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B A Ş Y A Z I

Soğuk havanın artık iyice kendini hissettirdiği, 2011’in ilk karının da 
yağdığı son baharın bu son günlerinde içimizi ısıtacak yeni sayımız 35. 
sayımızla tekrar sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyorum.

Milletçe oldukça yoğun ve zor bir dönemden geçiyoruz. Daha 
verdiğimiz onca şehidimizin yasını tutarken geçtiğimiz ay Van da meydana 
gelen 7,2’lik depremle bir kez daha sarsıldık. Yüzlerce vatandaşımız 
hayatını kaybederken yüzlerce vatandaşımızda yaralandı. Acımız büyük. 
Ama her zaman olduğu gibi yine milletçe kenetlenmeyi, birbirimizin 
yaralarını sarmayı kendimize amaç edindik ve bunu da başardık. 
Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesi Van’a yardım yağdı. 
Kaybettiklerimizi geri getiremedik ama en azından geride kalanların 
acısını paylaştık, zor günlerinde yanlarında olmaya çalıştık. Buradan 
depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet acılı 
yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum.

Bildiğiniz üzere 14–20 Kasım tarihlerini kapsayan ‘Global Girişimcilik 
Haftası’ kapsamında Türkiye’de 81 ilinde içinde yer aldığı çok çeşitli 
etkinlikler düzenlendi. ‘Global Girişimcilik Haftası’ Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun 
önderliğinde son üç senedir ülkemizde düzenlenen etkinliklerle 
yaşatılmaktadır. Girişimciliğin öneminin, girişimcilik ruhunun doğru 
anlatılması ve doğru uygulanması bakımından oldukça önem taşıyan bu 
anlamlı organizasyon kapsamında bizde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 
(NiTSO) ve bünyemizde faaliyet gösteren Kadın ve Genç Girişimciler 
Kurulları ile ortaklaşa ‘Kır kabuğunu, bir fikir de sen bul’ ödüllü iş fikri 
proje yarışmasını düzenledik. Niğde deki girişimcilik ruhunu harekete 
geçirmeyi, girişimcilerimizi desteklemeyi amaçladığımız bu yarışmamız 
beklenenin çok üstünde bir ilgi gördü. Şu an içinde sonuçlanma aşamasına 
çok yaklaştı. Umuyorum gelecek senelerde de bu tür organizasyonlar 
artarak düzenlenmeye devam edecektir.

Sosyal faaliyetlerin hareketlendiği son bahar ayları ayrıca Başkentte 
Niğde Günleri fuar organizasyonuna da sahne oldu. Ankara Atatürk 
Kültür Merkezi’nde Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’ın 
da katıldığı açılış töreni ile 29 Eylül – 2 Ekim 2011 tarihleri arasında 
vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Niğdeli olan olmayan 
herkesin ilgi gösterdiği Niğde Günleri fuar organizasyonu ile Niğde’nin 
tarihi, doğal güzellikleri, yöresel yemekleri, firmaları ve daha birçok 
özelliği tanıtıldı. Tüm katılımcıların memnun kalarak ayrıldığı fuarın artık 
gelenekselleşmesi gerektiği ve her geçen sene katılımcı sayısının daha da 
artacağı kanısındayım.

Buradan tüm İslam aleminin geçmiş Kurban Bayramını kutluyor, 
hep beraber daha nice bayramlarda yine böyle bir arada olmayı temenni 
ediyorum…

Serdar ECEMİŞ
NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı



Serdar ECEMİŞ
NiTSO Yön. Kur. Bşk.

Sevdiklerinizle Sağlıklı, Mutlu ve Huzurlu 

Nice Bayramlar Geçirmeniz Dileğiyle…

Kurban Bayramınız Kutlu olsun…



Tüm Sevdiklerinizle Beraber Sağlıklı ve 

Mutlu Nice Bayramlar Geçirmenizi Dilerim…

Kurban Bayramınız Kutlu olsun…

Mehmet AYDUĞAN
NiTSO Meclis Başkanı
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azim kuyumculuk 
2. Şubesini Açtı

Azim Kuyumculuk açılan 2. Şubesi ile Niğdelilere hizmet vermenin 
mutluluğunu yaşamaya devam ediyor…

Azim Kuyumculuğun sahibi ve bir iş adamı olarak da-
ima çalışkan, dürüst ve iyi niyetimizden ödün vermeden 
ilerlemeyi ilke edindik. Bu gün bu noktaya gelmemde biz-
lerden ilgi ve desteklerini esirgemeyen herkese, tüm Niğ-
delilere teşekkür ediyorum, şeklinde ifade etti. 

Azim Kuyumculuğun 30 Eylül 2011 günü yapılan 2. Şube 
açılış törenine, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar ECEMİŞ,  23. dönem millet-
vekillerinden Mümin İNAN, Niğde Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri EKER’in yanı sıra bir-
çok saygın konuk ve vatandaş katıldı. 2. şube açılış kurde-
lesini ECEMİŞ, İNAN ve EKER birlikte kestiler.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış töreninde Azim Ku-
yumculuğun sahibi Polat KORKMAZ düşüncelerini; ‘Azim 
Kuyumculuğun hikayesi tam olarak 1967 yılında başlıyor 
aslında. Dedem Halil KORKMAZ ile başlayan hikayemizi 
babam Ergin KORKMAZ devam ettirdi. Bu gün ise tüm ai-
lem, sevdiklerim ve Niğdeli hemşerilerimizle büyüklerim-
den devraldığım Azim Kuyumculuğun 2. Şubesini açmanın 
büyük mutluluğunu yaşıyorum. 
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Türkiye’de moda sektörünün önde 
gelen isimlerinden Collezione; 
marka olma yolculuğuna 1987 yı-

lında Bakırköy’de açtığı ilk mağazası ile 
çıktı.

24 yıldır sektörün öncülüğünü yapan 
Collezione; bugün yurtiçinde 121 ma-
ğaza ve 118 corner, yurtdışında ise 18 
ülkede 48 satış noktasıyla Türkiye’nin 
moda-hazır giyim perakendeciliği ala-
nında faaliyet gösteren en büyük mar-
kalarından birisi haline geldi. 

‘2015 Yılında Türkiye Moda Giyim 
Pazarında Lider, İlk Akla Gelen ve Glo-
bal bir Marka Olma’ vizyonunu benim-
seyen Collezione müşterilerine daha 
kaliteli bir hizmet sunabilmek için, 
teknolojik altyapısına yatırım yaparak 
ve bilişim hizmetlerini sürekli güncel-
leyerek Türkiye’nin ve Dünya’nın bir 
çok noktasında açtığı mağazalarla bü-
yümeye devam etmektedir. 

‘Collezione’ Artık Niğde’de

Yurtiçinde 121 Mağaza ve 
118 Corner, yurtdışında 

18 ülkede 48 satış 
noktası ile zincir mağaza 
olan Collezione Niğde’ye 

şube açtı…

Collezione mağazaları, ‘fast fresh 
fashion’ anlayışı ile kalite ve moda 
ürünleri genç ve kendini genç hisse-
denlerle buluşturmaktadır.

Collezione, yarattığı stil ve yaşam 
tarzı ile farklılaşarak, Dünya’nın ve 
Türkiye’nin en çok tercih edilen moda 
markası olma yolunda yaptığı çalışma-
larla Türkiye’nin önde gelen markala-
rından biri konumundadır.

10 Şubat 1985 yılında Niğde İçmeli 
kasabasın da doğdum. İlköğretim 
tahsilini İçmeli kasabasında ta-
mamladım. Daha sonra 1996 yılın-
da Adana’da iş hayatıma başladım. 

2002 yılında Niğde merkez de ‘Rep 
Rep Tekstil Ltd. Şti.’ adında işlet-
meyi aile fertleri ile beraber kur-
duk. Halen işletmemiz devam et-
mekte iken Niğde Yeni Çarşı No: 
41’de ikinci işletmemiz olan Colle-
zione Mağazamızı açtık.  

Mağazamızın açılışına gelen önce-
likle Niğde Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
ECEMİŞ’e ve Niğde Ticaret ve Sa-
nayi Odası Meclis Başkanı Nuri 
AYDOĞAN’a teşekkür ederiz.

Habip YILMAZ
Niğde Collezione Mağaza Müdürü
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Kış aylarının yaklaşmasıyla soğuyan havalar oku-
la giden öğrencilerimizin kışlık ihtiyaçlarını da 
ortaya çıkardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği (TOBB)’un büyük desteği ile Niğde Ticaret ve Sanayi 
Odası (NiTSO) ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene ger-
çekleştirdiği kışlık giyecek yardımına bu senede devam 
etti.

Öncelikli olarak öğrencilerimizin kışlık acil giye-
cek ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan TOBB ve 
NiTSO’ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin beden numaraları bildirildi. Eğitim 
yardımları çerçevesinde TOBB ve NiTSO tarafından be-
lirlenen öğrencilerin ihtiyaçlarına göre söz konusu gi-
yecek malzemeleri temin edildi ve dağıtımı ise yine İl 

TOBB’un Desteğiyle NiTSO
Yardım Geleneğine Bu Senede Devam Etti…

TOBB’un desteği ile NiTSO bu senede geleneği bozmayarak ihtiyaç 
sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu… 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim yardımı olarak dağıtılan kışlık kabanlar, ili-
mizdeki firmaların verdiği teklifler arasından en kaliteli 
ve en ekonomik teklifi veren firmadan temin edildi. 

Toplam da 900 adet kız ve erkek öğrenciye kışlık ka-
ban dağıtıldı. Dağıtılan bu 900 adet kışlık kabanın 600 
adedi merkez, 100 adedi Ulukışla, 100 adedi Çiftlik ve 
100 adedi Çamardı ilçelerindeki ilköğretim okullarında-
ki ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi. 900 adet kışlık ka-
ban maliyetinin 31.000 TL civarında olduğu belirtildi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Serdar ECEMİŞ konu ile alakalı yaptığı 
açıklamada, “ülkemiz ve ilimiz için en önemli yardımın 
eğitime yapılan yardımlar olduğunu düşünüyorum. Ge-
leceğimiz eğitimli gençlerimizin olacak, ülkemizi ve ili-
mizi onlar daha iyi yerlere taşıyacaklardır. Bu sebeple 
böyle kutsal bir amaç doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğ-
rencilerimize yaptığımız yardımlardan büyük mutluluk 
duymaktayım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve 
TOBB Başkanımız Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na bu-
radan eğitime verdiği önem ve yardımlar için teşekkür 
ediyorum. “ şeklinde ifadelere yer verdi.
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Niğde Ticaret Borsası TOBB’un  
Desteği ile Bot Yardımında Bulundu

Niğde Ticaret Borsası (NTB) bu senede ihtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımında 
bulunmaya devam ediyor…

Niğde Ticaret Borsası (NTB) 
Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB)’un kat-

kılarıyla bu senede ihtiyaç sahibi 
öğrencilere kışlık bot yardımında 
bulundu. Kış aylarına yaklaştığı-
mız şu günlerde soğuyan havalar 
iyice kendini hissettirmeye başla-
dı. Okula giden öğrencilerin kışlık 
ekipmanlarından olan botlara, çiz-
melere duyulan ihtiyaçlar da arttı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından ihtiyaç sahibi öğrencile-
rin ayakkabı numaraları bildirildi. 
Eğitim yardımları çerçevesinde 
TOBB ve Niğde Ticaret Borsası 
tarafından belirlenen öğrencile-
rin ihtiyaçlarına göre söz konusu 
giyecek malzemeleri temin edildi 
ve dağıtımı ise yine İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından gerçekleş-
tirildi.

Toplam 900 adet kız ve er-
kek öğrenciye kışlık bot dağıtıldı. 
Dağıtılan bu 900 adet kışlık bo-
tun 600 adedi merkez, 100 adedi 
Ulukışla, 100 adedi Çiftlik ve 100 
adedi Çamardı ilçelerindeki ilköğ-
retim okullarındaki ihtiyaç sahibi 
öğrencilere dağıtıldı. 900 adet kış-
lık botların maliyetinin 26.000 TL 
civarında olduğu belirtildi. 

Niğde Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zafer UYANIK yap-
tığı açıklamada; ‘Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine ve TOBB Başka-

nı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na 
eğitime verdiği önem ve büyük 
destek için çok teşekkür ediyo-
rum. Dağıtılan kışlık botlarını alan 
öğrencilerimizin yüzlerindeki o 

gülümsemeyi görmek bizim için 
en büyük mutluluk. Eğitime yapı-
lan her türlü yardımın çok önemli 
olduğunu düşünüyorum,’ şeklinde 
ifadelere yer verdi.
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Türk Telekom sahip olduğu güçlü altyapısı, yıldan 
yıla çeşitlenerek artan katma değerli hizmetleri, 
sürekli değişip gelişen teknolojik olanakları hiz-

metlerine hızla yansıtabilme kapasitesi, 29 bini aşkın 
personeli, Türkiye’nin dört bir yanında dağılmış bayii 
ağı, binlerce iş ortağı ve hizmet sağlayıcısıyla hem böl-
gesinde hem de dünyada sayılı sabit telefon operatör-
leri arasındadır. Sabit, mobil ve internet hizmetlerini 
bir arada sunabilen Türk Telekom; iletişim, teknoloji 
ve içeriği birleştiren tam bütünleşmiş servis sağlayıcı 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen eşsiz bir şirket-
ler grubu ve bu yaklaşımı, müşteri memnuniyetinin kilit 
unsuru olarak görüyor. 1840 yılında “Postahane-i Ami-
rane” adıyla kurulan günümüzün Türk Telekom’u, 50 
hatlık ilk manüel telefon santralini 1909 yılında İstanbul 
Büyük Postane binasında kurmuş ve 168 yıldır her dö-
nem, çağının teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak 
bugünkü çağdaş kimliğine kavuşmuştur.

Türk Telekom Grubu, sabit hat ve GSM’den geniş 
bant internete kadar bütünleşmiş telekomünikasyon 
hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom grup şirketle-
rinin 31 Mart 2011 itibariyle 15,8 milyon sabit hat, 6,7 
milyon ADSL hattı (toptan) ve 11,8 milyon GSM abone-
si bulunmaktadır. Grup şirketleri, tüm ülkeyi kapsayan 
modern şebeke altyapısıyla Türkiye genelindeki bireysel 
ve kurumsal müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi 
sunmaktadır. Genişbant operatörü TTNET, yakınsama 
teknolojileri şirketi Argela, BT çözüm sağlayıcısı Innova, 
online eğitim yazılımları şirketi Sebit A.Ş., online oyun 
şirketi Sobee ve çağrı merkezi şirketi AssisTT şirketleri-
nin %99,9’una, toptan data ve kapasite servis sağlayıcısı 
Pantel International AG ve iştiraklerinin ise %100’üne 
sahip olan Türk Telekom, aynı zamanda Türkiye’deki 
üç GSM operatöründen biri olan Avea’nın hisselerinin 
%81,4’üne de sahiptir. Bunun yanı sıra Türk Telekom, 
Arnavutluk’taki yerleşik telekom operatörü Albtelecom 
şirketinde de dolaylı azınlık hissesine sahiptir. Türk 
Telekom’un hisselerinin %55’i Oger Telekomünikasyon 
A.Ş. ve %30’u Türkiye Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Ge-
riye kalan %15’lik hissesi de halka arz edilmiştir. Türk 
Telekom hisseleri, Mayıs 2008 itibariyle İMKB’de işlem 
görmektedir.

‘Postahane-i Amirane’
‘Postahane-i Amirane’ adıyla 1840 yılında kurulan günümüzde ki Türk Telekom’un 
Niğde İl Müdürü Uğur İLTER yeni görevine başladı. 

1973 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta, lise ve üni-
versite eğitimlerini Ankara’da tamamladı. Astronomi 
ve Uzay Bilimleri alanında 1997 yılında astronomi ve 
fizik programı lisans derecesini, 2001 yılında yüksek 
lisans derecesini aldı, aynı alanda doktora derece-
si için çalışmalarına devam etmektedir. 2011 yılında 
ise MBA derecesi almıştır.

1990 yılında PTT’de başlayan iş hayatı, 1995 yı-
lından sonra Türk Telekom çatısı altında devam et-
mektedir. 2001 yılına kadar Türk Telekom’un santral 
sistemleri işletmesi, erişim şebeke alt yapı planla-
ma birimlerinde görev yapmıştır. 2001 yılında eğit-
men olarak Türk Telekom eğitim ve meslek geliştir-
me biriminde görev alan Uğur İLTER, 2007 yılından 
itibaren Türk Telekom Akademi Direktörlüğü’nün 
kurulması ve yapılandırılmasında eğitmen, uzman, 
proje yöneticisi, eğitim müdürü olarak etkin görevler 
üstlenmiştir.

20 Eylül 2011 tarihinden itibaren Türk Telekom 
Niğde İl Müdürü olarak, 77 ekip arkadaşı ile 45.000’i 
aşkın sabit hat müşterisi ve 18.000’i aşkın ADSL 
müşterisine, yeni ve son teknoloji telekomünikasyon 
yatırımlarının Niğde’de hemen tamamlanarak hiz-
mete sunulması için görev yapmaktadır. Uğur İlter 
evli ve iki çocuk babasıdır.

Uğur İLTER
Türk Telekom Niğde İl Müdürü
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1992 yılında eğitim-öğretim 
hayatına başlayan Niğde Üniver-
sitesi 2011-2012 eğitim-öğretim 
yılına bu sene 3 Ekim’de 16.200 
öğrencisi ile başladı.

Bünyesinde Fen Bilimleri ve 
Sosyal Bilimler olmak üzere 2 
enstitü, Eğitim, Fen-Edebiyat, İk-
tisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık 

ve Mühendislik Fakülteleri olmak 
üzere 5 fakülte ve Zübeyde Hanım 
Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğiti-
mi ve Spor Yüksekokulu ve Yaban-
cı Diller Yüksekokulu olmak üze-
re 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 
Rektörlüğe bağlı 4 Bölüm Başkan-
lığı, 3 Uygulama Merkezi bunların 
dışında meslek yüksekokulları 
ve akademik birimler barındıran 

Niğde Üniversitesi bünyesine ka-
tılan yeni öğrencileri ile beraber 
yeni bir eğitim-öğretim yılına daha 
‘merhaba’ dedi. 

Kurulduğu yıldan itibaren gü-
nümüz teknolojilerini yakından 
takip eden Niğde Üniversitesi ay-
rıca öğrencilerine; hem kariyer 
hem kişisel gelişim imkânı, genç 

Niğde Üniversitesi 
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılına ‘Merhaba’ Dedi

Niğde Üniversitesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılına, Akademik Takvime 
göre 3 Ekim 2011’de Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı…
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ve dinamik kendini sürekli yenile-
yen bir Akademik kadro ile eğitim, 
araştırma faaliyetleri ve projelerde 
yoğunlaşma imkânı, güçlü tekno-
lojik altyapı, uluslararası ilişkiler 
ve daha bir çok konuda kolaylıklar 
ve imkânlar sunmaktadır.

3 Ekim 2011’de ders başı ya-
pan Niğde Üniversitesi 2011-2012 
eğitim–öğretim yılı açılış törenine 
katılmak için Başbakan Yardımcı-
sı Sayın Bekir BOZDAĞ Niğde’ye 
geldi. Açılış töreni Niğde Üniver-
sitesi Kampüs Alan’ında İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı. 
Törenin açılış konuşmasını Niğde 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ad-
nan GÖRÜR yaptı. 

GÖRÜR yaptığı açılış konuşma-
sında; ‘Üniversitemiz yürütülen 
bilimsel çalışmalar sayesinde ve 
son yıllarda ulusal ve uluslara-
rası fonlardan alınan desteklerle 
gerçekleştirilen projeler ve bilim-
sel yayınlar konusunda yüzümüzü 
güldüren, başarılı bir grafik sergi-
lemiştir. Niğde Üniversitesi’nin bu 
gün bu konuma gelmesinde büyük 

emekleri olan ve ileriki zamanlar-
da çıtamızı daha yükseklere taşı-
yacaklarına inandığım bütün aka-
demisyen arkadaşlarıma buradan 
teşekkür ediyorum,’ ifadelerine 
yer verdi.

Açılış töreninde konuşma ya-
pan Başbakan Yardımcısı Bekir 
BOZDAĞ ‘Dünyada en büyük ve 
önemli gücün bilgi olduğunu, bil-
giyi elinde bulunduranların top-
lumlara yön verdiğini söyledi. 

Konuşmasının devamında; 
‘Bütün alimlerin, önde gelenlerin 
ve ileri görüşlü olanların, ilim in-
sanlarına saygıyı tavsiye ettiğini 
ve bilime büyük önem verdiğini 
belirterek,  bilgi en önemli güç ve 
bu gücü elinde tutan toplumlar, 
dünyaya yön veriyor. Somali ör-
neği karşımızda. En basit ilaçları 
kullanacak bilgi ve tecrübeye sa-
hip olan pek insan yok. Hastaları 
hastaneye götüremiyorlar. Deniz 
kıyısında bir ülke olmasına rağ-
men, açlık ve susuzluk yaşıyor. 
En basit hastalıklardan insanlar 
ölüyor. Buna karşın Japonya da 
yeterli tabi kaynaklar olmaması-
na karşın, bilim sayesinde gelişti, 
ifadelerine yer verdiği konuşma-
sında ayrıca Anayasa değişikliği, 
terör olayları ile ilgili konularda 
da açıklamada bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından 
Katı Oksit Yakıt Pili için Ulusla-
rarası Patent Alan Mühendislik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sayın Mahmut Dursun MAT’a pla-
ket takdimi yapıldı. 



Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde 
4 gün süreyle ‘Niğde Günleri’ adı al-
tında bir fuar organizasyon düzen-
lendi. İlk olarak düzenlenen bu orga-
nizasyonunun amacı başta Niğde’yi 
ve Niğde kültürünü tanıtmak olan 
‘Niğde Günleri’ oldukça yoğun bir ilgi 
ile karşılaştı. 

Fuar açılışına başta Milli Savunma 
Bakanı Sayın İsmet YILMAZ olmak 
üzere Niğde Valisi Âlim BARUT, Niğ-
de AK Parti Milletvekilleri Alparslan 
KAVAKLIOĞLU ve Ömer SELVi, CHP 
Milletvekili Doğan ŞAFAK, Niğde 
Belediye Başkanı Faruk AKDOĞAN, 
Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adnan GÖRÜR, ilçe Kaymakamları, 
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Serdar ECEMİŞ, 
Niğde Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Zafer UYANIK, Organi-
ze Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu Başkanı Şevket KATIRCIOĞLU 
ve birçok ilçe Belediye Başkanı, sivil 
toplum örgütü temsilcileri, sanayici 
ve iş adamları katıldı.

Açılış münasebetiyle Milli Sa-
vunma Bakanı İsmet YILMAZ, Niğde 
Dernekler Federasyonu Başkanı Ha-
fize ŞAHİNER, Başkent Niğde Vak-
fı Başkanı Musa BALABAN, Niğde 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan 
GÖRÜR, Niğde Belediye Başkanı Fa-
ruk AKDOĞAN, Niğde milletvekilleri 
Alparslan KAVAKLIOĞLU, Ömer SEL-
Vİ, Doğan ŞAFAK, Niğde Valisi Alim 
BARUT günün anlam ve önemini be-
lirten birer konuşma yaptılar.

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Adnan GÖRÜR yaptığı konuşma-
sında; ‘Niğde ilk defa böyle bir fuar 
organizasyonu ile tanıştı ve bu kadar 
geniş kapsamda tanıtımı yapıldı. Bu 
organizasyonda en sevindirici olay ilk 
kez düzenleniyor olmasına rağmen 
beklenenin üzerinde bir ilgi ile karşı-

laşmamızdır. Bu gün burada gördüm 
ki tüm bu kalabalık aynı ortak payda 
da bir araya geldi. Bu ortak payda da 
bu kadar insanın bu birlikteliğe susa-
mış olmasıdır. Aslında Devletin tüm 
kademeleri ayrıca esnaf, sanayici, iş 
adamı tüm herkes böyle bir organi-
zasyon olmasını bekliyormuş. Amacı 
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Başkent Ankara’da 29 Eylül – 2 Ekim 2011 tarihleri arasında Atatürk Kültür 
Merkezi’nde ‘Niğde Günleri’ fuar organizasyonu düzenlendi.
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Niğde’yi ve Niğde kültürünü tanıtmak 
olan ‘Niğde Günleri’ organizasyonu-
nun düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, şükranları-
mı sunuyorum,’ ifadelerine yer vere-
rek düşüncelerini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Sayın İs-
met YILMAZ ilgiyle stantları dolaştı 
ve Niğde Üniversitesi’nin açtığı stantı 
ayrıca ziyaret ederek Niğde Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Adnan GÖRÜR 
ile sohbet etti.  Niğde Üniversitesi 
fuarda stant açmasının yanı sıra dü-
zenlediği konser, sergi, panel ve halk 
oyunları gösterisiyle de destek verdi. 

Konuşma yapan diğer katılımcıla-
rın konuşmalarında bahsettiği ortak 
nokta ise, Niğde’nin böyle bir orga-
nizasyona ne zamandır ihtiyaç duy-
duğu, ilk adım atıldığında Niğde’nin 
yerel yöneticileriyle, üniversitesiyle, 
sivil toplum örgütleriyle, esnafıyla, 
sanatkârıyla, iş adamıyla, vatanda-
şıyla bu tür faydalı faaliyetleri des-
tekleyeceği ve her sene böyle bir 
organizasyonun düzenlenmesi ge-
rektiği yönündeydi.

Fuarın açılışının yapıldığı ilk gün-
den itibaren açtığı stant ve katılım-
larıyla ‘Niğde Günleri’ organizasyo-
nuna destek veren Niğde Ticaret ve 
Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Serdar ECEMİŞ konu ile il-
gili düşüncelerini; İlk kez düzenlenen 
‘Niğde Günleri’ Niğde’den çok küçük-

ken kopmuş başka illere göç etmiş 
ya da anne babası Niğde de doğmuş 
olmasına rağmen Niğde’yi hiç tanı-
mayan sadece Ankara’da değil diğer 
tüm illerde yaşayan Niğdelileri bir 
araya getirmeyi amaçlamış ve bunu 
başarmıştır. Niğde’nin kültürünü, 
tarımını, yöresel yemeklerini, türkü-
lerini, meşhur ürünlerini, Niğde’de 
faaliyet gösteren firmalarını ve daha 
birçok özelliğini kısaca Niğde’yi Niğ-
de yapan ne varsa her şeyi tanımak 
isteyen herkes bu organizasyona 
katılım gösterdi. Niğde önceden il-
çesi olan ancak sonradan il statüsü-
ne ulaşan ilçelerinin dahi gerisinde 
kalmış ancak bu durumu lehine çe-
virmeyi amaç edinmiş, bunu bir alın 
yazısı olarak görmemiştir. İşte 29 Ey-
lül – 2 Ekim 2011 tarihleri arasında 
düzenlenen ‘Niğde Günleri’ fuar or-

ganizasyonu bunun en güzel kanıtı-
dır. İlk kez düzenlenen ancak bundan 
sonraki yıllarda gelenekselleşmesini 
umduğum Niğde’nin tanıtımına ve 
kalkınmasına büyük katkısı olan böy-
le güzel bir projeyi her zaman elimiz-
den geldiğince Niğde Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak destekleyeceğimizi 
belirtir, organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım,’ şeklinde ifade etti.

29 Eylül Perşembe günü başlayan 
‘Niğde Günleri’ organizasyonuna baş-
ta Niğde’de faaliyet gösteren bir çok 
firma olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları da destek verdi. Niğde’de 
faaliyet gösteren firmalar fuar ala-
nında kendi ürünlerini tanıtıcı stant-
lar açarak aynı zamanda Niğde’nin 
de tanıtımına katkıda bulundular. 
Hem kendini tanıtma hem de kendi 
ürünlerini satma imkanı buldular.  

Bin bir çeşit ürünün sergilendiği 
stantlar fuar alanında tam anlamıy-
la bir renk cümbüşü oluşturdu. Fuarı 
gezmeye gelenler Niğdeli olsun ol-
masın eli boş dönmediler, sergilenen 
ürünlerden satın aldılar. Fuarın haf-
ta sonu cumartesi-pazar günlerini 
kapsaması da katılımı daha da artırdı 
aileler çocuklarını da alarak fuar ala-
nını şenlendirdi. 



KAPAK

“Kır kabuğunu,
Niğde de bir ilk… Niğde de en iyi iş fikrinin belirlenmesi amaçlanan  
“Kır kabuğunu, bir fikir de sen bul” adlı ödüllü iş fikri proje yarışması 
sonuçları Kasım ayında açıklanacak...

Niğde Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (NiTSO) ve bünyesinde 
faaliyet gösteren Kadın 

Girişimciler ve Genç Girişimciler 
Kurulları’nın koordinatörlüğünde 
Niğde ilini kapsayan “Kır kabuğu-
nu, bir fikir de sen bul” adlı yeni iş 
fikri proje yarışması yapıldı.

Niğde de girişimcilik potansi-
yelini ve değerlerini ortaya çıka-
racak en ekonomik, en işlevsel ve 
en yenilikçi iş fikirlerinin destek-
lenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
ödüllü yeni iş fikri proje yarışma-
sının sonuçlarının Kasım ayında 
açıklanması planlanıyor. 

Niğde ilinde; girişimcilik kültür 
ve bilincinin oluşturulması, be-
nimsenmesi, geliştirilmesi ve “en 
iyi” iş fikrinin desteklenmesinin 
yanı sıra, NiTSO bünyesinde faa-
liyet gösteren Kadın Girişimciler 
ve Genç Girişimciler Kurulları’nın 
toplumsal tabanını genişletecek 
yenilikçi yöntem ve uygulamala-
rın ortaya çıkarılıp teşvik edilmesi 
bu yarışma ile ulaşılmak istenen 
öncelikli amaçlar arasında yer alı-
yor. 

“Kır kabuğunu, bir fikir de sen 
bul” iş fikri proje yarışmasının 
başvuru süresinin bitimiyle birinci 
etapta ilk on belirlenecektir. Daha 
sonra belirlenen bu on yarışmacı-
lar sözlü mülakata çağrılacak ve 
eleme sistemiyle ilk üç belirle-
necektir. NiTSO Kadın Girişimci-

ler Kurul Başkanı Suna TUĞRUL, 
NiTSO Genç Girişimciler Kurul 
Başkanı Ogün SONGUR, NiTSO Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Oktay ERDOĞDU, NiTSO Yönetim 
Kurul Üyesi Mustafa ŞAN, Niğde 
Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
YALÇIN, Mikron’s Mikronize Genel 
Müdür Yardımcısı Tayfun TÜMER, 
NİĞTAV Niğde Tavukçuluk Üretim 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sa-
hibi Aydın BENLİER gibi alanında 
başarılı ve tanınmış isimlerin yer 
aldığı jürinin karşısında elemeyi 
geçmek için ter döken yarışmacı-
lar en iyi iş fikrinin kendi iş fikirleri 
olduğunu kanıtlamaya çalıştılar.

18 yaşını dolduran herkesin 
katılabildiği “Kır kabuğunu, bir fi-
kirde sen bul” ödüllü iş fikri proje 
yarışmasının oldukça cazip ödül-
leri bulunuyor. Yarışmanın birin-
cisi 10.000 TL, ikincisi 6.000 TL, 

üçüncüsü ise 3.000 Tl para ödülü-
nü almaya hak kazanırken ayrıca 
ilk üçte yer alan yarışmacılar de-
receye giren iş fikirlerini hayata 
geçirmeleri koşuluyla NiTSO’nun 
yayınlarında ücretsiz reklamları-
nı yayınlatabilecek ve 2012 bahar 
döneminde açılması planlanan 
‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” 
kursuna ön elemesiz katılma şan-
sını da yakalayacaklardır. 

“Kır kabuğunu, bir fikir de sen 
bul” iş fikri proje yarışmasının 
gerçekleştirilmesinde en büyük 
katkı ve desteği sağlayarak NiTSO 
bünyesinde yapılmasını sağlayan 
NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar ECEMİŞ bu konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklama da;

‘Düzenlenme amacı bakımın-
dan bir ilk olan “Kır kabuğunu, bir 
fikir de sen bul” ödüllü yeni iş fikri 
proje yarışması ile öncelikli ola-

bir fikir de sen bul”
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rak en özgün ve uygulanabilir iş 
fikrinin saptanması amaçlanmış-
tır. Niğde için bu iş fikri sayesin-
de birçok fayda sağlanacaktır. Bu 
faydaların en önemlisi iş fikrinin 
hayata geçirilmesi durumunda 
günümüzün en büyük sorunları 
arasında yer alan işsizliğe oluştu-
racağı istihdam olanakları ile bir 
nebze olsun çare bulunmuş ola-
caktır. Daha önce uygulanmamış 
yeni iş kollarının ortaya çıkmasına 
yardımcı olarak Niğde için katma 
değer sağlayacaktır. Girişimcilik 
ruhunu harekete geçirerek kendi 
işini kurmak isteyenlere önemli 
bir destek sağlanacaktır.

Sosyal içerikli, toplum temelli 
bir oluşum olan ayrıca Niğde için 
ilk olması bakımından da oldukça 
önem arz eden ‘Kır kabuğunu, bir 
fikir de sen bul’ ödüllü yeni iş fik-
ri proje yarışması gibi projelerin 
desteklenmesi ve benzerlerinin 
de hayata geçirilmesi için herke-
sin üzerine düşeni yerine getirme-
si gerektiğini düşünüyorum. 

Ayrıca odamızın bağlı bulun-
duğu Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Ri-
fat HİSARCIKLIOĞLU’nun da her 
fırsatta önemle üzerinde durduğu 
girişimcilik ile ilgili böylesine fay-
dalı bir proje içerisinde yer almak-
tan şahsım adına büyük mutluluk 
duymaktayım, şeklinde ifadelerin 
yer aldığı bir açıklamada bulundu. 

Yeni iş fikri proje yarışmasının 
ilk aşamasından beri desteklerini 
esirgemeyen ve yarışmanın her 
aşamasında yer alan NiTSO Kadın 
Girişimciler ve Genç Girişimciler 
Kurul Başkanları Suna TUĞRUL 
ve Ogün SONGUR ise yaptıkları 
ortak açıklamada, 

‘NiTSO Yönetim Kurulu Baş-

kanımız Sayın Serdar ECEMİŞ ile 
aynı duygu ve düşünceleri paylaş-
mamızın yanı sıra temsil ettiğimiz 
Kadın ve Genç Girişimciler Kurul 
Başkanları olarak böyle anlam-
lı ve güzel işlere imza atmaktan 
ayrıca bir mutluluk duymaktayız. 
Her şeyden önce en önemli yatı-
rımın insana yapılan yatırım ol-

duğunun bilincinde olduğumuzu 
belirtmek ve bunu sağlamanın en 
başarılı yolunun da girişimcilikten 
geçtiğini vurgulamak istiyoruz. Bu 
konuda bizden destek ve katkıla-
rını esirgemeyen herkese de çok 
teşekkür ediyoruz, şeklinde bir 
açıklamada bulunarak düşünce-
lerini ifade ettiler. 

‘Milletçe yaşanan bu
hain saldırıyı kınıyoruz…’

‘Terörü Lanetliyoruz.’

Türkiye’nin dört bir yanından gelen tepkiler, Türk Milleti’nin 
yaşanan bu zor ve sıkıntılı günlerde de birlik ve beraberliğinin 
bozulmadığının aksine daha da perçinlendiğinin en güzel göster-
gesidir.

Son aylarda yoğunlaşan hain ve insanlık dışı olarak nitelendi-
rebileceğim terör saldırıları karşısında Türk Milleti sessiz kalma-
mış tepkisini dile getirmiştir. Neredeyse tüm illerde şehitlerimiz 
anısına yürüyüşler düzenlenmiş, toplantılar gerçekleştirilmiş te-
röre karşı olunduğunun mesajı kesin bir ifade ile dile getirilmiştir.

Türk Milleti, şanlı tarihinde de olduğu gibi bu tür olaylardan za-
fer kazanarak çıkmayı başarmış bütünlüğünün iç ve dış güçler ta-
rafından bozulmasına hiçbir zaman müsaade etmemiştir.

Her daim Türkiye topraklarında birlik, beraberlik, kardeşlik 
duyguları hüküm sürmüş analar, babalar çocuklarını bu hissiyat 
içerisinde yetiştirmiştir.

Yakın zamanda sınırda kahramanca çarpışarak şehit düşen as-
kerlerimizin acısını hala içimizde hissettiğimiz şu günlerde, Türk 
halkına, hepimize oldukça önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, 
ülkemize karşı gerçekleştirilen bölücü terör saldırıları karşısında 
Türk Milleti’nin teröre karşı kararlılığını koruduğunu ve her zaman 
koruyacağını tüm dünyaya göstermektir.

Hain terör saldırısı sonucunda şehit düşen askerlerimizin, po-
lislerimizin ailelerinin, yakınlarının ve Aziz Türk Milleti’nin başı sa-

ğolsun’

NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI



BÜYÜTEÇ

Ticaret: Sizi tanıyabilir miyiz?

Altındağ Tarım: Ben 1972 yılı As-
masız Niğde doğumluyum. İlk ve orta 
öğrenimimi Niğde de tamamladım. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mü-
hendisliği Bölümü mezunuyum. Kar-
deşim Sedat ALTINDAĞ ile birlikte 
2008 yılında kurduğumuz aile şirketi 
“Altındağ Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Ltd. Şti “ ile gıda alanında faaliyetimi-
ze başladık.

Ticaret: Enginar konservesi yap-
mak oldukça ilginç bir fikir. Bu fikrin 
doğuş hikâyesini anlatır mısınız?

Altındağ Tarım: Evet; Enginar kon-
servesi üretme fikri farklı bir proje. 
Özellikle enginar yemekleri kültü-
rüne uzak olan Orta Anadolu insanı 
için çok düşünülemeyen bir yatırım. 
Ancak enginar özel bir ürün ve üreti-
mi de oldukça zahmetli ve zor. Bizim 
konserve üretmeye enginarla başla-
mamızın iki önemli nedeni var. Bun-
lardan birincisi; üretimi zor ve özel 
olması sebebi ile konserve fabrikaları 
enginar konservesini diğer ürünler 
(bezelye, garnitür, mantar...) kadar 
seri üretemiyor. Zaten sezonluk olan 
bu üretimle de market raflarında sü-
rekli bulmak mümkün olmuyor. Üre-
timdeki zorluk ve insan işçiliğine bağlı 
olması bizi bu ürünle ilgilenmeye sevk 

etti. Çünkü böyle bir ürünle başlarsak 
market raflarında eksik olan bu ürün 
bizim markamızı daha hızlı taşıyacak-
tır. İkinci önemli neden de; enginar 
tüketicisinin de özel ve bilinçli olması 
ve ancak kaliteli olursa enginarı tü-
ketmesidir. Eğer rafa kaliteli birinci 
sınıf enginar koyabilirsek hem marka 
değerimizi hızlı artırırız hem de pazar 
bulmada zorlanmayız diye düşünüyo-
ruz.

Ticaret: Altındağ Tarım’ın kuruluş 
hikâyesini anlatır mısınız?

Altındağ Tarım: Kardeşim Sedat’ın 
enginar işi İstanbul da devam etmek-
teydi. Ancak daha amatör ve kücük 
çapta idi. Tarım Bakanlığı’nın tarıma 

dayalı sanayi yatırımlarını teşvik için 
vermiş olduğu hibe programlarından 
faydalanıp bu işi büyütme fikrini de-
ğerlendirdik. Zaten yapmakta olduğu-
muz bu işi büyütmek ve üretimi daha 
uygun ortamlarda ve bir marka altın-
da yapma fikri bize çok doğru geldi. 
2008 yılında Altındağ Tarım’ı kurma 
kararı aldık. Bu yılda hemen şirketi 
kurduk ve üretime gecmek için calış-
malara başladık. Yaptığımız proje Ta-
rım Bakanlığı tarafından kabul gördü 
ve desteklendi. Bu bizi proje fikrimizi 
hayata geçirme hususunda daha da 
istekli yaptı. Bir yıl gibi kısa bir sürede 
yatırımımızı tamamladık ve tesisimiz-
de üretim yapmaya başladık.

ALTINDA⁄ TARIM; 
Bir Enginar Konservesi Hikayesi…

Enginar özel bir ürün ve üretimi de oldukça zahmetli ve zor…Niğde de 
Enginar Konservesi üretimi yapıldığını biliyor muydunuz? Güzel bir 
girişimcilik hikayesi…
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Ticaret: Neden Niğde’de böyle bir 
yatırım yapmayı tercih ettiniz, daha 
büyük şehirlerde şansınız daha fazla 
olmaz mıydı?

Altındağ Tarım: Ben doğduğum bü-
yüdüğüm şehirden sadece eğitim için 
ayrıldım. 2009 yılında tekrar geri dön-
düm ve ticari hayatıma burada devam 
etme kararı aldım. Küçük kardeşim 
ve ortağım olan Sedat ALTINDAĞ’ın 
da Niğde’ye gelmesi için ısrar ettim. 
Burada yaşamayı burada üretmeyi ve 
burada istihdam oluşturmayı seviyo-
ruz, bunu bir görev biliyoruz. Elbette 
ki enginar tarımı yapılan bölgeler ti-
cari olarak daha karlı olabilirdi. Biz 
bölgede pazarı neredeyse sıfır olan 
enginar konservesini Niğde de üreti-
yoruz ve tüm Türkiye’ye pazarlıyoruz. 
Daha sonra inşallah bölgede tarımı 
yapılan ürünleri de işleyerek bölge 
tarımına da desteğimiz, katkımız olur. 
Hedefimiz bölgede yetişen meyvelerin 
kompostoları ve diğer sebze konser-
velerini de üretmek olacak.

Ticaret: Enginar her mevsim ye-
tişmediğinden dolayı sezonluk üretim 

yapıyorsunuz. Bu durum da çalışma-
dığınız dönemlerde nasıl bir program 
izliyorsunuz?

Altındağ Tarım: Daha önce de söy-
lediğim gibi hedefimizde ürün çeşidini 
artırmak var. Özellikle şu anda mar-
ket rafında bulamayacağınız, bize ait 
olan enginar plaki çeşitlerini üretme-
yi planlıyoruz. Bu üretim de devreye 
girdiğinde üretimimiz sezonluk değil 
tüm bir yıla yayılmış olacaktır. Sade-
ce bu yıl sezonluk üretim yaptık ve 
mevcut stoklarımızla oluşturacağımız 
müşteri portföyüne diğer ürünlerimizi 
de üretmeyi ve satmayı planlıyoruz.

Ticaret: Şirketinizde şu an için kaç 
kişi istihdam ediyorsunuz? İstihda-
mınızı artırmak için nasıl bir strateji 
uyguluyorsunuz?

Altındağ Tarım: Enginar konserve-
si üretiminin özel bir üretim olduğunu 
söylemiştim. Neden özel; “çanak” en-
ginar dediğimiz   enginarı ancak usta 
işçi ile soyabilirsiniz. Makina ile soyu-
lamıyor olması ve sezonluk üretim ol-
ması sebebi ile siz üretmek istediğiniz 
adede göre sezonluk işçi çalıştırmak 
zorundasınız. Bu nedenle üretim se-
zonunda işçi sayısı artmakla beraber 
ilk yıl 16 ile 20 kişi istihdam edilmiştir. 
Önümüzde ki yıllarda ürün çeşidinin 
artması ve üretim kapasitesinin de 
artması ile  bu sayının hem sürekli 
olmasını hem de daha da artmasını 
hedefliyoruz. 

Ticaret: Altındağ Tarım’ın bu gün-
kü olduğu yer hakkındaki düşüncele-
riniz nelerdir? Gelecekte şirketinizi 
nerede görmek istersiniz?

Altındağ Tarım: Ben şirketin proje-
yi gerçekleştirme anlamında imkânlar 
ölçüsünde geldiği bu noktayı başarılı 
bulabilirim, ancak; başta koyduğumuz 

hedefler noktasında henüz yolun ba-
şındayız. 

Bu gün Ankara, İstanbul, Adana, 
Mersin, Kayseri ve daha birçok ilimiz 
de bizim markamızla ürünümüz ulu-
sal market raflarında satılmaktadır.  
Altındağ Tarım’ ile ve “Altındağ” mar-
kasıyla düşündüğümüz ülke genelin-
de bilinen kaliteli bir gıda üreticisi ol-
mak, bölge tarım ürünlerini işleyerek 
bölge çiftçisine destek olmak, bölge 
çiftçisinin ürettiği tarım ürünlerinde 
çeşitlilik sağlamak istiyoruz. Bu çe-
şitlilik bölge tarımını bize hammadde 
sağlar duruma getirecektir.

Niğde de üretilen tarım ürünlerini 
işleyip tüm dünya ya satmadıkça bir 
başarıdan bahsedemem. Demek ki 
henüz yolun başında sayılırız…

Ticaret: Sizin gibi kendi işini kur-
mak isteyenlere güzel bir girişimcilik 
modeli oldunuz. Kendi işini kurmak 
isteyenlere hangi tavsiyelerde bulu-
nursunuz?

Altındağ Tarım: Ben girişimci ru-
hun akılcılıktan geçtiğine inanıyorum. 
Eğer ortada bir projeniz varsa bunu 
destekleyen fizibiliteniz sağlamsa ve 
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projeyi gerçekleştirecek finansmanı-
nız da varsa geriye sadece karar ver-
mek kalıyor. Zannediyorum girişimci-
lik sadece burada devreye giriyor. Ben 
inandığım projenin kararını vermekte 
hiç tereddüt etmedim. Bir yatırım ka-
rarı için şartlar yukarıda ki saydığım 
kadar uygun olmasa dahi kendi öz gü-
venimle karar verebilirim. Bu kişisel 
bir özellik olabilir, kimseye böyle yap-
malarını önermeyeyim. Sizin de söy-
lediğiniz gibi enginar konservesi üret-
me fikri ilginç ve farklı bir proje ama 
bize cazip gelen özellikleri de içeriyor 
aynı zamanda.

Bana göre bir iş fikrinin projelen-
dirilip yatırıma dönüşmesi için bazı te-
mel soruları cevaplaması gerekir.

-Ben bu sektörü ne kadar biliyo-
rum?

-Rakiplerim kimler ve bunlarla re-
kabet stratejim ne olacak?

-Ben rakiplerimden farklı ne yap-
malıyım?

-Bu işi yapabilecek kişisel katkılar 
benim özelliklerime uygun mu?

Bu sorulara tatmin edici cevapla-
rın varsa ve yatırımı gerçekleştirecek 

diğer imkânları oluşturmuşsan başarı 
mutlaka kaçınılmaz olacaktır.

Biraz da hayallerinizin peşinden 
gidin, elinizden gelenin en iyisini yapın 
ve tefekkür edin. Hedefe ulaşmanın 
birinci kuralı, yapmak istediğin işe 
inanmak. Her zaman ticari doğrular 
uygulamada doğru sonuç vermeye-
bilir. Biz yaptığımız işe inanıyoruz ve 
Allah’ın izni ve inayeti ile hedeflerimi-
ze ulaşacağımıza da inanıyoruz.

Tüm yatırımcı ve genç girişimci 
kardeşlerime Allah kolaylık versin ve 
hayırlı işler diliyorum…
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Niğde’de Toplum Temelli  

Ruh Sağlığı Merkezi

Niğde de, Bor TOKİ Toplum Temelli Ruh Sağlığı 
Merkezi 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren 
hastalarına hizmet vermeye devam ediyor…
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Niğde’de Toplum Temelli  

Ruh Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı geçtiği-
miz günlerde 2011–2023 yıllarını 
kapsayan ‘Toplum Temelli Ruh 
Sağlığı Eylem Planı’nın tanıtımını 
yaptı. Yapılan açıklama da eylem 
planının odağında hasta ve ailesi-
nin ihtiyaçlarının yer aldığı vurgu-
landı. 

‘Toplum Temelli Ruh Sağlığı 
Eylem Plan’ından önce ağır ruh-
sal bozukluğu olan hastaların bu-
lundukları ilde bu yönde hizmet 
veren merkezler bulunmadığın-
dan tedavi amacıyla başka illere 
gitmesi gerekiyordu. Bu durum 
hem hasta hem de hasta yakını 

için oldukça güçlük doğuruyordu. 
Tüm bu olumsuzlukları gidermek 
amacıyla 16.02.2011 Tarih ve 7364 
sayılı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü Genel-
gesi yayınlandı.

Genelgenin amacı: ağır ruhsal 
bozukluğu olan hastalara, toplum 
temelli ruh sağlığı modeli çer-
çevesinde psiko-sosyal destek 
hizmetlerinin verilmesi,  takip ve 
tedavilerinin gerektiğinde evde 
sağlık hizmetleri uygulamasına 
entegre bir şekilde yaşadıkları 
ortamda sunulabilmesi için, Sağ-
lık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık 

tesislerine bağlı olarak faaliyet 
göstermek üzere toplum ruh sağ-
lığı merkezlerinin kurulması ve 
işleyişi, asgarî fizikî şartları ile 
bulundurulması gereken araç, 
gereç ve personel standardının 
ve ilgili personelin görev, yetki ve 
sorumlulukları ile uygulamanın 
denetimine ilişkin usul ve esasla-
rın belirlenerek hizmetin etkin ve 
ulaşılabilir bir şekilde sunulması-
nı sağlamaktır.

Niğde Devlet Hastanesi Başhe-
kimi Op. Dr. Servet KOCAÖZ konu 
ile ilgili yaptığı açıklama ile Niğ-
de Bor TOKİ Toplum Temelli Ruh 
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Sağlığı Merkezini anlattı.

KOCAÖZ; ‘Evde sağlık hizmet-
leri uygulamasına entegre bir 
şekilde çalışacak olan Bor TOKİ 
Toplum Temelli Ruh Sağlığı Mer-
kezimiz 1 Nisan 2011 günü faali-
yete başlamıştır. Bu merkezimiz-
de psikiyatri kliniğinde yatırılarak 
tedavi edildikten sonra ayakta 
takip ve tedavisi gereken kronik 
şizofreni hastaları tedavi edilmek-
tedir.

Merkezimizde 1 doktor, 1 psi-
kolog, 3 hemşire, 2 usta öğretici 
ve şirket personellerinden olu-
şan kadromuz görev almaktadır. 
Bu zamana kadar merkezimize 
22 hastanın kaydı yapılmıştır. 12 
hastamız ise her gün servisimizle 

evinden alınarak merkezimize ge-
tirilmekte ve günün sonunda tek-
rar evlerine bırakılmaktadır. 

Merkezimizde tedavi amaçlı 
birçok etkinlik ve uygulama yapıl-
maktadır. Bu uygulamaların yapıl-
dığı bölümler; grup terapi odası, 
spor salonu, terapi mutfağı, uğra-
şı odası, çok amaçlı salon, uğra-
şı bahçesi, gözlem odası ve oyun 
salonudur. Hastalarımıza günlük 
olarak spor yaptırılmakta, gazete 
ve kitap okutturulmakta hastala-
rın gündemi takip etmesi sağlan-
maktadır. Hastalara eğitici filmler 
izlettirilmektedir. Uğraşı bahçe-
sinde sebze ve meyve yetiştirilme-
si öğretilmektedir. Hastalarımıza 
kek, börek, pasta vb. yiyecekleri 
terapi mutfağında yaptırmaktayız. 

Ayrıca usta öğreticiler ve hemşi-
reler tarafından ebru sanatı, re-
sim yapma, ahşap boyama, örgü 
işleri, makrome, bez boyama vb. 
uğraşılar öğretilmektedir. 

Yapılan uğraşı terapileri sonu-
cunda hastaların sosyalleşmesi, 
hayata uyumunun sağlanması, 
kendine güveninin artması, hasta-
lık semptomlarının hafifletilmesi, 
hastaneye yatış oranlarının azal-
tılması gibi birçok amaç hedeflen-
mektedir. 

Yapılan takip ve gözlemler so-
nucunda da uğraş terapilerine 
aktif katılımı sağlanan hastalar-
da hastalığın remisyon (hastalık 
belirtilerinin sönmesi) döneminin 
daha uzun olduğu, iletişim prob-



lemlerinin minimale indiği dep-
resif ve anksiyete (normal dışı, 
nedensiz bir tedirginlik ve korku 
hali) Maxicep.com-Anksiyete Ne-
dir semptomlarının hafifletildiği, 
toplumda daha aktif ve katılımlı 
oldukları gözlenmiştir.

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlı-
ğımız; bölge psikiyatri hastaneleri 
yerine, her il de devlet hastanele-
ri bünyesinde yeterli sayıda yatak 
kapasitesine sahip ve aktif çalışan 
psikiyatri klinikleri oluşturmak, 
psikiyatri hastalarının ayaktan 
başvurabilecekleri Toplum Te-
melli Ruh Sağlığı Merkezlerini 
oluşturmak, böylece yatarak te-
davi görmesi gereken hastaların 
sayısını en aza indirgemek ve bu 
hastaların topluma kazandırıldı-
ğı, üretken, toplumla iç içe yaşa-
yan bireyler olmasını sağlamak 
yönünde bir strateji planı uygu-
lamaktadır. Bu planın en önemli 
yanı tedavi gören hastalarımızın 
aileler üzerindeki yükü en aza in-
dirgemektir.

Toplumumuzda bu tür hasta-
lar ve hastalıklarla ilgili yanlış bir 
ön yargı oluşmuştur. Rahatsızlığı 
olan bireyler toplumumuzda olan 
bu yanlış ön yargı ile hareket et-
memeli tedavisine mümkün olan 
en kısa zamanda başlamak için 
Niğde Bor TOKİ Toplum Temelli 
Ruh Sağlığı Merkezimize başvur-
malıdır. Unutulmamalıdır ki er-
ken teşhis her hastalık için teda-
vide oldukça önemli bir adımdır, 
şeklinde bulunduğu açıklamanın 
ardından Niğde Devlet Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr. Servet KOCAÖZ 
Niğde Bor TOKİ Toplum Temelli 

Ruh Sağlığı Merkezi’nin 2011 yılı 
Haziran ve Temmuz ayları faaliyet 
raporundan örnekler verdi; 

* Aile ve hasta yakınları ile top-
lantı ve eğitim düzenlenecektir.

* Eğitici, öğretici, hastalık ile ilgi-
li kısa filmler izletilecek ve geri 
bildirim alınacak, sorular yanıt-
lanacaktır.

* Broşür ve CD’ler aile ve hasta 
yakınlarına dağıtılacaktır.

* Sosyal etkinler  düzenlenecek-
tir. (Niğde Müzesi, Gümüşler 
Manastırı, Roma Havuzu, Kapa-
dokya) ziyaretleri yapılacak.

* Konser ve tiyatro etkinlikleri 
takip edilecek katılım sağlana-
caktır.

* Temmuz ayı içerisinde hastala-
rın yaptıkları ürünler sergilene-
cektir.

* Galoş yapma makinesi alınarak 
hastanelerin üretime katılması 
sağlanacaktır. Üretilen galoş-

lar hastane ve diğer kurumların 
galoş ihtiyaçlarının karşılanma-
sında kullanılacaktır.

* Seçilecek hastaların ailelerin-
den onay alınarak belirlenecek 
aralıklarla anlaşılacak kurum-
larda 1 günlük refakatli çalışma 
imkânı sunulacaktır.

* Sosyal etkinlikler çerçevesinde 
piknik düzenlenecektir.

* Daha önceden toplum ruh sağ-
lığı merkezine başvuruda bu-
lunan ve raporları düzenlenen 
hastaların ailelerine telefonla 
ulaşılarak katılımları sağlana-
caktır.

* Toplum ruh sağlığı merkezinde 
çalışan görevli personele yöne-
lik hizmet içi eğitim programla-
rı düzenlenecektir. (Şizofreni, 
Psikotik Hastalarla İletişim)

* Sosyal etkinlik çerçevesinde 
haftanın belirli günlerinde sine-
ma filmleri izletilecektir.
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MEVLÜT YILDIRIM
(1896- 4.4.1954)

‘Bizim göl gamla doludur. Bu gölde yüzülmez, size yazık olur turnalar. 
Ben garibim, kimsesizim, eşsiz arkadaşsız katar düzülmez. Benim 
arkadaşım yok, siz bari bana eş yoldaş olun…’ 

1967 ve 1973 yıllarında olmak üzere iki defa Niğde 
yıllığında yayınlandı. Bu yıllarda tarihle ilgili bölümle-
ri Niğde Lisesi tarih öğretmeni Ahmet Akif TÜTENK, 
Niğde’nin yakın geçmişi ile ilgili eski yazılı kayıtları 
Konya’da inceleyerek kaleme alanlar Milli Eğitim eski 
Müdür Muavinlerinden Celal DEMİRAY, eski kütüphane 
müdürü Abdulkadir KÖYLÜ’dür.

Yıllıktaki sosyal bölüm, türküler, Niğde’li şairler ve 
yazarlar, deyimler ve atasözleri, Niğde’nin yemekleri, 
düğün adetleri, maniler, adak yerleri (yatırlar) da İsmail 
ÖZMEL’in kaleminden çıktı.

Bunları burada niçin yazmak ihtiyacı duydum? Şair 
Mevlüt YILDIRIM yıllar önce inceleyip yazdığımız kıy-
metli halk şairlerimizden biridir. Niğde 1973 yıllığının 
168-169 sahifelerinde anlattıklarımız, daha sonra ya-
zılan bazı eserlerde aynen yayınlanmıştır. Bu bize zevk 
veriyor.

Bor’lu halk şairi Mevlüt YILDIRIM 1896 yılında 
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Asmaz köyünde doğmuştur. 
Bu köy Altunhisar bucağına bağlıdır ve kasaba olunca 
Yeşilyurt adını almıştır.

Şair geçim sıkıntısı içinde yaşamış bir ailenin çocu-
ğudur. Babası Ali isminde çiftçilikle uğraşan bir kişi, an-
nesi de Mavişe’dir.

Bizim göl gamla doludur. Bu gölde yüzülmez, size 
yazık olur turnalar. Ben garibim, kimsesizim, eşsiz ar-
kadaşsız katar düzülmez. Benim arkadaşım yok, siz bari 
bana eş yoldaş olun, anlamındaki dörtlüğü ve devamı 
onun hayatı hakkında bize yeterli bilgiler vermektedir.

Mevlüt YILDIRIM, Bor’lu meslektaşı şair Kemali ile 
bir gün karşılaşmış. Kemali delikanlının iyi söylediğini 

öğrenince onu imtihana çekmiş: ‘çocuk senden cevap 
isterim’ diyerek şu muammayı okumuş: 

Bir muamma yaptım kansız.
Gerek canlı gerek cansız. 
Hiçbir şey görmedim onsuz,
Bil bakalım bu neymiş?

Bor’lu Kemali
İhtiyar Kemali’nin bu mısralarla anlatma istediği şey 

gölgeydi. Canlı cansız her maddi varlığın gölgesi oldu-
ğunu anlatmak istiyordu. Şair Mevlüt YILDIRIM, bunu 
hemen bilmiş, Kemali de şairi kutlamış, başarı dileğinde 
bulunarak, ‘sende Yıldırım gibi çakan bir zeka var, her 
şairin bir mahlası olur, senin ki de Yıldırım olsun’ de-
miştir. Mevlüt ondan sonra şiirlerinde bu adı kullanmış-
tır. Sonradan soyadı kanunu çıkınca Yıldırım kelimesini 
soyadı olarak almıştır. Şair 1950 yılında vefat etmiştir. 

TURNALAR
Gamla dolu, bizim gölde yüzülmez,
Yazık olur size gidin, turnalar!
Ben garibim, eşsiz katar düzülmez,
Beni katarda yedin turnalar!
Dertliyim, yangılı yungulu ötmen, 
Benim bir derdim var, bir de siz katman.
Yurdun kuşusunuz, yabana gitmen,
Vatan gayretini güdün turnalar!
Türk yurdu ziyade uludur ulu,
Çeşmeler, ırmaklar, göllerle dolu.
Yıldırım gittiği bu aşkın yolu
Nazlı yare selam edin turnalar!
                                           Mevlüt Yıldırım

İsmail ÖZMEL
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Turnalara bile vatan gayretinin güdülmesini tavsiye 
eden Mevlüt YILDIRIM, rahat söyleyişi, ahenkle anla-
mı kaynaştırması, temel sevgileri en güzel mısralarla 
anlatması bakımından çevremizin hakikaten sevgiye ve 
ilgiye layık seçkin şairlerinden birisidir. Sayfalarla yaz-
maktansa şu iki mısrayı söylemek bence daha etkilidir: 

Yurdun kuşusunuz, yabana gitmen,
Vatan gayretini güdün turnalar!

Mevlüt YILDIRIM’ın ölüm tarihini 1973 yıllığında 1950 
olarak yazmıştım. Vahap OKAY ölüm tarihini 4.4.1954 
olarak yazmaktadır. Vahap OKAY, Yıldırım’ın doğduğu, 
büyüdüğü yerlere çok yakındır. Hatta ‘köyde yenilik ha-
reketlerinde bizlere yardımcı olmuştur’ diye yazdığına 
göre onu tanımaktadır. Şairimizin Behçet Kemal ÇAĞ-
LAR ile de tanıştığını aynı kaynaktan öğreniyoruz. ( Ana-
dolu Konuşuyor. 2. Kitap, 1986 – İst. Sf: 331)

Her halk şairinin bir hikâyesi vardır. Onu şiirin ok-
şayan ve arındıran sularına ulaştıran, gönlünü coşturan 
bir kaynağı vardır. Gençlik çağında akıp bulanmayan ır-
mak mı vardır? İşte Mevlüt YILDIRIM da gençliğinde, bir 
güzel genç kızın etkisinde kalmış, olmasa da öyle derler 
ya... bir güzel genç kız karşısına çıkıp aklını başından 
aldıktan sonra, o da yazıp söylemeye, koşma dizmeye, 
ilhamlarını dile getirmeye başlamış, işte Niğde’yi anla-
tan bir koşması:

NİĞDE

Terakki gayreti düştü serine
Şimdi başkalaştı hali Niğde’nin
Ne güzel kurulmuş öyle yerine
Gider Bor önünden yolu Niğde’nin
Alt yanı çayırlık üst yanı dağdır
Alınmış ortasay çevresi bağdır. 
Havası pek güzel suları sağdır
Hiç kesilmez eser yeli Niğde’nin 
Girer hanımları günde bir renge
Hesapsız elması yüklenir denge
Gider ecnebiye, bütün firenge
Gelir varidatı dolu Niğde’nin.
Böyle şen olmalı Türklerin yurdu
Çalışmak yüzünden çok lutfa erdi
Canlara can katar güzel (Kayardı)
Çeşit çişit açar gülü Niğde’nin.

Geçti der (Yıldırım) eski zamanlar
Hemen yapılmakta apartmanlar.
Çalınır tam çalgı hem de kemanlar
Durmadan öter bülbülü Niğde’nin. 

                                                   Mevlüt Yıldırım

KIVRANI KIVRANI

Bizim dağa derler Sarpdere Dağı. 
Su verir Bingöz kıvranı kıvranı. 
Haşhaşla kızarmış her bir koyağı,
Toplar gelin kız, kıvranı kıvranı.
Koyak koyak yaylalar var özünde,
Genç güzeller davar sağar düzünde
Koyun kuzu otlatırlar yüzünde,
Yayar çoban yoz kıvranı kıvranı. 
Dere kuru kalmaz her zaman sulu,
Baharla çoştu mu geçilmez seli. 
Hiç kesilmez eser, poyrazı yeli,
Çıkar tipi tez kıvranı kıvranı. 
İki Asmaz karşı karşı kurulmuş
Kuzey ile güney namı verilmiş. 
Orta yere tahta köprü kurulmuş,
İner gider öz kıvranı kıvranı. 
Günindi Ortaköy, kuzeyi Keşlik
Kıblesi ovadır, poyrazı taşlık.
Güllük gülistanlık, çeşit ağaçlık,
Bülbül gibi gez kıvranı kıvranı. 
Çay kenarı oyma kayalar, inler
Dizilmiş hizaya sol değirmenler. 
Yaz kış döner durmaz öğütür unlar,
Savrulur hep toz kıvranı kıvranı. 
Yıldırım, teşrifin gözedir, çağlar. 
Gayet sefalıdır bahçeler bağlar.
Tenezzül etmezse siz gibi bağlar.
Ölmeliyiz biz kıvranı kıvranı.
                                Mevlüt Yıldırım

Adını ‘Kıvranı Kıvranı’ koyduğum Mevlüt YILDIRIM’ın 
‘Bizim dağa derler Sarpdere Dağı’ mısrası ile başlayan 
şiir çeşitli kaynaklarda değişik şekillerde yazılmıştır. 
Bu değişiklik 5-6 mısra etrafında dolaşıyor. 

Vahap OKAY’ın ‘Anadolu Konuşuyor’ adlı (2. Ki-
tap) kitabının 330’uncu sahifesindeki yazılışı ile Emin 
ARISOY’un ‘şiirde Bor’ adlı antolojisinin 38-39. Sahife-
lerindeki yazılışı farklıdır.



Deloitte: Türk Şirketlerin %88’i Risklere 
Karşı Hazırlıksız

TOBB’un uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte ile birlikte Türkiye 
genelinde yaptığı anket çalışması sonuçlarına göre Türk şirketlerinin 
%88’inin risklere karşı hazırlıksız olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB)’un uluslararası danış-
manlık şirketi Deloitte ile Türkiye 
genelindeki Türk şirketler üzerinde 
yaptığı anket çalışması sonuçlandı.

14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler ile birçok 
yenilik hayata geçirilecek.  1 
Temmuz 2012’de uygulanmaya 
başlanacak Yeni Türk Ticaret 
Kanuna, Türk şirketlerinin olası 
risklere henüz hazırlıklı olmadığı 
saptandı.

TOBB TV’den alınan bilgilere 
göre; ‘ABD ve Avrupa ekonomi-
sinde yaşanan gelişmeler küresel 
krizin yeni ve vurucu evresinin ya-
şanacağı uyarısını gündeme geti-
rirken Türkiye’de riskli ülkeler ara-
sında sayılıyor. Riskler gündemden 
düşmezken Türkiye’deki şirketler 
ile ilgili önemli veriler ortaya çıktı. 
TOBB’un uluslararası danışmanlık 
şirketi Deloitte ile birlikte şirket-
lerin Türk Ticaret Kanunu’na ne 
kadar hazır olduklarını görebilmek 
için yaptığı anket çalışması Türk 
şirketlerin %88’inin risklere karşı 
hazırlıksız olduğunu ortaya çıkardı.

TOBB’dan yapılan açıklamaya 
göre; 51 ilden bine yakın firmanın 
katıldığı anket sonuçları şirketlerin 

iş yapış sürecini değiştirecek, ku-
rumsal yönetim, şeffaflık ve ulusla-
rarası standartlar getiren Yeni Türk 
Ticaret Kanunu’na uyum sürecinin 
başında olduğunu gösteriyor. 

Şirketlerin %14,8’i geçer not 
alırken %85,2’sinin yeni Türk Tica-
ret Kanunu’na hazır olmadığı orta-
ya çıktı. 10 üzerinden 7 geçer not 
olarak baz alındığında mevcut şir-
ketlerin değerlendirme ortalama 
notunun 4,38’de kaldığı görüldü.

Teknolojiyi yakından takip eden 
şirketlerin olası ekonomik ve diğer 
risklerin takibinde ve önlem alın-
ması konusunda ise daha hantal 
davrandıkları göze çarpıyor. Küre-
sel risklerin arttığı döviz ve emtia 

fiyatlarında hızlı ve öngörülemeyen 
dalgalanmaların yaşandığı dönem-
de Türk şirketlerinin %88’i olası 
ekonomik risklere karşı herhangi 
bir hazırlık yapmıyor. %12’si ise 
şirketin gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşüren sebeplerin er-
ken teşhisi bunun için gerekli ön-
lemlerle çarelerin uygulanması ve 
riskin yönetilmesi amacıyla bir ekip 
kurduğunu ifade ediyor. Şirket-
lerin %25’inde iş akış süreçlerini 
izlemek ve yönetim kurulunu bilgi-
lendirmek üzere iç denetim birimi 
mevcut. İç denetim birimi aktif ve 
ağırlıklı olarak büyük ölçekli firma-
larda uygulanıyor, şeklinde bilgile-
re yer verildi.

Uluslararası danışmanlık şir-

ARAŞTIRMA
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keti Deloitte ile firmalarla yaptığı 
‘TTKMetre’ isimli ankete katılan 51 
ilden bine yakın firmaların %80’i 
anket sorularının tamamını cevap-
landırırken geriye kalan %20’lik 
dilimdeki şirketler ise bazı soruları 
cevaplandırmadı.

Yapılan anket sonuçları, Yeni 
Türk Ticaret Kanunu ile hayata ge-
çirilecek olan değişikliklere ano-
nim şirketlerinin limited şirketlere 
oranla daha hazırlıklı olduğu, is-
tihdam ettiği çalışan sayısı 250 ve 
üstünde olan şirketlerin olası eko-
nomik riskler karşısında alınacak 
tedbirleri saptamak amacıyla risk 
yönetimi ile alakalı ekip kurdukları 
da saptandı. 

İstihdam ettiği çalışan sayısı 
10’un altında olan şirketler (KOBİ) 
ise 10 üzerinden yapılan puanlama 
sisteminde ancak ortalama 3 puan 
aldı. Çalışan sayısı ve ciro bakımın-
dan daha büyük ölçekli şirketle-
rin ise 10’luk sistemde ortalama 6 
puan aldıkları görüldü. 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürür-
lüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun getirdiği yenilik ve zo-
runluluklardan biride her şirketin 
kendi internet sitesinin olması ve 
bu sitenin belli bir bölümünde ka-
nunda belirtilen asgari hususların 
yayınlanması, elektronik dosyaların 
yedeklenmesi gibi hususlarda yer 
alıyor. Bu madde ile alakalı olarak 
hazırlanan sorulara cevap veren 
şirketlerin %70’inin şu an için bir 
internet sitesinin bulunduğu yine 
%70’lik oranda yer alan şirketlerin 
ise gerekli bilişim güvenlik alt yapı-
sının mevcut olduğu ifade ediliyor. 
Anket sonuçları şirketlerin tekno-
lojik alt yapı açısından diğer tüm 
olası risklere karşı daha hazırlıklı 
olduğunun da altını çiziyor.

Oldukça kapsamlı olarak uygu-
lanan ankette bazı sektörlerin Yeni 
Türk Ticaret Kanunu’na daha ha-
zırlıklı olduğunu bu sektörlerinde 
gıda, kimya, plastik ve kağıt sana-
yisi olduğunu saptadı. Olası eko-
nomik risklere en hazırlıklı illerde 
ilk sırayı Kocaeli ve İzmir paylaştı. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Ocak 
2013 tarihinden itibaren gerek tica-
ri defterlerin tutulmasında, gerek 
münferit ve konsolide finansal tab-
lolarının düzenlenmesinde ‘Türkiye 
Muhasebe Standartları’nın uygu-
lanmasını zorunlu kılıyor. Ankete 
katılan firmaların %64 gibi yüksek 
bir oranı bu konuda yükümlülük-
leri bildiklerini belirtirken, %29’u 
Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na (UFRS) aşina oldu-
ğunu bildiriyor. Şirketlerin yalnız-
ca %15’i yeni muhasebe sistemine 
uyum için kaynak ayırıyor veya ayır-
mayı planlıyor.

Şirkete borçlanmalar azalmak-
la birlikte devam ediyor. Yeni Türk 
Ticaret Kanunu şirketlerde yaygın 
olan ‘’Ortaklar Cari Hesabı’’ uygu-
lamasını kaldırarak, anonim ve li-
mited ortaklıklarda pay sahibine ve 
ortağa ‘’şirkete borçlanma yasağı-
nı’’ getiriyor. Anketi cevaplandıran 
şirket yetkililerinin %50’si şirket 
ana sözleşmelerini yeni kanun ile 
uyumlu hale getirmeleri gerektiği-
ni bildiklerini vurgularken, %40 gibi 
bir oran yönetici, ortak ve yakınları-
nın şirkete borçlanmaya devam et-
tiğini ifade ediyor. Şirketlerin %20
’si yöneticilerine ücret/huzur hakkı/
ikramiye/kar payı şeklinde yapılan 
ödemelere ana sözleşmede veya 
genel kurul bilgilendirmelerinde 
yer verirken, şirketlerin %15’inin 
genel kurul yönergesi, %35’inin 
teşkilat yönetmeliği bulunuyor. Şir-
ketlerin %55’i yıllık faaliyet raporu 

hazırlarken, %35’i 1 Mart 2013 tari-
hine kadar bağımsız denetçi seçimi 
için hazırlıklara başlamış durum-
dadır.

TOBB Başkanı M. Rifat HİSAR-
CIKLIOĞLU yaptığı açıklamada;’ 
Şirketlerin genetik yapısını değiş-
tirmesi beklenen Yeni Türk Tica-
ret Kanunu ile ilgili anket önemli 
bulgular ortaya koyuyor.  TOBB 
olarak şirketlerin yeni Türk Ticaret 
Kanunu’na uyumunu kolaylaştır-
mak ve eğitmek amacıyla Deloitte 
ile Türkiye genelinde 4 bini aşkın 
firmaya eğitim verdik. Ücretsiz se-
minerlerimiz devam ediyor. Anket 
sonuçları şirketlerin yeni kanuna 
uyum sürecinin henüz çok başında 
olduğunu gösteriyor.

TOBB olarak yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun bazı maddelerine iti-
razımız olsa da şirketlerimizin ge-
leceği için bu kanunun çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Yeni döne-
me uyum konusunda kamu dâhil 
bütün kesimler çalışmalarını hız-
landırmalı.” 

Uluslararası danışmanlık şirke-
ti Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu 
Üyesi ve ortağı M. Sait GÖZÜM ise 
yaptığı açıklamasında; ‘Büyük işlet-
meler yeni Türk Ticaret Kanunu’na 
ilgi gösteriyor. Bunu anket ve eği-
tim seminerlerinde açıkça görüyo-
ruz. Öte yandan orta ve küçük boy 
işletmelerin önemli bir kesiminin 
Kanun’un yürürlüğünün ertelene-
ceği yönünde bir beklenti içinde ol-
duklarını ve bu durumun şirketlerin 
çalışmalarını yavaşlattığını sapta-
dık, şeklinde ifadelere yer verdi.

http://www.tobb.org.
tr/Sayfalar/Detay.
aspx?rid=943&lst=MansetListesi
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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’ye yapılan zamla motorlu taşıt, tütün ürünleri, 
alkollü içecek ve cep telefonu fiyatlarında ciddi oranda bir artış yaşandı.

Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV)’ye yapılacak zamlar, 
13 Ekim 2011 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlü-
ğe giren 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu’nun 12. ve geçi-
ci 6. maddelerine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 12/10/2011 tarihinde 
kararlaştırılmıştır.

Motorlu Taşıtlar

Özel Tüketim Vergisi’ne yapılan 
zamlar motorlu taşıt, cep telefo-
nu, alkollü içecek ve tütün ürün-
leri fiyatlarında artış yaşanması 
anlamına geliyor.  Düzenlemeyle 
kabul kredili, vadeli akreditif ve 
mal mukabili ödeme şekillerine 
göre yapılan ithalatta uygulanan 
Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu (KKDF) kesintisi oranı da 
%3’ten %6’ya çıkarıldı.

Buna göre, motor hacmi 1600 
cm³’ü geçmeyenlerin vergisi ar-
tırılmazken, motor silindir hac-
mi 1600-2000 cc arasında olan 
araçlarda vergi oranı %60’tan 
%80’e, motor silindir hacmi 2000 
cc’nin üzerinde olan araçlarda ise 
%84’ten %130’a yükseltildi.

İstihap haddi (deniz, kara ve 
hava taşıtlarının yük ve yolcu mik-
tarlarını belirleyen sınır) 850 ki-

logramı geçmeyip, motor silindir 
hacmi 2000 cc’nin altında olan, 
istihap haddi 850 kilogramı geçip, 
motor silindir hacmi 2800 cc’nin 
altında olan, sürücü dahil 9 kişi-
lik oturma yeri olanlardan motor 
silindir hacmi 3200 cc’yi geçme-
yen araçlar için ÖTV oranları da 
%10’dan %15’e çıktı.

Tütün Ürünleri

ÖTV’de yapılan zamlardan, tü-
tün içeren purolar, uçları açık pu-
rolar ve sigarilloların vergi oran-
ları %30’dan %69’a daha sonra ise 
%65, asgari maktu vergi tutarları 
ise 0,1325’ten 0,1450’ye çıkarıldı.

Tütün içeren sigaraların, tü-
tün yerine geçen maddelerden 
yapılmış sigaraların, herhangi bir 
oranda tütün yerine geçen madde-
leri içersin, içermesin içilen tütün 
ile enfiye ve çiğnemeye mahsus 
tütünün de vergi oranı %63’ten 
%69’a, asgari maktu vergi tutarı 
da 0,1325’ten 0,1450’ye yükseltil-
di.

Net muhtevası 500 gramı geç-
meyen ambalajlarda olan ile net 
muhtevası 500 gramı geçen am-
balajlarda bulunan tütün ürünleri-
nin ÖTV oranları da %63’ten %69’a 
çıkarken, asgari maktu vergi tuta-

rı ise 0,0342 liradan, 0,0375 liraya 
yükseltildi.

Alkollü içecekler

Düzenlemeyle, bazı alkollü içe-
ceklerde de ÖTV oranları yeniden 
düzenlendi. Malttan üretilen bi-
ralarda vergi oranı aynı kalırken, 
asgari maktu vergi tutarı 0,44 lira-
dan, 0,53 liraya çıkarıldı.

Telsiz telefonlar

Değişikliğe gidilen mallar ara-
sında alıcısı bulunan verici porta-
tif (cellular) telsiz telefon cihazları 
da yer aldı. Buna göre, bu cihaz-
ların ÖTV oranları %20’den %25’e 
çıkarılırken, bu oranlara göre he-
saplanan verginin bu malların her 
bir adedi için 100 liradan az olma-
sı halinde, orana göre hesaplanan 
vergi yerine her bir adet için 100 
lira vergi alınacak. Bu rakam daha 
önce 40 lira idi.

Öte yandan, düzenlemeyle, ka-
bul kredili, vadeli akreditif ve mal 
mukabili ödeme şekillerine göre 
yapılan ithalatta uygulanan KKDF 
kesintisi oranı da %3’ten %6’ya çı-
karıldı.
http://www.cnnturk.com/2011/ ekonomi/
genel/10/13/yeni.zamlar. yolda/632950.0/
index.html



TURİZM

Rengini ve İsmini Güneşten Alan

Her yıl binlerce dağcı, sporcu ve turisti ağırlayan başı dumanlı 
Aladağlar da tavşanların, kekliklerin, şahinlerin, kartalların, kızıl 

akbabaların, gelengilerin,  dağ keçilerinin sesleri yankılanır…

Yazı: Nedim URCAN

Aladağlar
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En çok karşılaştığım sorular-
dan birisinin “neden hep dağlara 
gidiyorsun, ne var oralarda? “, 
olmasına içimden biraz gülüm-
seyerek, biraz da cevap vereme-
yeceğimi bilerek sıkılmamın ne-
deni aslında çok basit. Cevapta 
bir o kadar basit ama her zaman 
dile getirebilmek zor. 

Peki siz neden gitmiyorsu-
nuz?

Atalarımız yüzyıllar boyun-
ca dağlara saygı ile yaklaşmış, 
efsaneler yaratmış, ağıtlar tür-
küler yazmışken, bizlerin neden 
dağlara bu kadar uzak olduğu-
nu, neden havasını solumaktan 
korktuğumuzu anlayabilmiş de-
ğilim. Tüm canlılara hayat veren, 
iklimi şekillendiren, bağrında 
onca güzelliği taşıyan dağlar na-
sıl olurda insanları içine çekmez 
bilemiyorum.  Özellikle ilimizde o 
kadar az insan var ki etrafındaki 
harikadan haberi olmayan, üzül-
meden geçemiyorum.

Evet.  Aladağlardan bahsediyo-
rum.  Kayseri yolundan sağa Ça-

mardı ilçesine doğru ayrıldığınız-
da bir süre sonra tüm ihtişamıyla 
karşınıza çıkıverir Aladağlar. 
Devasa piramidal görüntüsüyle 
Büyük Demirkazık Dağı,  bir süre 
sonra uzaklarda kalan Kaldı Dağı 
ve daha sonra en yüksek zirve-
si olan Kızılkaya, bakmayı bilen 
gözleri mutlaka büyüleyecektir. 
Hele birde mevsimlerden kış ise, 
koca silsile beyazlara bürünmüş 
ise ve güneşte batmak üzereyse 
o devasa kireçtaşı blokları kızıla 
boyayarak Çamardı’nın batısın-
dan, işte o zaman ismini nasıl da 
hak ettiğini anlamamak mümkün 
değil.

Rengini ve ismini güneşten 
alan Aladağlar, Niğde, Kayseri, 
Adana sınırlarında yer alır.  Alp-
Himalaya dağ oluşum sisteminde 
yer alan ve bünyesinde onlarca 
3500 metre üzerinde zirveyi ba-
rındıran Aladağlar, milyonlarca 
yıllık bir sedimantasyon (tortu-
laşma) döneminden sonra iki de-
vasa levhanın çarpışması sonucu 
oluşmuştur. Kayaların üzerinde 

bu milyonlarca yıllık oluşumun 
etkilerini görmek - şahit olmak, 
dikkatli gözlerden kaçmayacak-
tır.

Birçok tırmanıcının hayalinde 
yatan yüzlerce metrelik kaya du-
varları, yalçın zirveleri, alpin bitki 
örtüsüyle gerek yerli gerekse ya-
bancı binlerce dağcının, yürüyüş-
çünün, kuş gözlemcisinin, bilim 
insanlarının mabedi durumunda 
olan Aladağlar, üç farklı sisteme 
ayrılır;

Demirkazık (3756 metre), Vay 
Vay Torasan (3500 metre) ve 
Emli. Emli sisteminin en yüksek 
doruğu da 3726 metre yüksekli-
ği ile devasa bir piramidi andıran 
Kaldı Dağı’dır.

Bir de Yedigöller platosu var-
dır ki, bahar aylarında hünerli el-
lerden çıkmış bir kilim gibi 3000 
metrelere serilmiştir. Yürüyerek 
ulaşımın mümkün olduğu bu pla-
toya varmak için 3200 metrelik bir 
geçidi aşmanız ve bu geçitte yer 
alan “Çelikbuyduran” pınarından 
su içmeniz gerekmektedir.
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Platoda mevsime göre sayıla-
rı değişebilen onlarca buzul gölü 
mevcuttur. Bir de bu devasa ki-
limin etrafında yükselen onlarca 
zirvenin yanında, ortada kendine 
yer edinmiş olan Direktaş zirve-
si vardır ki her dağcının tepesine 
ulaşmadan bölgeden ayrılama-
yacağı kadar ihtişamlıdır.

Güneye doğru alçalıp 18.000 
hektarlık Hacer ormanının koku-
sunu içinize çekerek yarı sarhoş 
ilerlediğinizde Barazama köyü-
ne varırsınız. Arkasından ina-
nılmayacak güzellikte ve içinizi 
serinleten Kapuzbaşı Şelaleleri, 
günlerdir yaşadığınız sakinliğin 
ve yalınlığın arkasından uzun bir 
yürüyüş sonrası içinizin tekrar 
enerji ile dolmasına yetecektir. 
Onlarca metre yüksekteki kars-
tik mağaraların içinden akan bu 
devasa su kütlesi, geçtiği yol bo-
yunca etrafına hayat vererek Za-
mantı adını alır. 

Dünyadaki en yüksek ikin-
ci şelale olduğu söylenir an-
cak bu bilgi yanlıştır. Kapuzbaşı 
şelaleleri irtifa akışı itibariyle 
Uganda’da bulunan Victoria çağ-
layanı (100 metre) hariç, ABD’de 

bulunan Niagara’dan (55 
metre), Finlandiya’da bulu-
nan İmatra’dan (25 metre), 
Erzurum’daki Tortum’dan 
(50 metre), Antalya’da bulu-
nan Düden’den (25 metre) ve 
Manavgat’tan (5 metre) daha bü-
yüktür. Şelalelerin aktığı yerin 
rakımı 700 metre’dir. Aladağ’ın 
zirvelerinde bulunan kar ve bu-
zul suları ile beslenmektedir. 
Yedigöller platosu ve ona ulaşan 
vadi sistemleri en çok ziyaret-
çi akınına uğrayan bölgelerdir. 
Bunun yanında ulaşımının zor 
olmasından ve çok daha yabanıl 
kalmış olan Vay Vay Torasan böl-
gesi ise ürkütücü dik kaya duvar-
ları ve vadileriyle yalnızlığını ya-
şamaktadır. Bu bölge daha çok 
ulaşılmamışı hayal edip bağrın-
da yer arayan dağcıların mekânı 
durumundadır.

Alaca, Güzeller, Gürtepe Kal-
dı gibi efsanevi zirvelere ev sa-
hipliği yapan Emli sistemi ise 
ulaşımın kolay olması ve yüksek 
zirvelere sahip olması nedeniyle 
Aladağların en çok ziyaret edilen 
bölgesidir. Dağın içine doğru ya-
pacağınız ve oldukça kolay olan 
bir yürüyüşle Emli ormanının 

içinden geçerek büyük bir çana-
ğa ulaşırsınız. Kocadölek mev-
ki denilen bu bölgede bir süre 
sonra “Parmakkaya’yı” görür ve 
muhtemelen nasıl oluştuğuna 
şaşırırsınız. Yol boyunca biraz 
sessiz olursanız size tavşanların, 
kekliklerin, şahinlerin, kartalla-
rın, kızıl akbabaların, gelengile-
rin,  dağ keçilerinin eşlik ettiğini 
görür, şansınız varsa ur kekliği-
nin ıslığını duyar ve kayalardaki 
yankılarına şahit olabilirsiniz.

Eğer biraz daha ilerleyecek 
vaktiniz ve gücünüz varsa Kaldı 
dağının kuzeyinde son buzul dö-
neminden kalma milyon yaşında 
bir buzulun üzerine ayak basabi-
lirsiniz.

Her seferinde bir belgeselin 
içinde olduğumu hissetmek ve 
aslında ne kadar küçük olduğu-
muzu bilmek dağlara gitmek için 
yeter de artar bile. Bu büyüleyici 
atmosfere bu kadar yakın olmak-
sa sanırım büyük bir nimet.

Eskisi kadar olmasa da her 
fırsatta gidiyorum Aladağlara.

Peki siz neden gitmiyorsu-
nuz?
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NİĞDE’de Tarihin İzleri
Yazar Ömer Fethi GÜRER’in kaleminden doğal bir müze görünümünde 
olan Niğde’nin tarihi ve doğal güzellikleri… 

Ömer Fethi GÜRER
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Niğde ili tarih öncesi dönem-
lerden günümüze yaşamın olduğu 
bilimsel olarak araştırmalarla da 
kanıtlanmış önemli bir merkezdir.  
Bu bağlamda Prof. Dr. Nur BALKAN 
ATLI başkanlık ettiği çalışmalar-
da geç (aşağı) paleolitik dönemden 
erken (yukarı) paleolitik döneme 
(günümüzden 160.000 – 1 milyon yıl 
öncesine) uzanan Kaletepe obsidi-
yen atölye buluntuları Niğde tarihi 
ile ilgili bilinen en eski dönem izleri 
oldu.  M.Ö. 600 bin yıl öncesine da-
yanan Göllüdağ-Kömürcü bölgesi, 
Kalatepe obsidiyen atölyesi, yoğun 
buluntulara erildi. Ayrıca Bahçeli 
Köşk Höyük, Çiftlik –Tepecik Hö-
yük, Pınarbaşı Höyük ve Çamardı 
–Kestel ortaya çıkarılan kalay ma-
den ocağı ile Madenci Köyü, Göltepe 
bulguları Niğde yerleşik yaşamının 
günümüzden on bin yıl öncesine 
kadar uzandığı belgelendi. Bor Pı-

narbaşı, Ulukışla Porsuk, Kemer-
hisar Tyana, Göllüdağ Hitit Şehri 
gibi bilimsel kazı çalışmalarında da 
bulgulara erildi. Niğde müzesinde 
bire bir örnekleme ile Bahçeli Köşk 
kazılarında açığa çıkan yaşam alanı 
canlandırıldı. 

Antik Roma Havuzu yanında te-
pede Bahçeli Köşk kazılarında M.Ö 
8000–5000 yılları neolitik(yeni-cilâlı 
taş) çağ dönemi aydınlandı.  Prof. 
Uğur SİLİSTRE ile başlayan ve Prof. 
Dr. Aliye ÖZTAN ile devam eden kazı 
dışında Çiftlik kazısı Doç. Dr. Erhan 
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BIÇAKÇI, Göllüdağ ilk ticaret obsidi-
yen ile kazı Prof. Dr. Nur BALKAN 
ATLI bilimsel başkanlığında devam 
etmektedir. Ayrıca Göltepe- Çamar-
dı, Celâller Köyü sınırları içinde eski 
tunç devri (M.Ö 3200–2000) izlerine 
erildiği yerdir. Kendisi ile çağdaş 
bir kalay maden olan Kestel Kalay 
Madeni ile 2 km uzaklıkta tepenin 
üzerinde yer alan bulgularda böl-
ge tarihi açısından önemlidir. Dar-
boğaz Kasabası yakınlarında (M.Ö 
2500–2300) dönemine ait metalik 
kaplar, töresel semboller bulunma-
sı bu dönemde bölgedeki yerleşme-
lerle ilgili bulgulardır.

M.Ö. III. Yy’da Niğde ili Hitit yer-
leşim alanları içinde önemli bir 
yere sahiptir. Fırtına Tanrısı Taru, 

onun karısı Güneş Tanrıçası Vuru-
şemu, bunların oğulları Bereket 
Tanrısı Telipişu heykelleri ile izle-
rine Tyana, Aktaş, Göllüdağ, Yayla 
yolu, Keşlik, Köşk, Gökbez, Porsuk 
gibi bölgelerde rastlamak olasıdır. 
Hitit İmparatorluk devri kralların-
dan Telepinus’un fermanında yer 
alan Niğde ile ilgili bilgide Tuvanu-
va (Tyana-Kemerhisar-Niğde) adı 
geçmektedir. Eski, yeni, geç Hitit 
Devletleri döneminde kayıtlarda adı 
geçen Tyana-Tuvana Tabal ülkesi-
nin merkezi konumuna erdiği Hitit 
dönemi yazıtlarında yer almaktadır. 
Ayrıca Nahita ve Göllüdağ şehir dev-
letleri bu dönemdedir. Tabal bölge-
sinde Nahita kralının Saruvanas ol-
duğu da bulgulardan anlaşılmıştır.

Orta ve geç tunç çağları ki (M.Ö 
2000–700) dönemlerini kapsayan 
süreçte Niğde bölgesi için birden 
çok önemli şehir bu dönemde gö-
rülmektedir.

Geç Hitit döneminde  (M.Ö 1200–
700)   Tabal ülkesinde Göllüdağ zir-
vesinde şehir devletinin 2172 met-
re yükseklikte yer alan kalıntıları; 
mimarî ile yontuculuğun beraber 
uygulandığı ve sur duvar kapıları ve 
saray cepheleri kabartma taş blok-
larıyla kaplandığını gösteren önemli 
bir örnektir. Hitit hiyeroglif yazısı 
kullanıldığı süreç izleri de burada 
bulunmuştur.  

Niğde Hitit dönemine ait ilk bu-
luntularda farklı müzelere gön-
derilmiştir. Hititliler dönemine ait 



38 TURİZM ticaretCilt: 5 • Sayı: 35

Pithos(M.Ö 8 yy) mezar, Porsuk ki-
tabesi (M.Ö 8 yy), Hitit Fırtına Tan-
rısı Teşup (M.Ö 8 yy sonu 7 yy başı) 
, Keşlik Steli(M.Ö 8 yy), Valisa Ki-
tabesi (M.Ö 9 yy), Andaval Kitabesi 
(M.Ö 9 yy) gibi eserler günümüzde 
Niğde müzesindedir. Asurlulardan 
sonra Niğde bölgesi bir süre Kilik-
ya Krallığı sınırları içinde kalmıştır. 
Pers Kralı II. Kurtaş Lidyalıları da 
yenerek Niğde bölgesine egemen 
olmuştur. Persler Kapadokya’yı 
‘Güzel Atlar Ülkesi’ olarak anarlar. 
Bu süreçte Niğde Pers imparatorlu-
ğuna vergi ödeyen, at, koyun, katır 
gönderen bir vali yönetimindedir.  
Pers İmparatorluğu ile ilgili bulu-
nan sikkeler Niğde’de Perslerin 
izini gösteren bulgulardır.  M.S. Ro-

malılar döneminde özellikle Tyana 
Kemerhisar çok gelişen bir merkez 
olmuştur. Burada İtalyanların kazı 
çalışmaları da devam etmektedir. 
Bizans döneminde de Niğde farklı 
yerlerde eserlere rastlanmakta-
dır. Bu dönemde Arapların bölgeye 
yaptığı salıdırılarda çok sayıda eser 
tahrip olduğu bilinmektedir.  

Niğde Selçuklu, İlhanlı, Kara-
manoğlu ve Osmanlı döneminde de 
önemli merkezdir. Bu dönemlere 
ait eserlerin bir kısmı günümüze 
ermiştir.

Aladdin Cami, Sungurbey Cami, 
Hüdavent Hatun Türbesi, Rahmani-
ye ve Kığılı Cami, Akmedrese, Niğde 
Kalesi, Öküz Mehmet Paşa Kervan-

sarayı, Niğde ve Bor Paşa Cami, Bor 
Kale Cami ile Osmanlı döneminde 
yapılan 3’ü Niğde merkezde 40 civa-
rında kilise halen sağlam durumda-
dır. Gümüşler Manastırı, Tyana Su 
Kemerleri,  Dikilitaşı, Roma Hama-
mı, Bahçeli Roma Havuzu, Fertek, 
Bor, Niğde, Yeşilburç Konakları, 
Kavlaktepe yer altı şehri, Değirmen-
ler Mağarası, Karatlı, Dikilitaş Ka-
sabası, Çavdarlı, İçmeli  Kaya me-
zarları, Yeşilyurt ve Tepeköy Roma 
Kral mezarları, Yeşilyurt Manastırı, 
Çukurkuyu  saray ve yer hanı, Misli, 
Hasaköy, Ballı, Hançerli, Kurdunus, 
Azatlı, Begüm, Kavuklu, Çarıklı, Ak-
taş Hellena  Kiliseleri, Kitreli Asma 
Kayalıkları, Gölcük Su başı, Ulukışla 
Kasabası Avöreni, Kayırlı, Nar Vadi, 
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Kula, Gösterli, Bozköy, Edikli yerleş-
meleri, Yeşilyurt kasabası manastır, 
kilise, Altunhisar kaya yerleşmeleri,  
Niğde Kalesi, Keçikalesi, Yeşilyurt 
Kalesi, Bademdere Kalesi, Çanakçı 
Kalesi, Murtandı Kalesi, Çömlekçi-
de Gala ve yer altı şehri  görülmesi 
gereken dünün izlerini taşıyan yer-
lerdir.

Niğde ili ilgili Cumhuriyet döne-
mine kadar on bin yıllık detayları ve 
ayrıntıları ‘Niğde Kapadokya Baş-
kenti’ adı ile 800 sayfalık bir kitapta 
topladım. Ömer Fethi Gürer olarak 
bu kitap Niğde ili ilgili yazdığım dört 
kitaptan biri oldu.

Aladdin Cami gölge ile beliren 
kadın başı ile aslan başlı çörtenleri, 
Sungurbey Cami de Sungur kuşu ile 
Ördek ve çift başlı yılanı, Hüdavent 
Hatun Türbesi pencere üzerinde in-
san başlı kuşları sütununda bebek 
yüzünü, Kığılı Cami de kuş kafesini, 
Kalede Sungur kuşunu, Gümüşler 
Manastırında Gülen Meryem Ana 
Freksini, Kurdunus Kilisesi Kuşla-
rı başını yutan yılanların yer aldığı 

sütunu, Yeşilyurt Kral mezarları, 
Manastırı, Fertek, Bor, Cullaz Soka-
ğı ve Kadıoğlu Konakları, Saruhan 
ile Bor’da Mustafa Hızır evi Niğde 
Müzesini ilk anda görülmesi gere-
ken ayrıcalıklı yerlerdir. Aladağları, 
Bolkarları, Kayardı, Tepebağ ve Bor 
bağlarını, doğal göllerini, kır çiçek-
lerini, Bor parkını, Akkaya, Emirler, 
Postallı ve Gebere Barajı dinlenmek 

için seçeceğiniz yerler olsun. Ayrıca 
Çiftehan Kaplıcaları, Nar Göl Vadi ve 
şifalı suyu, İçmeli kasabası İçmesi 
sağlık merkezleri olarak öne çıkan 
yerlerdir. Her köyü kasabası ta-
rih ve doğa olarak zengin Niğde’de 
gördüklerinizle farklı uygarlıklarda 
gezinecek ve güzel bir dinlence ya-
şamış olacaksınız. 



SAĞLIK

Şeker Hastalığı

Şeker hastalığı mutlak veya göreceli insülin yeter-
sizliğinin neden olduğu karbonhidrat, protein ve yağ 
metabolizması bozukluğu ile sonuçlanan bir metabo-
lik hastalıktır. Tip 1 (çocuklukta başlar) otoimmün bir 
hastalık olup pankreas beta hücrelerinin yıkımı so-
nucu ortaya çıkar ve mutlak insülin tedavisi gerekir. 
Tip 2 diyabette ise insülin direnci ve pankreas beta 

(DİABETES MELLİTUS)

Uz. Dr. H. Ali DÖNMEZ / Dâhiliye Mütehassısı

hücrelerinin insülin salgılamasında görülen bozuk-
luğun bir arada bulunması neden olur. Hastalık iler-
leyicidir ve bir süre sonra insülin eksikliği gözlenir. 
Şeker hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek 
artmaktadır. Kontrolsüz diyabetten kaynaklanan kan 
şeker yüksekliği (hiperglisemi) akut komplikasyon-
ları ile ölüme, göz, böbrek, sinir sistemi, kalp ve da-
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mar sistemi üzerindeki kronik komplikasyonları ile 
de yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. 
Hastalığın oluşumunda genetik ve çevresel faktörler 
söz konusudur. Özellikle fazla kilo artışı ve hareket-
siz yaşam en büyük etkendir.

Hastalığın belirtileri:

Tip 1 hastalarda insülin yokluğuna bağlı olarak 
dolaşımda aşırı miktarda glukoz ve yağ asidi birikir. 
Buna bağlı olarak: sık idrara çıkma, aşırı susama ve 
çok su içme, görme bozukluğu, aşırı yemeye rağmen 
kilo kaybı, baş dönmesi, halsizlik oluşur. İnsülin ek-
sikliği çok fazlaysa ve kısa sürede oluştu ise hastada 
bulantı, kusma, karın ağrısı, dehidratasyon, tansiyon 
düşmesi, derin ve hızlı solunum, bilinç bozukluğu ve 
koma meydana gelir.

Tip 2 hastalarda hastalığın ortaya çıkışı oldukça 

değişkendir. Ağız kuruluğu, fazla su içme, sık idra-
ra çıkma, idrar kaçırma, halsizlik, görme bozukluğu, 
kol ve bacakta uyuşmalar, deri enfeksiyonları, ka-
şıntı, yara iyileşmesinde gecikme, cinsel güçsüzlük 
gibi belirtiler olabilir. Ancak çoğu hastada uzun süre 
belirti olmayabilir. Bu sebeple riskli gruptaki kişi-
ler belirti olmasa da tarama için doktora müracaat 
etmelidir. Risk grupları; fazla kilolu olmak, birinci 
derece yakınlarında şeker olması, iri bebek doğuran 
veya gebeliğinde diabet gelişen kadınlar, hipertansi-
yon hastaları, kan yağları yüksek olanlar, daha önce 
sınırda şeker yükselmesi tespit edilenler, yumurtalı-
ğında polikisti olan kadınlar, kalp ve damar hastalı-
ğı olanlar, düşük doğum tartılı kişiler, fizik aktivitesi 
düşük kişiler, fazla yağlı ve az posalı yeme alışkanlığı 
olanlar, şizofreni hastaları ve atipik antipsikotik ilaç 
kullanan kişilerdir. Kan şekeri yüksek tespit edilen 
kişiler en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 



FIKRA & ŞİİR

Şans
Bir filozofa sormuşlar: Şansa 
inanır mısınız?

Filozof: Evet, yoksa 
sevmediğim insanların 
başarısını neyle 
açıklardım…

Vefa
Yaşlı bir adam, sabah erken evinden çıkmış yolda 

ilerlerken, bir bisikletlinin kendisine çarpması ile yere 
yuvarlanmış ve hafif yaralanmış.

Sokaktan geçenler, yaşlı adamı hemen en yakın 
sağlık birimine ulaştırmışlar. Hemşireler, adamcağızın 
yarasına pansuman yapmışlar, ama ‘biraz beklemesini 
ve röntgen çekerek her hangi bir kırık veya çatlak olup 
olmadığını inceleyeceklerini söylemişler.

Yaşlı adam huzursuzlanmış ve acelesi olduğunu, 
tetkik istemediğini söylemiş. Hemşireler merakla ace-
lesinin sebebini sormuşlar.

Adamcağız da: ‘Karım huzur evinde kalıyor, her sa-
bah onunla kahvaltı etmeye giderim, geç kalmak iste-
miyorum. ‘ demiş.

‘Karınızın, siz gecikince merak edeceğini düşünü-
yorsunuz herhalde.’ demiş bir hemşire.

Adam üzgün bir ifade ile ‘Ne yazık ki karım alzhei-
mer hastası ve benim kim olduğumu bilmiyor.’ demiş.

Hemşireler hayretle: ‘Madem sizin kim olduğunuzu 
bilmiyor, neden her gün onunla kahvaltı yapmak için  
koşturuyorsunuz? ‘ demişler.

Adam buruk bir sesle:  ‘Ama ben onun kim olduğu-
nu  biliyorum.’ demiş.

HAVAALANI
Genç iş adamı uçağa binmek üzere 

havaalanına gelir ve bilet kontrolü yapılan 
masaya giderek, elindeki valizleri teslim 
eder.

Görevli; “Biletinizi alabilir miyim?” der.

Adam biletini verir ve ekler; “Biletimden 
göreceğiniz gibi New York’a gidiyorum. 
Ancak, verdiğim yeşil valizin Londra’ya, mavi 
olanın da Paris’e gitmesini istiyorum.” 

Görevli kız şaşkınlıkla ; “Özür dilerim, 
ancak bunu yapmam mümkün değil”.

Bunun üzerine genç adam; “Bunu 
duyduğuma çok sevindim. Geçen sene 
yapmıştınız da…

Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca çarşamba pazarında 

gezintiye çıkmış. Dolaşırken birden 
ensesinde bir tokat hissetmiş ve kendini 
yerde bulmuş. Hemen kalkmış arkasına 
bakmış, bir de ne görsün iri yarı bir 
adam. 

Nasreddin Hoca: Bana sen mi vurdun?

 Adam: Evet ben vurdum. 

Nasreddin Hoca: Şakamı yaptın yoksa 
gerçek mi vurdun? 

Adam: Gerçek vurdum ne olacak? 

Nasreddin Hoca: Haa… iyi öyleyse, ben 
şakadan hiç hoşlanmam da..!



EKONOMİ
Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih Konu - Kasım Ayı

01.11.2011 14.11.2011 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

01.11.2011 14.11.2011 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

01.11.2011 14.11.2011 16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.11.2011 15.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.11.2011 15.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.11.2011 15.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.11.2011 15.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.11.2011 17.11.2011 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

01.11.2011 17.11.2011 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

01.11.2011 21.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.11.2011 21.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.11.2011 23.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01.11.2011 23.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01.11.2011 24.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

16.11.2011 24.11.2011 1-15 Kasım 2011 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.11.2011 28.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01.11.2011 28.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01.11.2011 28.11.2011 Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01.11.2011 30.11.2011 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.11.2011 30.11.2011 2011 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.11.2011 30.11.2011 2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi 
Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi

01.11.2011 30.11.2011 Ekim 2011Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin BildirimFormu(FormBa)

01.11.2011 30.11.2011 Ekim 2011Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin BildirimFormu(FormBs)

İlk Tarih Son Tarih Konu - Aralık

01.12.2011 09.12.2011 15-30 Kasım 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.12.2011 15.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2011 15.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.12.2011 15.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2011 20.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2011 20.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2011 23.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01.12.2011 23.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01.12.2011 26.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2011 26.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01.12.2011 26.12.2011 Kasım 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

16.12.2011 26.12.2011 1-15 Aralık 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.12.2011 02.01.2012 2012 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

01.12.2011 02.01.2012 Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.12.2011 02.01.2012 Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
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İSTATİSTİKİ GÖSTERGELER

Tüm Bankalar - Niğde - Raporlama 2010-12 2011-3 2011-6 2011 - 9

Veri - Raporlama Dönemi Değer Değer Değer Değer

Toplam Nakdi Krediler 964.481 1.043,60 1.200,63 1.276.098

Nakdi Krediler 938.004 1.019,64 1.176,22 1.253.172

Takipteki Alacaklar 26.477 23.953 24.407 22.926

Gayrinakdi Krediler 81.890 79.042 80.107 87.718

Konut Kredisi 139.715 146.274 153.906 160.995

Diğer Tüketici Kredileri 191.450 215.938 253.261 263.629

Ziraat ve Balıkçılık 132.640 139.393 171.386 187.581

Tasarruf Mevduatı 613.366 630.294 684.225 679.775

Tasarruf Mevduatı Türk Lirası 460.505 475.091 520.556 490.862

Tasarruf Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı 152.861 155.203 163.669 188.913

Toplam Mevduat 771.326 813.995 878.645 881.917

Kişi Başı Nakdi Kredi 2.759 3.017 3.481 3.708

Kişi Başı Takipteki Alacak 78 71 72 68

Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 1.804 1.865 2.025 2.012

Kişi Başı Toplam Mevduat 2.269 2.409 2.600 2.610

Şubeye Düşen Nüfus 14.163 13.517 13.517 12.515

Şube Sayısı 24 25 25 27

Toplam Nakdi Kredi Toplam Mevduat Oranı 125 128 137 145

Toplam Nakdi Kredi Tasarruf Mevduatı Oranı 157 166 175 188

Takipteki Alacaklar Toplam Nakdi Kredi Oranı 3 2 2 2
         

İŞ-KUR VERİLERİ -Kayıtlı İşsizler 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09

Meslek Grupları Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam

Büro ve Müşteri hizmetlerinde Çalışan 
Elemanlar 1471 1432 1206 986 1187 1038 1169 1.324 1.417

Hizmet ve Satış Elemanları 190 186 153 204 234 233 274 323 338

Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalı-
şanlar 3211 3013 2318 3434 3779 3718 3618 3.695 3.812

Nitelikli Tar.Hay. Avcılık,Orm.ve Su Ür. 
Çalışanları 8 8 5 19 20 19 23 24 25

Profesyonel Meslek Mensupları 204 196 161 172 212 227 282 373 414

Teknisyenler, Teknikerler ve Yrd. Prof. 
Mes. Men. 675 674 533 424 553 540 708 799 854

Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar 457 421 313 322 380 385 521 565 592

Tesis ve Makine Operatörleri ve Mon-
tajcılar 273 260 192 220 246 244 296 318 334

Yöneticiler 17 18 15 6 12 12 15 20 21

Genel Toplam 6506 6208 4896 5787 6623 6416 7367 7.441 7.807

İŞ-KUR NİĞDE İLİ AYLIK VERİLERİ
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MEDAŞ 
NİĞDE BÖL. 
İŞL. MÜD.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM

2011 YILI 
ENERJİ 

TOPLAMI-
(KWH)

51.773.062 47.631.757 52.643.804 52.879.204 49.678.188 55.647.834 71.144.828 81.147.011 84.309.323 546.855.011

2011 YILI 
ENERJİ-
SANAYİ-

(KWH)

27.464.156 26.325.382 31.442.374 29.590.719 27.880.188 26.387.242 28.030.170 22.444.192 24.823.944 244.388.367

2011 YILI 
DİĞER

24.308.906 21.306.375 21.201.43 23.288.485 21.798.00 29.260.592 43.114.658 58.702.819 59.485.379 302.466.644

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479) SİGORTALILAR-2011
 NİĞDE Toplam Aktif Sigortalılar Sosyal Güvenlik Kapsamı 
 2011-OCAK 9,733 61,183
 2011-ŞUBAT 9,761 61,309
 2011-MART 9,848 62,414 
 2011-NİSAN 9,802 62,430 
 2011-MAYIS 9,616 61,798 
 2011-HAZİRAN 9,673 62,110 
 2011-TEMMUZ 9,427 61,361 
 2011-AĞUSTOS 9,447 61,750 

(1479 Sayılı Kanun: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu)
   

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 2926) SİGORTALILAR - 2011
 NİĞDE Aktif Sigortalı Sosyal Güvenlik Kapsamı 
 2011-OCAK 13,786 47,410 
 2011-ŞUBAT 13,625 46,926 
 2011-MART 13,998 48,014 
 2011-NİSAN 14,156 48,598 
 2011-MAYIS 14,936 49,759 
 2011-HAZİRAN 14,502 49,836 
 2011-TEMMUZ 14,360 49,711 
 2011-AĞUSTOS 14,478 50,310 

(2926 Sayılı Kanun: Tarımda kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu) 
   

4/c AKTİF İŞTİRAKÇİLER VE EMEKLİLER
 NİĞDE Aktif Sigortalı Sosyal Güvenlik Kapsamı 
 2011-OCAK 11,876 46,961 
 2011-ŞUBAT 11,831 46,844 
 2011-MART 11,862 46,958 
 2011-NİSAN 11,849 46,939 
 2011-MAYIS 11,839 46,926 
 2011-HAZİRAN 12,169 47,843 
 2011-TEMMUZ 11,651 46,413 
 2011-AĞUSTOS 12,541 48,857 
   

2022 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK ALANLAR
 NİĞDE Toplam Aylık Alanlar 3816  Kan. Mad.Yeşil Kartlı Sayısı Yeşil Kartlıların Toplam İçindeki Oranı
 2011-OCAK 9,472 56,092 0.59
 2011-ŞUBAT 9,253 55,236 0.59
 2011-MART 9,346 54,494 0.58
 2011-NİSAN 9,415 53,908 0.57
 2011-MAYIS 9,265 53,390 0.57
 2011-HAZİRAN 9,023 52,929 0.57
 2011-TEMMUZ 9,113 52,896 0.57
 2011-AĞUSTOS 9,041 52,210 0.57

 (2022 Sayılı Kanun:65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun)

MEDAŞ NİĞDE İLİ AYLIK VERİLERİ

NİĞDE İLİ SGK AYLIK VERİLERİ
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Üye Adı Faaliyet Konusu

Lokman Sena Sultan Gıd. İlaç Koz. İnş. Tar. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bitkisel Ürünler

Al Ve Tarım Tohumculuk San. Tic. Ltd. Şti. Tarım

İnovasyon Turizm Tar. Gıd. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. Turizm

Mahmut Demir Zirai İlaç

Fikskim Pazarlama A.Ş. Niğde Şubesi Yapı Kimyasalları

Mert Temizlik Mad. Tar. Gıd. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Toptan Gıda

Niğkap Metal, Mob., Tar., İth., İhr., San. Tic. Ltd. Şti. İnşaat Malzemesi

Adem Tekeli İnşaat

Hüsnüye Kacur İnşaat Malzemesi

Isıtaş İnşaat ve Maden San. Tic. Ltd. Şti. Niğde Şubesi Taş Ocakçılığı

Ali Doğan İnşaat

Dilan Zirai Ürü. Nak. Akar. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tarım Ürünleri

Zekeriye Kaygısız İnşaat

Ak Kalsit Hammadde San. ve Tic. A.Ş. Madencilik

Meha Spor Giyim ve Teks. Ür. Tic. Ltd. Şti. Konfeksiyon

Okyanus Tohumculuk Ür. İth. ve İhr. Ltd. Şti Tarım

Niğgüneş Tavukçuluk Tar. Ve Gıd. Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gıda

Turgutlar Mühendislik Mad. Elek. Elek. İnş. Taah. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mühendislik Hizmetleri

Hasan Bayat, Niğde Şubesi Akaryakıt

Hakkı Özkan Eğitim

Naturel Soğutma Sis. İnş. Deko. San. ve Tic. Ltd. Şti. İnşaat

Üyelerimiz; Odamıza Hoş Geldiniz!
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20 Eylül 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Odamız Toplantı Salonu’nda yapılan Denetimli 
Serbestlik Toplantısı’na katıldı.

22 Eylül 2011 Meclis Başkanımız Mehmet Ayduğan, Ahilik Haftası Kutlama Törenlerine katıldı.

27 Eylül 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sn. Mehmet 
Mehdi Eker’in de katılımlarıyla Ercanlar Soğuk Hava Deposu Açılış Töreni’ne ve Cıngıllıoğlu Organik 
Tarım İşletmeleri ve Hayvancılık Tesisi’nin Temel Atma Töreni’ne katıldı.

30 Eylül 2011 Meclis Başkan Yardımcımız Yakup Öztürk, Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kent Güvenlik Danışma 
Kurulu Toplantısı’na katıldı.

30 Eylül 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Azim Kuyumculuk’un Açılış Töreni’ne katıldı.

03 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş ve Meclis Başkanımız Mehmet Ayduğan, Niğde 
Üniversitesi 2011-2012 Eğitim Öğretim Açılış Töreni’ne katıldılar.

05 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Odamız Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı’na katıldı.

07 Ekim 2011 Meclis Başkan Yardımcımız Yakup Öztürk, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Tarım Havzası 
konulu toplantıya katıldı.

07 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Trafik 
Komisyonu Toplantısı’na katıldı.

11 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Odamız Toplantı Salonu’nda düzenlenen Denetimli 
Serbestlik Toplantısı’na katıldı.

15 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş ve Meclis Başkanımız Mehmet Ayduğan ve Meclis 
Üyemiz H.Emin Akkuş Collezione Mağazası’nın Açılış Töreni’ne katıldılar.

19 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, 29 Eylül 2011-02 Ekim 2011 tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleştirilen ve Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
Niğde Günleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

21 Ekim 2011 Meclis Üyemiz Mustafa Aybar, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu Toplantısı’na katıldı.

21 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Nevşehir’de düzenlenen Ahiler Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. 

24 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Hüdavent 
Hatun’da açılışı yapılan Somali Halkına Yardım Kermesi’ne katıldı.

25 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Özel Güvenlik 
Toplantısı’na katıldı.

27 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.

27 Ekim 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
İl Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı’na katıldı.

28 Ekim 2011 Meclis Başkanımız Mehmet Ayduğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen 
Çelenk Sunma Törenine katıldı.

NiTSO Gündeminden…



DUYURU

BAŞSAĞLIĞI

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 ve okuyucularımıza iletebilmemiz için lütfen e-posta 
adreslerinizi, telefon ve fax numaralarınızı (hiç bildirmediyseniz ya da değişiklik olması 
durumunda) lütfen bize bildiriniz.

İletişim

Tel: 233 55 01
Fax: 233 55 00
E-mail: nigdetso@tobb.org.tr

Yüksel DOĞAN
(Doğum: Hasaköy Niğde, 18.11.1970)

Odamız üyelerinden, 1970 yılı Hasaköy Niğde doğumlu ve Doğan Kuyumculuğun sahibi

Yüksel DOĞAN
geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetmiştir.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) olarak odamız ve bütün üyelerimiz adına Yüksel 
DOĞAN’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi, dost ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI


