen Başkan 

Katırcıoğlu; “Niğde’de yeni işletmelerin kurulması 

ile kalkınması hız kazanıp ekonomik refah ve 

gelişmişlik düzeyi yükselecektir. Niğde’de farklı iş 

alanlarında yeni işletmelere ihtiyaç var. Girişimcilik 

sertifikalarını alacak siz girişimcilerimiz  70 saat 

süren eğitimde, temel işletme bilgileri ve bu 

bilgilerden oluşan iş planı hazırlama eğitimlerini 

aldınız.  KOSGEB desteğinden yararlanarak 

alanında başarılı işletmeler kurabilirsiniz. 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak KOSGEB ve 

Ahiler Kalkınma Ajansı ile işbirliği yaparak 

açtığımız bu kursu düzenleyip girişimcilerimize iş 

yerlerini açmalarına imkan sağladığımız için çok 

mutluyuz. İnşallah belgelerini alan girişimci 

adaylarımız bir an önce işyerlerini açıp istedikleri 

seviyeye ulaşırlar. Diye konuştu.

Törende Bilim Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürü 

Cevahir Uzkurt ise başarılı bir girişimci olabilmenin 

yöntemlerini anlattı.

Uzkurt, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, 

sertifika almaya hak kazanan girişimci adaylarına 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 

verdiği finansal desteklerle yeni iş alanları ve 

istihdam alanlarına imkan sunulduğunu ifade etti.

Girişimcilere nasıl başarılı olacaklarına dair 

tavsiyelerde bulunan Uzkurt, şöyle devam etti: 

"Mutlaka güvenilir bir iş sahibi olacaksınız, 

güvenilir, dürüst ve çalışkan bir girişimci 

olacaksınız. Bunu söylememizin nedeni ise iş 

hayatına atıldığınızda sizi hep şu tuzak 

bekleyecek. Kısa vadede para kazanmak. 

Hedefiniz asla kısa sürede zengin olmak değil, 

güvenilir olmak ve saygınlık kazanmak olsun. 

Eğer güvenilir bir girişimci olursanız, saygın bir kişi 

olursanız emin olun size paranın dahi aça-

mayacağı kapıları açacak ve etrafınızdaki insanlar 

bu vasfınızdan dolayı sizinle işbirliği yapmak için 

can atacaklar. Bu bağlamda asla küçük çıkarlarınız 

için günü birlik ve küçük hesaplar içerisinde 

olmayın. Bununla birlikte siz güvenilir olduğunuz 

kadar sizinde güvenebileceğiniz insanlarla iş birliği 

yapmaya çalışın. Eğer yapacağınız işi sağlam 

temellere oturtmak istiyorsanız bunun temel 

dinamiklerden bir tanesi güven ve güvenilir olmak 

diğeri de çalışkan olmak" diye konuştu.

Uzkurt, sabrın başarıyı getireceğinden emin olmak 

gerektiği belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:   

"Rakiplere ve rakiplerin müşterilerine odaklanmak 

yerine kendi müşterilerinize odaklanın. Kendi 

müşterilerinize de odaklanırken de amacınız 

sadece bir defa mal satmak ya da hizmet satmak 

olmasın. Artık bulunduğumuz dönemde firmalar 

müşterilerine ürün ya da hizmet satmıyorlar, 

müşterileri ile dert ortağı oluyorlar sorunlarına 

çözüm üretmeye çalışıyorlar. Yapacağınız işi 

küçümsemeden fakat ileride en iyisi olacağınıza 

dair gizli bir ajandanız olsun ve hedefinize 

ulaşmaya çalışın."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 

kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.



TOBB’un Büyük Katkılarıyla 

NiTSO ve NTB’den 

Öğrencilere Eğitim Yardımı

iğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ile 

NNiğde Ticaret Borsası (NTB), Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

büyük katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim 

yardımında bulundular. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası ve Niğde Ticaret Borsası’nın yıllardır 

birlikte devam ettirdikleri eğitim desteği 

kapsamında Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

öğrencilere kaban yardımında bulunurken, Niğde 

Ticaret Borsası ise kışlık bot yardımı yaptı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, ihtiyaç sahibi 

öğrencilere dağıtılan kaban ve botlarla ilgili olarak 

yaptığı basın açıklamasında; ‘İhtiyaç sahibi 

öğrencilere dağıtılacak kaban ve botların alımında, 

46
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Niğde il genelinde faaliyet gösteren Odamız üyesi 

olsun olmasın birçok yerel firmaya teklifler 

dağıtıldı. Odamıza gönderilen tekliflerden 

ekonomik açıdan ve kalite bakımından en uygun 

teklifi veren Niğde ilindeki firmalardan kaban ve 

botlar temin edildi. Odamız ve Borsamız 

personelinin ortak çalışmalarıyla öğrencilerimize 

ulaştırılmak üzere hazırlanan kaban ve botların 

gönderilecekleri okullara göre tasnifleri yapıldı. 

Niğde şehir merkezine 450 adet, Niğde Merkez 

ilçemize bağlı köy ve kasabalarımıza 350 adet, 

Çamardı, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerimize de 100’er 

adet olmak üzere toplam 1.100 adet kaban ve bot 

yardımında bulunduk. Dağıtımların hangi 

öğrencilere yapılacağının belirlenmesinde Niğde İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticilerinin 

önemli katkıları oldu. Bizler odamıza ve borsamıza 

bildirilen kaban beden numaraları ile bot 

numaraları doğrultusunda tasnifimizi yaptık, 

dağıtımlarını ise kendilerine bıraktık. 

Buradan önemli katkılarından dolayı başta Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve bu organizasyonda 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm 

öğrencilerimizin kaban ve botlarını iyi günlerde 

kullanmalarını diliyorum’ ifadelerine yer verdi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da Ticaret 

ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’na böyle güzel 

bir yardımda bulundukları için teşekkürlerini iletti. 

Yaşar;”  İnşal lah bugün yardım yapılan 

öğrencilerimiz ileride iyi noktalara gelirler ve onlar 

da başka öğrencilere yardım ederler” diye konuştu.
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iğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) 

Ntarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Başmüfettişi İsa Karakaş’ın sunumuyla 

“6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

Dair Kanun” hakkında bilgilendirme semineri 

düzenlendi.

Grand Otel’de gerçekleştirilen seminere, Niğde 

Defterdarı Cabir Döner, SGK İl Müdürü Adil Demir, 

NiTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, NiTSO 

üyeleri ve diğer davetliler katıldılar.

Seminerin açılış konuşmasını yapan NiTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu; 

“Bilindiği üzere, "Torba Yasa” olarak bilinen 6552 

Sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

Dair Kanun” geçtiğimiz ay içerisinde onaylanarak 

yürürlüğe girdi.

Sanayicimizden, işadamlarımıza kadar geniş bir 

kesimi ilgilendiren çok sayıda hükmün bulunduğu 

yasa özellikle vergi, iş mevzuatı ve sosyal güvenlik 

konularında getirdiği yapılandırmalar ile iş 

dünyasını yakından ilgilendiriyor. 6552 sayılı yasa 

ile  çeşitli sebeplerden dolayı kamu kurumlarına 

borcunu ödeyemeyenlere birikmiş borçlarını 

taksitlendirme ve ödeme imkanı sunuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Başmüfettişinden, 

NiTSO Üyelerine Torba Yasa 
İle İlgili Bilgilendirme

46
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Ayrıca vergi borçlarından, çeşitli cezalara kadar 

yapılandırma fırsatı yine bu kanun kapsamında 

karşımıza çıkıyor.

Üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için iş 

dünyamız adına önemli yapılandırmalar içeren bu 

fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu çerçevede, biz de siz değerli üyelerimizin ve 

katılımcılarımızın konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi 

olmaları amacıyla bir seminer düzenlemeyi 

planladık. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başmüfettişi Sayın İsa 

Karakaş’ın sunumunu yapacağı seminerimizin 

hepinize faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra sunumuna başlayan Karakaş, 

katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, yurt dışında 

yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlemeler, 

sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeler, 

yapılandırılacak borçlar, yapılandırma usulleri gibi 

konularda detaylı bilgi verdi. 

Yaklaşık üç saat süren seminerde, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş 

katılımcıların sorularını da yanıtladı.
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iğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ile 

NTürkiye İş Bankası arasında NiTSO 

üyelerinin finansman ihtiyaçlarının daha 

uygun koşullarda karşılanabilmesi için protokol 

imzalandı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirilen imza protokolü, Türkiye İş Bankası 

Kayseri Bölge Satış Müdürü İbrahim Karadeniz ve 

NiTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ogün Songur 

arasında imzalandı.

NiTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ogün Songur 

imzalanan protokol öncesi yaptığı açıklamada; “ 

Oda yönetimi olarak üyelerimize her alanda 

hizmeti kendimize görev edindik. Bu bağlamda 

gerçekleştirdiğimiz protokolle Oda üyelerimiz daha 

uygun koşullarda kredi kullanabilecekler. 

Bankacılık hizmetlerinden daha ayrıcalıklı 

faydalanabilecekler. Bu protokolün Odamız 

üyelerine ve İş Bankası’na hayırlı olmasını 

diliyorum” diye konuştu.

İş Bankası Bölge Satış Müdürü İbrahim Karadeniz 

yaptığı konuşmada, tüm kurumlarla ilişkilerini 

istikrarlı bir şekilde sürdürerek işbirliğini arttırmayı 

hedefleyen İş Bankası’nın, bu prensibini Niğde 

NiTSO, İş Bankası 
İle Protokol İmzaladı

46
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Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokolle de 

devam ettirdiğini söyledi. Bu kapsamda 

imzaladıkları protokolden dolayı memnun 

olduklarını ifade eden Karadeniz, protokolle birlikte 

NiTSO üyelerinin uygun faiz oranlarıyla ticari taşıt 

kredisi, işyeri kredisi ve işletme ihtiyaçlarının 

finansmanına yönelik taksit ödemeli ticari 

kredilerden faydalanabileceklerini ifade etti.

NiTSO, Niğde İş Rehberi Hazırlatıyor

iğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO), 

NNiğde İş Rehberi çalışmalarına başladı. 

Niğde TSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu, 

Niğde İş Rehberi hazırlıklarına başlanıldığını, 

rehber hazırlıkları için 2008 yılında benzer 

çalışmayı yapan Everest Reklam Limited Şirketi’ne 

yetki verildiğini açıkladı. 

NiTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu, "İlimizde 

gelişen sektörlerin tanıtılması, yeni işyerlerinin 

bilinmesi ve üyelerimizin tanıtılması hususunda 

yaptığımız çalışmaları çeşitlendirmek için yeni bir 

iş rehberi hazırlanmasına karar verdik. Rehberde 

yer alan firma iletişim bilgileri ile istenilen firmaya 

kolay ve hızlı ulaşım sağlanabilecektir. İş Rehberi, 

üretici ile tüketiciyi buluşturma niteliği taşıyan bir 

kaynak olacaktır.

Niğde İş Rehberi çalışmaları Odamız tarafından 

“görevli kartı” verilen Everest Reklam Ltd. Şti. 

personelleri tarafından yürütülmektedir” diye 

konuştu.
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TOBB ve NiTSO’dan 
700 Aileye Gıda Yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Niğde 
Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Ramazan ayı 
dolayısıyla geleneksel olarak yürüttükleri sosyal 
yardım faaliyetlerine bu yılda devam ederek ihtiyaç 
sahibi ailelere gıda yardımında bulundular. 

NiTSO tarafından Niğde kent merkezinde 
belirlenen 700 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılan gıda 

paketleri aileler tarafından memnuniyetle 
karşılandı. Gıda paketleri, ailelere Oda meclis 
üyeleri tarafından bizzat teslim edildi. 

Yapılan yardımla ilgili açıklamada bulunan Niğde 
Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Şevket Katırcıoğlu; “Her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz gıda yardımı ile Ramazan ayında 
ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına kısmen de olsa 
katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 
Yardımlaşma ve dayanışma duygularının her 
zamankinden daha fazla hissedildiği bu özel ve 
anlamlı ayda yardımda bulunabilmekten büyük 
sevinç duymaktayız” dedi. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Genel 
Müdürü’nden Odamıza Ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürü Cevahir 
Uzkurt Odamızı ziyaret etti. Genel Müdür Uzkurt’u, 
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Meclis Başkanı 
Mehmet Ayduğan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zafer Uyanık karşıladılar. NiTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Genel Müdürü Cevahir Uzkurt’un ziyare-
tinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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NiTSO’dan Kültür ve 

Turizm Müdürü’ne Ziyaret

iğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, 

Ngöreve yeni atanan Kültür ve Turizm 

Müdürü Tansel Tokmak’ı makamında 

ziyaret etti.

NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Katırcıoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ayduğan, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Suna Tuğrul 

ve Ogün Songur, Yönetim Kurulu Üyeleri Ünal 

Mandacı, Mevlüt Aktay, Bekir Mumcu ve Mikail 

Aksungur’un katıldığı ziyaret programında Kültür 

ve Turizm Müdürü Tansel Tokmak’a yeni görevinde 

başarı dileklerinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Niğde ile ilgili görüşlerini dile 

getiren Kültür ve Turizm Müdürü Tansel Tokmak, “2 

Ekim tarihinde Kültür ve Turizm İl müdürü olarak 

atandım. Memleketimizde yapılması gereken 

kültürel ve turistik çalışmaların neler olduğunu 

planlayarak hızlı bir şekilde çalışıp şehrimize 

gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin sayılarını 

artırarak Niğde’mize bir katma değer üretmeye 

çalışacağız. Bununla ilgili kamunun değişik 

kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 

çalışmalar yürütüp projeler hazırlayacağız. 

İnşallah en kısa zamanda Niğde’yi turistik 

anlamda, kültürel anlamda layık olduğu yere 

getireceğiz” dedi.

14 HABERLER ticaretCilt 7 • Sayı 50



NiTSO Yönetiminden, Niğde 

Cumhuriyet Başsavcısı’na 

Hayırlı Olsun Ziyareti

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, 

Sağlık Müdürü’nü Ziyaret Etti

Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası, İl Sağlık Müdürü Dr. 

Yılmaz Yücel’e hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu.

NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu, Meclis Başkanı 

Mehmet Ayduğan, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Suna Tuğrul ve 

Ogün Songur, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Ünal Mandacı, Mevlüt Aktay, Bekir Mumcu ve Mikail Aksungur’un katıldığı ziyarette düşüncelerini 

paylaşan Dr. Yücel; “Bizden önceki görevli müdür arka-daşlarımız çok güzel işler yapmışlar. Biz onlardan 

devraldığımız görevi bir adım daha ileriye taşımaya çalışacağız. Çıtayı bir adım daha yükseltmek adına 

elimizden gelen gayretin daha fazlasını yaparak Niğde iline hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Niğde Ticaret ve Sanayi 

Odası (NiTSO) Yönetimi, 

İlimizde göreve başlayan 

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı 

Ahmet Tekne’yi makamında ziyaret 

ettiler.

NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu, Meclis Başkanı 

Mehmet Ayduğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Suna Tuğrul ve Ogün Songur, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Ünal Mandacı, Mevlüt Aktay, Bekir Mumcu ve Mikail Aksungur’un katıldığı ziyaret programında 

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne’ye hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.
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Niğde’de market ve gıda sektöründe faaliyet 

gösteren Bizim Alış Veriş Merkezi, dördüncü 

şubesini Şahinali Mahallesi’nde açtı.

Bizim AVM açılış törenine, Niğde protokolü ve çok 

sayıda seçkin davetli katıldı. NiTSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu’nun da katıldığı 

açılış töreninde Bizim AVM sahibi Salih Korkmaz 

“İlimize dördüncü şubemizi açmış bulunmaktayız. 

Niğdemize çok sayıda ürün çeşidi ile en kaliteli 

hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Bizi açılış 

törenimizde yalnız bırakmayarak yanımızda olan 

herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Bizim 

Alışveriş Merkezi yeni şubesinin hayırlı uğurlu 

olmasını dileriz.

Bizim AVM 
Yeni Şubesini Açtı



I.Niğde Tarım ve Hayvancılık 

Fuarı Gerçekleştirildi

iğde Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, 

NFidancılık, Seracılık, Tohumculuk, 

Patatesçilik, Arıcılık, Meyvecilik ve Gıda 

Fuarı düzenlenen törenle açıldı. 

Niğde Merkez Pazartesi Pazarı’nda 11-14 Eylül 

tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarın açılışına 

Niğde Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Ak 

Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde 

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürü Dr.Gürsel Küsek, Niğde İl Genel Meclis 

Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Emniyet Müdürü Ali 

Kemal Kurt, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı (NiTSO) Şevket 

Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Zafer Uyanık, sivil toplum kuruluşları, çok 

sayıda çiftçi ve ziyaretçiler katıldı. 

Halk Oyunlarıyla başlayan fuarın açılış 

konuşmasını Atlas Uluslararası Fuarcılık Genel 

Müdürü Fevzi Atasağun yaptı. 

Atasağun; “Niğde tarım fuarının ilkini başlattık. 

Fuarımıza 300 firma katılıyor. Yurt içinden de 40 il 
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buraya ziyaretçi olarak gelecekler. Fuarımızda 

tarımla ve hayvancılıkla ilgili ekipmanlar 

sergilenecek” dedi. 

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde 

Tarım Fuarı’nın ekonomik hayatın vazgeçilmezi 

olan çiftçileri, sanayicileri, perakendecileri ve 

tüketicileri bir araya getiren çok önemli bir 

organizasyon olduğunu söyledi. 

Niğde’nin bir tarım şehri olduğunu ifade eden 

Kenar: “ Niğde’miz bilindiği üzere bir tarım şehridir. 

Niğde tarım ve hayvancılık fuarı çiftçilerimize 

verimli üretim yapmaları için, yenilik, değişim ve 

gelişimde öncü olan çok önemli bir adımdır” dedi. 

Fuar açılış töreninde konuşan Niğde Ticaret ve 

Sanayi Odası (NiTSO)  Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Katırcıoğlu ise “Niğde ekonomisine yön 

veren öncelikli sektörler sanayi ve tarım 

sektörleridir. Nüfusumuzun önemli bir kısmını tarım 

ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimiz oluşturmaktadır” 

diyen Katırcıoğlu; Bu nedenle ilimizin geçim  

kaynaklarından birini oluşturan tarım ve 

hayvancılık konusunda fuar organizasyonun 

yapılması son derece anlamlı ve önemli oldu. 

Birçok alanda olduğu gibi tarım sektöründe de 

geleneksel uygulamaların yerini teknolojik 

uygulamaların alması nedeniyle sektördeki yenilik 

ve gelişmeleri yakından takip etme gerekliliği 

ortaya çıktı. Fuarda çiftçilerimiz ve tarımsal sanayi 

ile uğraşan sanayicilerimize yeni verileri ve yeni 

teknolojilerle tanışma imkanı bulacaklardır” dedi. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat 

Türkmen ise “Niğde ilimizde bir üretim yılında 800 

bin patates, 350 bin ton elma, 440 bin hububat, 180 

bin ton yonca, 150 bin ton silajlık mısır, 120 bin ton 

şeker pancarı, 100 bin ton lahana üretilmektedir. 50 

bin domates, 20 bin ton kuru fasulye, 6 bin ton 

nohut, bin 500 ton barbunya, 500 ton çerezlik 

kabak üretilmektedir. 10 bin ton kiraz, 20 bin ton 

üzüm, 500 bin ton çilek, 350 bin ton süt, 5 bin 500 

ton et, 600 ton bal, 200 ton balık üretimi var. 

İstedik ki Niğde çiftçisinin ürettiği ürünleri fuar 

aracılığıyla ülkemize ve dünyaya tanıtalım. 

Tanıtalım ki pazarlama kolaylaşsın, tanıtalım ki 

yatırımcı ilimize gelsin. Ve yine istedik ki tarımsal 

yenilikler fuar aracılığıyla Niğde çiftçinin ayağına 

gelsin” şeklinde konuştu. 

Fuar açılış törenine katılmak için Niğde’ye gelen 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 

Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek ise 

konuşmalarında tarım sektöründeki gelişmelere 

dikkat çekerek “Bildiğiniz gibi tarım sektörü de 

diğer sektörler gibi hızlı bir değişim içerisinde. 40-

50 yıl öncesine baktığımızda tarım sektörü daha 

çok yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yerel 

imkanlarla yapılmaktadır. 

Çiftçimiz yetiştirdiği ürünlerden bir miktar tohum 

ayırıp ertesi yıla bu tohumları kullanmaktaydı. 

Tarımsal girdiler bu kadar çeşitli değildi, pazarlar bu 

kadar çeşitli değildi. Ama bugün hepimizin bildiği 

gibi tarımsal üretim bütün kıta pazarları için 

yapılmakta, tarımsal girdiler dünyanın her yerinden 

sağlanabilmekte. Böylesi çeşitli bir faaliyetin 

sadece yöre imkanları içerisinde kalması çok 

rekabet edilebilir bir durum değil. Bu nedenle biz 

tarım sektörü olarak bu tür fuarları önemsiyoruz, 

destekliyoruz ve yapılan şehirlerin tarımına önemli 

katkılar yaptığını biliyoruz” şeklinde konuştu. 
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İl Genel Meclis Başkanı Mahmut Peşin de, “ TÜİK 

verilerine göre tarım ve tarımsal üretimin Niğde 

ekonomisinin yüzde 48’ini oluşturması il genel 

nüfusunun yüzde 49’unun köy ve kasabalarda 

tarımla ilgilenmesi sebebiyle çiftçilerimizin 

alanlarındaki teknolojik yenilikleri yakından 

görebildiği tedarikçisi ile çiftçilerimizin buluştuğu, 

çiftçilerimizin ürünlerini tanıtabildikleri ve Niğde’de 

ilk kez yapılan tarım fuarının ilimiz için öneminin 

oldukça fazla olmasını belirtmek isterim” şeklinde 

konuştu. 

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise: 

“Niğde’miz bir takım şehri bunu herkesin kabul 

etmesi lazım. Yüzde 60’a yakını köy ve 

kasabalarda yaşayan ve gelirinin de yüzde 50’ye 

yakınını tarımdan elde eden bir şehir ekonomisi 

için tarım fuarı Niğde’miz açısından önemlidir. 

Niğde’mizde tarımın desteklenmesi Niğde’miz ve 

Niğde’mizin ekonomisi açısından önemlidir. Bu 

fuar ilk kez yapılıyor. İnşallah bu fuarı geleneksel 

hale getirmek için her yıl bu geliştirerek, katılım 

sayısını arttırarak devam ettirmekte yarar vardır” 

dedi. 

Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu: 

“Gerçekten Niğde’miz bir tarım şehri, ekono-

mimizin büyük bir kısmı tarımla geçiniyor. Bu 

bakımdan tarım ilimiz için çok önemli. Tarım 

gelirlerimizi artırmamız lazım bunun için de 

tarımsal üretimimizi artırmamız lazım. Hem üretimi 

artırıp, hem de daha iyi fiyatlara satmamız lazım. 

Bunun yolu da mevcut tarımsal imkanlarımızı iyi 

kullanmamız ve teknolojik gelişmeleri, bilimsel 

gelişmeleri tarım alanında da uygulamamız” dedi 

Niğde Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, bu tür 

fuarların iki temel özellikleri olduğuna değinerek: 

“Fuarların iki önemli özelliği vardır. Birinci özelliği 

dünya teknoloj i ler in i  sahaya get i rmesi,  

çiftçilerimizin istifadesine sunması ve ürünlerinin 

pazarlanması. İkinci özelliği ise yetişen tarım 

ürünlerimizin ülkemizde hatta yurt dışında 

tanıtılmasına büyük katkı sağlamaktır” dedi. 

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 

Niğde Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Fidancılık, 

Seracılık, Tohumculuk, Patatesçilik, Arıcılık, 

Meyvecilik ve Gıda Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 

Protokol üyeleri daha sonra stantları tek tek 

gezerek sergilenen ürünleri inceledi. Fuarda aynı 

zamanda eski tarım aletleri de sergilendi. 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, Niğde Ticaret 

Borsası ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nin de 

ortak stand açarak yer aldığı fuar, dört gün boyunca 

açık kaldı ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi 

gördü.
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II. KOP Bölgesel Kalkınma 

Sempozyumu

Niğde Üniversitesi’nin 

Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Niğde Üniversitesi, bölgesel kalkınmanın ele 

alındığı son derece önemli bir bilimsel toplantıya ev 

sahipliği yaptı.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği'nin (UNİKOP), 23-

24 Ekim 2014 tarihlerinde Niğde Üniversitesi'nin ev 

sahipliğinde düzenlediği “2. KOP Bölgesel 

Kalkınma Sempozyumu” başarılı bir şekilde 

tamamlandı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı ile Konya, Niğde, Aksaray ve 

Karaman'da bulunan toplam 7 üniversitenin 

işbirliğinde kurulan UNİKOP, Niğde Üniversitesi'nin 

ev sahipliğinde bu yıl Bölgesel Kalkınma 

Sempozyumu'nun ikincisini gerçekleştirdi.

İlki, geçen yıl Selçuk Üniversitesi'nin ev 

sahipliğinde Konya'da düzenlenen KOP Bölgesel 

Kalkınma Sempozyumu'nun ikincisi Niğde 

Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 4 ayrı 
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salonda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış törenine, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Niğde 

Valisi Necmettin Kılıç, Konya, Aksaray ve Karaman 

Valileri, Konya milletvekilleri, Niğde Milletvekili 

Alparslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı 

Faruk Akdoğan,  Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Adnan Görür, KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Niğde 

Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ufuk 

Nayır, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Selçuk 

Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi, Konya Necmettin 

Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi 

rektörleri, çeşitli bakanlıkların müsteşar ve 

müsteşar yardımcıları, genel müdürler, çok sayıda 

akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

Sempozyum, Niğde Üniversitesi tarafından 

yaptırılan ve ilk kez bu program ile faaliyete açılan 

Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılış kurdelesinin 

kesilmesinin ardından gerçekleştirilen 2. KOP 

Bölgesel Kalkınma Sempozyumu açılış töreninde, 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 

Niğde Valisi Necmettin Kılıç, UNİKOP Dönem 

Başkanı ve Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Adnan Görür ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu birer konuşma 

yaptılar.

Sempozyum açılış konuşmalarının ardından 

davetli konuşmacılardan Dünya Bankası Türkiye 

Direktörü Martin Raiser, dünyada ve Türkiye'de 

bölgesel kalkınma konusunu ele alan sempozyum 

sunumunu yaptı. 

Raiser'ın İngilizce olarak yaptığı konuşma Kongre 

ve Kültür Merkezinin 200 kişilik simultane çeviri 

sistemi sayesinde katılımcılara Türkçe olarak da 

yayınlandı.
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TOBB, Kalkınma Ajansları 

Çalıştayı Düzenledi

Kalkınma Ajansları Çalıştayı, Kalkınma Bakanı 

Cevdet Yılmaz ve 81 ilin oda ve borsa başkanlarının 

da katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Çalıştaya 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Şevket Katırcıoğlu da katıldı.

Çalıştay'ın açılışında konuşan TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörü temsil eden oda ve 

borsalar ile Türkiye'nin geleceği için büyük rol 

üstlenen kalkınma ajanslarının nasıl daha yakın 

çalışabileceğini tartışmak üzere bir araya geldiklerini 

ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, yerel değerlerin ve şehirlerin önemine 

dikkati çekerek, "Ankara'dan karar alalım, 

Anadolu'dan ses gelsin, dönemi bitti. Her ilimizin 

ihtiyaçları farklı. Yerel hedefler koymalı ve bu hedefler 

etrafında kenetlenmeliyiz" diye konuştu.

-Yeni markalar şehirler olacak

Dünyanın yeni markalarının artık ülkeler değil şehirler 

olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 1950'de dünya 

genelinde nüfusu 1 milyonun üzerine olan şehir 

sayısı 77 iken, bu rakamın 436'ya ulaştığını bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, son 60 yılda şehirlerin hızla 

büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şehirlerde toplamda 179 milyon insan yaşıyordu, 

bugün 1,4 milyar insan yaşıyor. 2025'e geldiğimizde 

nüfusu 1 milyonun üzerinde olan şehir sayısı 616'ya 

çıkacak. Bu şehirlerin toplam nüfusu ise 2,1 milyara 

yaklaşacak. Müthiş bir rekabet. Geride kalan şehir 

kaybedecek. Kendini gösterenler yarının yıldız 

şehirleri olacak."

Şehirlerin bu rekabette öne çıkabilmek için 5 temel 

şartı sağlaması gerektiğini vurgulayan Hisar-

cıklıoğlu, bu şartları "nitelikli insan, yaşam kalitesi, 

özel sektör dostu iş ortamı, şehrin diğer şehirlerle ve 

ülkelerle bağlantısı, güçlü liderlik" olarak sıraladı.

Hisarcıklıoğlu, kalkınma ajansları ile oda ve 

borsaların birlikte çalışmasının, yerelde özel sektör 

odaklı kalkınmayı hayata geçirmek ve küresel 

rekabette öne çıkmak adına önemli olduğunu 

söyledi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise konuş-masında, 
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yeni bölgesel politika anlayışının rekabet ve 

hakkaniyet kavramları etrafında şekillendiğini 

belirterek, "Bu iki kavram yeni bölgesel politika-mızın 

özünü oluşturuyor" dedi.

Bakan Yılmaz, toplantının açılışında yaptığı 

konuşmada, son 12 yılda yapılan reformlarla 

Türkiye'nin belli bir eşiğe geldiğini ifade etti.

 Onuncu Kalkınma Planı çalışmalarında ilk defa yerel 

düzeyden bilgi alındığını bildiren Yılmaz, yeni 

bölgesel politika anlayışı belirlediklerini söyledi.

 Yeni politikanın rekabet ve hakkaniyet kavramları 

etrafında şekillendiğini belirten Yılmaz, "Bu iki 

kavram yeni bölgesel politikamızın özünü 

oluşturuyor. Biz diyoruz ki bütün bölgelerimizin 

rekabet gücünü artıralım. İstanbul'un da Şırnak'ın da 

rekabet gücünü artıralım. Topyekün Türkiye'yi 

rekabetçi hale getireceksek bunu yapmak 

zorundayız. Bir taraftan rekabet gücünü artıralım, bir 

taraftan da hakkaniyeti artıralım" diye konuştu.

Yılmaz, yerel düzeyde kurumsallaşmanın 

sağlanmasını isteyerek, birçok ülkenin kalkınma 

ajansları gibi modelleri çok önce hayata geçirdiğini, 

Türkiye'nin bu konuda geç kaldığını kaydetti.

 - "Ajanslar herkesin sahiplenmesi gereken 

yapılar"

 Kalkınma ajanslarına merkezi bütçeden 1,3 milyar 

lira, yerel düzeyden, belediyelerden 694 milyon lira, 

ticaret ve sanayi odalarından ise 24 milyon lira 

kaynak aktarıldığını anlatan Yılmaz, ticaret ve sanayi 

odalarının mali katkısının toplam içindeki payının 

yüzde 1,2 olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

 "Aslında mali boyut açısından çok büyük destek 

değil. Biz bunu özellikle koyduk. Sadece fikir ve 

faaliyet anlamında değil, mali anlamda da katılım 

olsun, bu çorbada sizin de tuzunuz olsun ki 

sahiplenme artsın. Buraya kendi kurumunuz olarak 

bakın. Özellikle oda ve borsalardan beklentimiz mali 

değil. Esas beklentimiz sahiplenme, özel sektör 

beklentilerinizi, taleplerinizi bu sisteme yansıtmanız 

ve ajansların doğru yöne gitmesinde sizin rehberlik 

etmeniz."

Yılmaz, kalkınma ajanslarının değişik bakanlıkların 

yerelde yaptığı programlara da katkı sunacak önemli 

platformlar olduğunu kaydetti.

Kalkınma ajanslarını, bölgesine göre farklı-laştırmak 

istediklerini dile getiren Yılmaz, "Amacımız bir 

taraftan belli standartlar olsun ama bir taraftan da 

belli farklılaşmalar olsun. Ajanslar birbirinin kopyası 

olmasın" dedi.

 Eleştirilere açık olduklarını ifade eden Yılmaz, 

"Yapıcı eleştirilerinizle bu kurumsal yapıyı çok daha 

iyi bir noktaya çıkarırız. Her şey kanun demek değil. 

Kanunun yasaklamadığı her şey meşrudur, 

yapılabilir" diye konuştu.
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Niğde Üniversitesi bünyesinde 3. tematik Ar-Ge 

Merkezi olarak “Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı 

Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(NÜHAM)” kuruldu. 

Merkezin Uygulama Yönetmeliği tarih 02.08.2014 

ve 29076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Müdür olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi 'in atandığı Doç. Dr. Ahmet BİLGİL

Merkezde 5 kişilik Yönetim Kurulu ve 15 kişilik 

Danışma Kurulu (7'si sektör temsilcisi) 

belirlenmiştir.

Merkez; Niğde Üniversitesinde endüstriyel 

hammaddeler ve yapı malzeme teknolojileri 

alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir 

organizasyon çerçevesinde düzenlemek, ünive-

rsite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, ortak 

çalışmalar yürütmek, araştırma sonuçlarının 

endüstriye aktarılmasını sağlamak, endüstriyel 

hammaddeler ve yapı malzemeleri konusunda 

üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, 

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve 

şahıslardan gelecek analiz tekliflerini, Merkezin 

imkânları çerçevesinde ve temel araştırmalara 

engel olmayacak şekilde değerlendirmek ve 

sonuçlarını yorumlamak, yurt içi ve yurt dışı 

kuruluşlarla iletişim kurarak ortak Ar-Ge projeleri 

üretmek ve danışmanlık birimi oluşturmak, üretilen 

bilgi ve teknolojinin Üniversitenin Ar-Ge etkin-

liklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak 

üzere kurulmuştur.

Merkez; Bölgedeki endüstriyel hammadde  (kalsit, 

jips, pomza, perlit ve diyatomit başta olmak üzere) 

oluşumlarından daha etkin yaralanmak, söz 

konusu hammaddelerin yapı sektöründe 

kullanımını arttırmak ve bilimsel araştırma faaliyeti 

yürütmek, sanayi ve akademi arasında kısa sürede 

işbirliği zemini oluşturmak üzere faaliyette 

bulunacaktır.

İRTİBAT:

Niğde Üniversitesi Merkezi Laboratuar Binası

Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜHAM)

Merkez Yerleşke, Niğde

Tel-1: +90 388 225 45 00

Tel-2: +90 388 225 22 94

Niğde Üniversitesi bünyesinde 

Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı 

Malzemeleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (NÜHAM) kuruldu…



Kemal GÖNCÜ, 
Golden Kuyumculuk

Odamıza uzun yıllardır kayıtlı olan üyelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. 

Bu sayımızda, Sayın Kemal Göncü'ye yer veriyoruz.

ticaret: Sizi tanıyabilir miyiz?

Göncü: 1955 Niğde doğumluyum. Orta öğretimimi 

Niğde ve Ahlat'ta tamamladım. 1977 yılında emekli 

öğretmen olan babamın vefatı ile kendimi ticaretin 

içerisinde buldum. Aynı yıl kazandığım Çukurova 

Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumaya 

başladım. Tekstil sektöründe başladığım ticaretimi 

okulla birlikte götürdüm. Hem okul hem iş benim 

yaşam zorluğumun ilk adımlarıydı. Yozgat'ta yedek 

subay olarak kısım amirliği ve şube başkanlığı 

yaptım. Niğde aşığı birisi olarak aktif siyasetin 

içerisinde yer aldım ve en alt görevlerden İl 

Başkanlığı'na kadar görevlerde bulundum. Evli ve 

üç çocuk babasıyım. En iyi yatırımın eğitime 

yapılan yatırım olduğunu düşünüyorum. Büyük 

kızım İstanbul'da doktor. Oğlum ise yine aynı 

kentte inşaat mühendisidir. Küçük kızım halen 

Anadolu Öğretmen Lisesi'ne devam etmektedir. 

Her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır. 

Mutlu aile yapısı başarının temel sırrıdır.

ticaret: Okuyucularımızın sizi daha iyi tanımaları 

için hizmet verdiğiniz sektör hakkında bilgi alabilir 

miyiz?

Göncü: İlk işyerim soğuk kuyu lastikten 

ayakkabıya, altından süt makinesine, beyaz eşya-

ya, manifaturaya, mefruşattan iç giyime kadar çok 

kapsamlıydı. Daha sonra branşlaşma furyası ile 

tekstil sektörüne girdim. Bu malı Göncülerden 

aldıysanız kesinlikle iyidir sözleri bizleri mutlu 

etmiştir. Kumaş sektörü hazır giyime yönelince 

inşaat işine geçtim. Taahhüt işleri ve yap sat inşaat 

işine devam ett im. Halen devam eden 

inşaatlarımın yanında kuyumculuk sektöründe de 

yer aldım. Bu sektörde de yine en ön sıralarda 

yerimi aldım. Paylaşmayı severim. Ortak iş kurmak 

çok güzeldir. Ortaklarıma da teşekkür ederim.

ticaret: İşletmenizin bu kadar uzun süre ayakta 

kalmasının sırrı nedir?

25BÜYÜTEÇticaret Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim’14



Göncü: Ben ticari hayatıma atıldıktan sonra 

sınırsız müşteri memnuniyeti, dürüstlük, ürün 

kalitesi ve sattığım ürünün arkasında durabilmem 

ile bugüne kadar başarılı bir şekilde geldim. 

İnşaatlarımda kullanılan elektrik düğmelerinden 

musluklara kadar Golden İnşaat güvence ve 

garantisini iki yıl geçse dahi sürdürebilmek hem 

müşterilerimiz hem de firmam adına açısından 

sevindiricidir.

ticaret: Hizmet verdiğiniz sektörün zor tarafları 

nelerdir?

Göncü: Faaliyet gösterdiğim hizmet sektörlerinde 

ticari müşteri memnuniyeti üzerine kurduğum için 

zor yanlarını çok çabuk aştım. 

ticaret: Bu sektörde Odaya kayıtlı en eski 

üyelerdensiniz. Sektöre yeni girecek olanlara 

önerileriniz nelerdir?

Göncü: Ticarete yeni girecek arkadaşlarımız sabır, 

sadakat ve hoşgörüyü ön plana alırlar ve temel 

harcına yalan koymazlar ise bizim geçmişten 

bugüne getirdiğimiz başarılarımızı t icari 

hayatlarında yaşarlar. Aksi durum başlamadan 

tükenmek olur.

ticaret: Bizlerle paylaşmak istediğiniz başka bir 
şey var mı?

Göncü: Ticaret ve Sanayi Odamızın gerek yurt içi 

gerek yurt dışı gezileri bir eğitim gibi Niğde'nin ticari 

hayatına hem yön vermekte hem de kalite 

getirmektedir. Ticaret Dergisi'nin yayınlanması 

kurumsal kimliğine güç katarken üyelerin gururu 

olmuştur. Eski ve yeni yönetime başarılı 

çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
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Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürü, Hemşehrimiz 

Sn. Dr. Ünal Gündoğan’ı 

Yakından Tanıyalım

ticaret: Sn. Gündoğan, sizi tanıyabilir miyiz?

Gündoğan: 1967 yılında Niğde'de doğdum. İlk 

orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. 

Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1989 

yılında mezun oldum. Aynı üniversitenin 

Uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans, 

siyaset bilimi bölümünde doktora yaptım. 

Mesleki hayatıma TCDD başladım ve kısa süre 

sonra Türkiye İstatistik Kurumuna Avrupa Birliği 

Uzman Yardımcısı olarak geçtim. Daha sonra 

sırasıyla bu kurumda Avrupa Birliği uzmanı, şube 

müdürü (uzman), daire başkanı ve başkan 

yardımcısı kadrolarında görev yaptım. Görevim 

esnasında 7 yıl boyunca Avrupa Birliği projelerini 

yönettim. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığına Dış 

İlişkiler Genel Müdürü olarak atandım. Temmuz 

2014 tarihinden beri Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürü olarak görev yapmaktayım.

t i ca re t :  AB ve  D ış  İ l i şk i l e r  Gene l  

Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi 

alabilir miyiz?

Gündoğan: Genel olarak Dış İlişkiler birimleri 

bakanlıkların yurt dışına açılan pencereleridir. Bu 

birimler ister uluslararası kuruluşlarla isterse de 

yabancı ülkeler ile birebir yani ikili ilişkiler olsun, 

bakanlığın tüm yurt dışı faaliyetlerini koordine 

ederler.

Bakanlığımız açısından örneklendirmek 

gerekirse; uluslararası kuruluşlar tarafından 

yapılan çalışmalara ve projelere katılım, Sayın 

Bakanın ve üst düzey bakanlık yetkililerinin 

uluslararası toplantılara katılımları, dünyada bilim 

sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerin 

izlenmesi ve raporlanması, Avrupa Birliği ile 

bakanlığımızın görev alanındaki konularda katılım 

müzakere-lerinin sürdürülmesi ve Avrupa Birliği 

kaynaklı dış finansmanlı projelerin yönetilmesi 

genel müdürlüğümüzün sorumluluğundadır. AB 

Projelerinin yönetilmesi süreci örneğin çok 

kapsamlı, karmaşık ve özverili çalışmalardandır.

Ayrıca, Sayın Bakanımızı ve üst düzey 

yöneticilerimizi yabancıların ziyaretinin koordine 

edilmesi, protokol işlemlerinin yürütülmesi de 

görevlerimiz arasındadır.
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ticaret: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, ne 

tür projelere destek vermektedir?

Gündoğan: Genel Müdürlüğümüz Bölgesel 

Rekabet Operasyonel Programın yürütücüsüdür. 

Bu kapsamda geliştirilen Türkiye'de bölgeler arası 

eşitsizlikleri gidererek işletmelerin iç ve dış 

piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak 

tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği 

ortak girişimi olarak hayata geçirilmiştir. Temel 

olarak ülke ekonomisini AB seviyesine çıkarmayı 

hedefleyen bu önemli yatırım programı, ülke 

kalkınmasına destek olacak 63 projeye finansman 

sağlamaktadır.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirl iği 

çerçevesinde 2007 yılından bu yana, yaklaşık 600 

milyon Avro bütçe ile yürütülen Rekabetçi Sektörler 

Programı, Hatay'dan Sinop'a; Bingöl'den Yozgat'a 

43 ilde imalat sektöründe faaliyet gösteren 

KOBİ'lerin alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması, Ar-

Ge ve inovasyon çalışmalarının desteklenmesi, 

finansmana erişimin kolay-laştırılması, işletmelere 

temel bilgi desteği sağlanması ve turizm alt 

yapısının geliştirilmesi gibi birçok alanda 

geliştirilmiş projelere mali kaynak sağlamaktadır.

2007-2013 yıllarını kapsayan, programın ilk 

döneminde, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, 

Üniversiteler, Ticaret Borsaları gibi birçok kurum ve 

kuruluş tarafından geliştirilen 63 proje, Bakanlığın 

katkılarıyla olgunlaştırılarak, hayata geçirilmiştir.

Bu önemli yatırım programı tamamlandığında, 

yüzlerce KOBİ ve işletmeye teknik altyapı, Ar-Ge, 

dış ticaret, pazarlama ve işletme yönetimi, lojistik 

ve depolama gibi alanlarda kendisini geliştirme ve 

daha güçlü rekabet edebilme imkanı sunarak yeni 

pazarlara açılma şansı sağlayacaktır. Artan 

rekabet gücü ve yaratılan yeni iş imkanlarıyla 

Programın kapsadığı bölgelerde ekonomik ve 

sosyal refahın da artırılması amaçlanmaktadır.

AB-Türkiye mali işbirliğinin yeni dönemi 

kapsamında, önümüzdeki günlerde hedef bölgesi 

tüm Türkiye olarak genişleyecek olan Rekabetçi 

Sektörler Programı, yenilikçilik ve AR-GE gibi 

alanları da destek kapsamına alarak yaklaşık 410 

milyon Avroluk mali destekle kalkınma hamlelerini 

daha geniş bir coğrafyaya yaymayı planla-

maktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

2014-2016 yıllarını kapsayacak yeni dönem 

çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Programdaki 

ge l i şme le r i  ve  p ro je  başvu ru la r ı  i ç i n  

yönlendirmeleri  web www.ipa.sanayi.gov.tr

sitesinden takip edilebilir.

ticaret: Avrupa Birliği müzakerelerinin şu anda 

ne durumda olduğu hakkında bilgi alabilir 

miyiz?

Gündoğan: Ülkemizin 33 başlıkta yürüttüğü 

Avrupa B i r l iğ i 'ne  ka t ı l ım müzakere ler i  

çerçevesinde, Bakanlığımız, 14 fasılla ilgili 

çalışmalara akti f  katı l ım sağlamaktadır. 

Bakanlığımız,  “İşletme ve Sanayi Politikası Faslı”, 

Malların Serbest Dolaşımı Faslı, Bilim ve Araştırma 

Faslı ve Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu Faslı'nda önemli görevler 

üstlenmiş bulunmaktadır. Malların Serbest 

Dolaşımı Faslı Bakanlığımızın en fazla 

sorumluluğunun olduğu fasıllardandır. Hâlihazırda 

uyumlaştırmakla yükümlü olduğumuz mevzuatın 

173 adeti uyumlaştırılmış olup, mevzuat uyumu 

büyük ölçüde tamamlanmıştır. Uyumlaştırılan 

mevzuatın uygulanabilmesini sağlayacak 

onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi ve 

piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) konusundaki 

faaliyetler de Bakanlığımızca yoğun olarak 

yürütülmektedir.

İşletme ve Sanayi Politikası Faslı 29 Mart 2007 

http://www.ipa.sanayi.gov.tr
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tarihinde müzakerelere açılmıştır. İşletme ve 

Sanayi Politikası Faslı'nın kapanış kriterinin yerine 

getirilmesini teminen Bakanlığımız tarafından 

“Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB 

Üyeliğine Doğru)” hazırlanmış ve 27/01/2011 tarihli 

ve 27828 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımızca 

Sanayi Stratejisi Belgesi'nin uygulama çalışmaları 

etkin bir şekilde sürdürülmektedir. 

Bölgesel Poli t ika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu Faslı 5 Kasım 2013 tarihli 

Hükümetlerarası Konferansta müzakerelere 

açılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB 

Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) “Bölgesel 

Kalkınma” bileşeninin “Bölgesel Rekabet 

Edebilirlik” alt bileşeninde Program Otoritesidir.  

Bakanlığımız, IPA II Döneminde (2014-2020) 

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel 

Programının hazırlanması ve uygulamasından 

sorumlu lider kurum olarak belirlenmiştir. 

Bilim ve Araştırma 12 Haziran 2006 tarihinde 

müzakereye açılmış ve yine aynı gün geçici olarak 

kapatılmıştır. Fasıl kapsamında, 2014-2020 yılları 

arasında uygulanacak olan Horizon 2020 

Programı'na TÜBİTAK öncülüğünde katılım 

sağlanmıştır.

Yukarıda yer alan fasıllardaki çalışmaların yanı 

sıra 14. Taşımacılık Politikası Faslı'nda Takograf 

Cihazları ve Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar, 15. 

Enerji Faslın'da Enerji Etiketleme Çerçeve Direktifi 

kapsamında çalışmalarımız sürdür-ülmektedir.

ticaret: Bizlerle paylaşmak istediğiniz başka 

bir husus var mı?

Gündoğan: Bildiğiniz gibi hükümetimiz ülkemizin 

100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı için büyük 

hedefler ortaya koymuştur. Buna göre milli 

gelirimizin bu yılda 2 trilyon dolara ulaşması, kişi 

başı gelirin 25 bin dolar olması, ihracatımızın 500 

milyar dolara yükselmesi, işsizlik oranının % 5'e 

düşmesi, enflasyon ve faiz oranlarının tek haneli 

rakamlarda sabitlenmesi hedeflenmektedir. Bu 

hedeflere ulaşmak için her yıl ayrı ayrı hedefler 

belirlenmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için tüm kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel sektörümüze önemli görevler 

düşmektedir. Bizim bakanlığımız ise bu noktada 

daha ayrı bir yere sahiptir. Çünkü kalkınmanın en 

önemli unsurları bizim bakanlığımız görev alanları 

içerisinde bulunmaktadır. İlerlemenin anahtar 

kavramları bilim, teknoloji, yenilik ve girişimdir. 

Bütün bunların uygulama alanları ise sanayi, tarım 

ve hizmetler sektörleridir. Bakanlığımız çalışmaları 

ile sanayi, tarım ve hizmetler sektörünün tümünün 

önünü açabilecek araçlara sahiptir. Bu noktada 

üzerimize düşen görevleri yerine getirebilmek için 

var gücümüzle çalıştığımızı söylemek istiyorum. 

Ülkemizin kendisine düşen tarihsel rolleri 

ziyadesiyle ve hakkıyla oynayabilmesi bilim sanayi 

ve teknoloji atılımlarının vakit geçirmeksizin 

yapması gerekmektedir.

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim’14
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Varis nedir?

Vücutta özellikle uyluk ve bacak bölgesindeki 

toplardamarların genişlemesi olarak tanımlanan 

varis, oldukça sık görülen bir hastalıktır. Yetişkin 

yaşlarda toplumun yaklaşık yüzde 10-20'sinde 

görülen hastalık, yaş ilerledikçe toplumun yarısına 

kadar artabiliyor. Bu hastalığa kadınlarda gebelik 

sırasında ve sonrasında daha sık rastlanıyor. 

Ailesinde ebeveynlerinde varis olan kişilerde ise 

çok yüksek oranda varisler oluşuyor.

Varis tedavisi nasıl yapılır?

Varis tedavisinde, eskiden cerrahi operasyon 

yapılan hastalarda, simdi daha hızlı ve etkin, yeni 

bir yöntem ile tedavi yapılıyor. Varis tedavisinde 

laser iki şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan ilki 

kılcal damar varislerinin üzerine yani deriye 

uygulanan laserdir. Diğeri ise daha büyük varislerin 

kaynağı olan safen damarının yetmezliğine 

doğrudan damarın içerisine bir kateter ile 

uygulanan laserdir. Bu sonuncu yönteme 

toplardamar içine laser uygulaması anlamına 

gelen endovenözlaser (EVLT) denilmektedir.

Varisler sadece kozmetik sorun değil, aynı 

zamanda şikayet oluşturarak yaşam kalitesinin 

olumsuz yönde etkileyebilirler. Laser tedavisi ile 

varisler yanında, kaşıntı, kramplar, şişme, ağrı ve 

ağırlık hissinden de kurtulabilir. Eğer venöz 

yetmezliğe bağlı iyileşmeyen yaralar (venöz ülser) 

varsa bunların hızla iyileşmesi ve tekrarının 

engellenmesi laser ile mümkündür.

(Laserle tedavi önce ve sonraki hali)

Lazerle Birkaç Saatte 

Varislerinizden Kurtulun

Op.Dr.Salih SALİHİ
Kalp ve Damar Cerrahisi     

Uzmanı
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Endovenözlaser nasıl yapılır?

Bu yöntemlerde genelde diz hizasından ultrason 

eşliğinde hastalıklı safenven isimli toplardamara 

laser kateteri (tel) yerleştirilip, damarın başladığı 

yer olan kasık bölgesine kadar ilerletilir. Anestezik 

sıvı damar çevresine enjekte edildikten sonra laser 

enerjisi verilmeye başlanır ve kateter yavaşça 

geriye doğru çekilir. Tüm damara laser verildikten 

sonra kateter çıkartılır ve bacak sarılır. İşlemin 

tamamı 30-60 dk. sürer.

Laser tedavisinin avantajları nelerdir?

-Daha az ağrı ve rahatsızlık ile yetmez-liklisafen 

toplardamarı ortadan kaldırılmış olur

-İz kalmaz,

-Cerrahi kesi gerekmez,

-Morarma ve şişlik çok az olur,

-Kısa sürede iyileşir,

-Lokal anestezi ile yapılabilir,

-Hastanede yatış gerekmez.

Varislere laser yapıldıktan sonra iyileşme 

dönemi nasıldır?

İşlem ameliyat ya da kesi izi bırakmadan ve 

ameliyata göre çok daha az ağrı ile iyileşme sağlar. 

Hastalar hızla iyi olup, daha kısa sürede normal 

hayatlarına dönebilirler. Uyluk iç yüzünde ağrılı 

morluklar ve yürürken çekilme hissi çoğu kez ilk 

hafta olup, sonraki günlerde azalarak kaybolur. 

Hastaların işlem sonrası yürümeleri serbesttir ve 

özellikle yürümeleri istenir.

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim’14



Üretici Fiyatları Endeksi, 
Ekim 2014

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,32 artış, 

imalat sanayi sektöründe %0,35 artış, elektrik ve gaz sektöründe %6,92 artış ve su sektöründe %2,54 artış olarak 

gerçekleşti.

En yüksek aylık artış elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede gerçekleşti

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme (%6,92), 

su ve suyun arıtılması ve dağıtılması (%2,54), bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler (%2,39) alt sektörleridir. 

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri (%-5,64), ham petrol ve doğal gaz (%-2,30), ve deri ve ilgili ürünler (%-

1,56) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en yüksek artış enerji malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Ekim ayında en yüksek aylık artış enerji mallarında ve en yüksek 

yıllık artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.

32 EKONOMİ 
 
 ticaret

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,92 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,92, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre %8,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,11 artış gösterdi.

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

(Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları)

Cilt 7 • Sayı 50



33EKONOMİ 
 
 ticaret

Tüketici Fiyat Endeksi, 
Ekim 2014

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %1,90 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %8,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,65 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %9,95 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan konutta %2,94, gıda ve alkolsüz 

içeceklerde %2,65, lokanta ve otellerde %0,86, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,74 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,18 ile ulaştırma oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,10 ile 

haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %14,34 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (%12,56), sağlık (%9,91), çeşitli mal ve 

hizmetler (%9,14), giyim ve ayakkabı (%8,83) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %2,90 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)'de oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en 

yüksek artış %9,77 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış 

%10,32 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,37 ile TR31 

(İzmir) bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2014'te endekste kapsanan 432 maddeden; 62 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 302 

maddenin ortalama fiyatlarında artış, 68 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100), Ekim 2014

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr
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ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VERİLERİ

MEDAŞ VERİLERİ

2013 YILI SATILAN ENERJİ TOPLAMI - (KWH)

2013 YILI SATILAN ENERJİ -SANAYİ - (KWH)

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

1.922

2.303

5.980

181

970

1.269

1.437

2.697

83

1.954

2.328

6.127

182

968

1.284

1.480

2.789

85

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

Haz.14

Tem.14

Ağu.14

Eyl.14

Eki.14

Toplam

80.739.960

89.171.148

115.670.678

94.564.310

66.308.647

446.454.563

42.469.314

32.118.318

40.993.884

41.169.253

36.895.151

193.645.920

2014-7 2014-8 2014-9 2014-10
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SGK VERİLERİ

2013-HAZİRAN

2013-TEMMUZ

2013-AĞUSTOS

2013-EYLÜL

2013-EKİM

2013-KASIM

2013-ARALIK

2014-OCAK

2014-ŞUBAT

2014-MART

2014-NİSAN

2014-MAYIS

2014-HAZİRAN

9.169

9.158

9.142

9.071

9.019

8.868

8.742

8.703

9.021

9.006

8.870

8.898

8.900

60.550

60.540

60.453

60.154

59.893

59.259

58.690

58.580

59.946

59.908

59.337

59.477

59.511

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

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479) SİGORTALILAR 
Sosyal Güvenlik Kapsamı
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4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 2926) SİGORTALILAR 
Toplam Aktif Sigortalılar

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

SGK VERİLERİ

2013-AĞUSTOS

2013-EYLÜL

2013-EKİM

2013-KASIM

2013-ARALIK

2014-OCAK

2014-ŞUBAT

2014-MART

2014-NİSAN

2014-MAYIS

2014-HAZİRAN

14.420

14.337

14.172

14.025

13.900

13.722

13.598

13.559

13.672

13.626

13.338

13.316

13.316

50.377

50.172

49.670

49.222

48.884

48.313

47.959

47.859

48.208

48.113

47.256

47.209

47.229

2013-HAZİRAN

2013-TEMMUZ



4/C Aktif İştirakçiler ve Emekliler Toplam 
Aktif Sigortalılar

4/C Aktif İştirakçiler ve Emekliler Sosyal 
Güvenlik Kapsamı

SGK VERİLERİ
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2013- HAZİRAN 

2013-TEMMUZ

2013-AĞUSTOS

2013-EYLÜL 

2013-EKİM

2013-KASIM

2013-ARALIK

2014-OCAK

2014-ŞUBAT

2014-MART

2014-NİSAN

2014-MAYIS

2014-HAZİRAN

13.792

13.531

13.582

14.019

14.277

14.263

14.491

14.499

14.479

14.486

14.466

14.425

12.970

52.607

51.890

51.905

53.283

54.009

53.975

54.616

54.671

54.630

54.692

54.645

54.549

50.555
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Meclis Başkanımız Mehmet Ayduğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı

 

Kutlamalarına katıldı.
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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.

Web   : www.nitso.org.tr/

ŞAFAKLAR OTEL 0388 221 01 35

 46 ODAMIZDAN ticaret
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NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI

BAŞSAĞLIĞI

Odamız üyelerinden, 1930 yılı Niğde doğumlu Hacı Emin BALIKÇI 
vefat etmiştir. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) olarak Odamız ve bütün üyelerimiz adına 

Hacı Emin BALIKÇI'ya  Allah'tan rahmet, kederli ailesi, dost ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Odamız üyelerinden, 1958  Kırıkkale doğumlu İsmet YÜKSEL vefat etmiştir.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) olarak Odamız ve bütün üyelerimiz adına .

İsmet YÜKSEL’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi, dost ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI
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SUDOKU

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



Emnyet Müdürlüğü karşısı / Nğde

hayatakars.com

suvar.com.tr



Tel: 0.388 511 88 10Tel: 0.388 511 88 10Tel: 0.388 511 88 10
E-90 Karayolu Üzeri Hantepesi MevkiE-90 Karayolu Üzeri Hantepesi MevkiE-90 Karayolu Üzeri Hantepesi Mevki
Ulukışla / NİĞDEUlukışla / NİĞDEUlukışla / NİĞDE
www.guvenanadolu.comwww.guvenanadolu.comwww.guvenanadolu.com
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