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B A Ş Y A Z I
Kış mevsiminin en çetin şartlarını yaşayan tüm Türkiye’nin ve 

Niğdemizin kar yağışına doyduğu, kış mevsimini geride bıraktığı 
şu günlerde 37. sayımızla bir kez daha sizlere “merhaba” demenin 
mutluluğunu yaşıyorum.

Geçtiğimiz aylarda muhteşem görüntüsü ile bizleri büyüleyen 
kar birçok köy yolu ile merkezlerin ulaşımını engellemekteydi. 
Öğrenciler bin bir güçlükle okullarına gitmeye çalışırken birçok 
il ve ilçe merkezinde okullar tatil edilmişti. Ancak kış mevsimini 
geride bıraktığımız şu günlerde bahar mevsiminin de yaklaşmasıyla 
hem sosyal hayatta hem de ekonomi de hareketlilik yaşandığını 
düşünüyorum. 

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılının ilk 
ekonomi verilerini ve istatistiklerini yayınladı. 2012 Şubat ayı Tüketici 
Fiyat Endeksleri (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksleri (ÜFE) verilerine 
baktığımızda, 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir 
önceki aya göre %0,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,13, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %10,43 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %7,48 artış gerçekleştiği görülüyor. Ana harcama grupları 
itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %2,08 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler grubunda gerçekleşmişken, Şubat ayında endekste 
yer alan gruplardan ev eşyasında %1,04, sağlıkta %0,66, konutta 
%0,60, lokanta ve otellerde %0,46, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,37, 
ulaştırmada %0,33, eğitimde %0,11 artış, haberleşmede %-0,19, 
eğlence ve kültürde %-0,34, giyim ve ayakkabıda %-4,07 düşüş 
gerçekleşmiş olarak gözüküyor. Umuyorum ki bahsettiğim tüm bu 
değerlerde yüzümüzü güldürecek gelişmeler yaşanır ve ekonomimiz 
daha da iyi noktalara gelir.

Bu sayımızda, dergimizin klasikleşen bölümü “büyüteç”te, 
geleceğin madeni olarak da adlandırılan ‘kalsit’ madeni üretimi 
yapan ‘NİDAŞ A.Ş.’ yer alıyor. NİDAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman DOĞRUL ile yaptığımız sohbete dair NİDAŞ A.Ş.’nin kuruluş 
hikâyesini, Niğde’deki yerini anlatan keyifli bir yazı hazırladık. 

Ayrıca bu sayımızda tüm Türkiye de olduğu gibi ilimizde de 
faaliyet gösteren AKUT (Arama ve Kurtarma Derneği) Niğde Ekibi’ne 
yer veriyoruz. Doğal afet durumlarında olay yerine ilk olarak ulaşan 
ve zor şartlar altında arama ve kurtarma çalışmalarını yürüten, hayat 
kurtaran gönüllülerden oluşan AKUT Niğde Ekibinin lideri Nedim 
URCAN, sizler için AKUT’u anlattı. 

Niğde’nin gündemini ve nabzını tutmaya çalıştığımız 37. sayımızı 
keyifle okumanız dileğiyle…

Serdar ECEMİŞ
NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı



HABERLER

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 

Niğde’de

20 Ocak 2012 Cuma günü Niğde’ye gelen 
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün ilk ziyaret ettiği yer 

Niğde Valiliği oldu. GÜL, valiliği ziyaretinde Niğde Valisi 
Alim BARUT’tan Niğde ile ilgili bilgiler aldı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, 
20 Ocak 2012 günü Niğde’yi 
ziyaret etti. Ziyaretine Niğde 

Valiliği ile başlayan GÜL, Niğde Va-
lisi Âlim BARUT’tan Niğde ile ilgili 
bilgi aldı. 

Yerel ve ulusal basının yoğun ilgi 
gösterdiği ziyaret esnasında bası-
na açıklama yapan Cumhurbaş-
kanı Abdullah GÜL, “uzun süredir 
Niğde’yi ziyaret etmek istiyordum. 
Bu gün bunu gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum”, diyerek 
başladığı açıklamasına Niğde ilinin 
hem tarih hem de doğal güzellikleri 
ile Orta Anadolu Bölgesi’nin cazip 
bir şehri olduğunu belirterek de-
vam etti. Ayrıca Niğde Kalesinin de 
yine aynı şekilde Orta Anadolu Böl-
gesi için önemli olduğunu, bölgenin 
sembolü olduğunu da vurguladı.

Kentin girişinden itibaren düzen 
ve gelişmenin dikkat çektiğini be-
lirten Cumhurbaşkanı GÜL, bir kent 

için üniversitenin önemini vurgula-
yarak “Üniversite bir kentin loko-
motifidir” açıklamasında bulundu.

Ayrıca temasları çerçevesinde 
Niğde’yi daha yakından tanıma fır-
satını bulacağını belirten Cumhur-
başkanı GÜL, “Anadolu’nun orta-
sında tarihi, kültürü, kendisine has 
kimliği ile Niğdemizin ayrı bir yeri 
vardır” diyerek düşüncelerini dile 
getirdi. Yaptığı ziyaretler esnasın-
da halkla da iç içe olan GÜL, halkla 
selamlaştı ve sorunlarını dinleme 
fırsatı da buldu. Yürüyerek gerçek-
leştirdiği ziyaretlerde yarıyıl tatili-
ne girerek karne alan öğrencilerin 
karnelerine baktı ve bazı öğrencile-
rin de karnelerini imzaladı.

Niğde Valiliği ziyaretinin ardın-
dan yürüyerek geçtiği Niğde Beledi-
yesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Abdullah GÜL, burada da Belediye 
Başkanı Faruk AKDOĞAN’dan yine 
kentle ilgili bilgi aldı. Belediye’den 

sonra Niğde Üniversitesini de zi-
yaret eden Cumhurbaşkanı GÜL, 
üniversitelerin her alanda standart-
ları yükselttiğini belirterek Niğde 
Üniversitesi’nin de eski olmasının, 
yıllar içinde kurumsallaşarak geliş-
mesinin önemini vurguladı. Ayrıca, 
bunun Niğde ili için oldukça önemli 
bir kazanım olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL 
Niğde ziyaretinden memnun kal-
dığını belirterek “Niğde Kayseri’ye 
çok yakın, ben de Niğdeli sayılırım. 
Niğde ilerleyen günlerde daha da 
güçlü bir il olacaktır. Sivil toplum 
kuruluşları, meslek kuruluşları 
kendi içlerinde dayanışma halinde 
ama kentin eksikliklerinin gideril-
mesi için bundan daha çok daya-
nışma içinde bulunulması gereki-
yor, şeklinde yaptığı açıklamaları 
ile Niğde ziyaretini sonlandırarak 
Niğde’den ayrıldı.
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Okul/Kurum sayısı 292, derslik sayısı 3147, öğren-
ci sayısı 72.864, öğretmen sayısı 3.843, derslik 
başına düşen öğrenci sayısı 23, İlköğretim okulu 

207, Orta Öğretim okulu 26 ve Mesleki ve Teknik Eğitim 
okulu 22 olan Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Müdürü 
Celalettin EKİNCİ Niğde ile ilgili olarak;

“Öncelikle Niğde’nin çok güzel bir il olduğunu söy-
lemeliyim. Ciddi bir potansiyele sahip olduğunu dü-
şünüyorum. Ancak bunun yanı sıra, eğitim alanı olsun 
veya diğer alanlarda sanki bir tutukluk yaşıyor. Kırsal 
kesimde çocuklarımızın tarım işçiliği, hurdacılık konu-
larına yönlendirilmesi ile ilgili bazı sıkıntılar mevcut. Bu 
tutukluğu aşarsa çok güzel değişimler ve gelişimler ya-
şayacak ben buna inanıyorum. Örneğin çok değerli bir 

turizm alt yapısına sahip. Ama tanıtım aşamasında bazı 
şansızlıkların gölgesinde kalmış gibi bir hali var. Olduk-
ça geniş portföye sahip bir müzesi olmasının yanı sıra 
doğal açık hava müzesi görünümü özelliğini de bünye-
sinde barındırıyor. Tüm bu özelliklerinin hak ettiği de-
ğeri bulabilmesi için el birliği ile Niğde’nin tanıtımının 
yapılmasının doğru bir hareket olacağı kanısındayım, 
ifadelerine yer verdi.  

1965 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu 
Afyon’da, ortaokul ve liseyi Konya Doğanhisar’da okudu. 1983 yı-
lında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1988 yılında 
mezun oldu.

1990 yılında İzmit Yetiştirme Yurdu’nda göreve başladı. Sırasıyla 
Ankara 50. Yıl Yetiştirme Yurdu’nda, Sungurlu Fatih Ortaokulu’nda, 
Mamak Abidinpaşa Lisesi’nde, Çankaya Milli Piyango Anadolu 
Lisesi’nde ve Yenimahalle Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlköğretim 
Okulu’nda ve Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda öğret-
menlik ve yönetici olarak görev yaptı. 07 Haziran 2010 tarihinde 
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak 
atandı. 

23 Ocak 2012 tarihinde Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 
başladı. Özel zevkleri arasında 20 yıldır yaptığı zıpkınla balık avcılığı 
olduğu ve dağları çok sevdiğini belirten Celalettin EKİNCİ, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü 
Celalettin EKİNCİ Oldu

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden, Niğde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne İl Müdürü olarak 23 Ocak 
2012 tarihinde atanan 
Celalettin EKİNCİ görevine başladı…

Celalettin EKİNCİ
Niğde İl Milli Eğitim Müdürü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat 
ve görevleri hakkındaki bazı kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnameler de (KHK) değişiklik yapıldı. 

Yapılan değişiklikler doğrultusunda Bölge Çalışma Mü-
dürlükleri kapatıldı. İş-Kur İl Müdürlükleri de bu kap-
samda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak isim 
değiştirdi.

İsim değişikliği yapılan kurumda kadro değişikliği de 

yaşandı. Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne 
Mustafa TOKÖZ atandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Ka-
rarnameye (KHK) göre, bir yıl içinde yönetmeliklerin 
düzenlenmesinin ardından Bölge Çalışma Müdürlükle-
rinin iş ve işlemleri Çalışma ve  İş Kurumu İl Müdürlük-
lerince yürütülecek.

3 Ocak 1955 Kayseri doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Kayseri Develi de tamamladım. 1973 yılında Gazi Üniversitesi Mate-
matik Bölümü’nü kazandım. 

18 Nisan 1977 yılında ilk meslek hayatıma Ankara’da Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’nde memur olarak başladım. 1978 yılında Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü’nde şef yardımcılığı, 1979 yılında ise şef olarak görevime devam ettim.  Aynı yıl 1979 da Kayseri Bağ-Kur Bölge Müdürlüğü’ne şef 
olarak atandım. Temmuz 1986’da Bağ-Kur Niğde İl Müdürlüğü’ne şef olarak geçiş yaptım. 21 Aralık 1990’da Bağ-Kur Niğde İl Müdürlüğü İl 
Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. 

15 Haziran 2008’de Niğde İş-Kur İl Müdürü, 2009 da İş-Kur Genel Müdürlüğü’ne Eğitim Uzmanı olarak atandım. Son olarak 665 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kurumun Çalışma ve İş Kurumu olarak yeniden yapılanmasına mütakiben 11 Ocak 2012’de Niğde Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Mustafa TOKÖZ
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Müdürü

Niğde İş-Kur Müdürlüğü’nün adı Niğde Çalışma ve İş Kurumu Müdür-
lüğü olarak değiştirildi. Niğde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne 
ise Mustafa TOKÖZ getirildi.

Çalışma ve İş Kurumu 
Müdürü Mustafa TOKÖZ Oldu
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Akbank, 1948 yılının Ocak ayında, Adana’da, yerel 
bir banka olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı 
bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağ-

lamak olan Akbank’ın ilk İstanbul şubesi, 14 Temmuz 
1950’de Sirkeci’de açılmıştır. 1954 yılında genel mü-
dürlüğünün İstanbul’a taşınmasının ardından şube sa-
yısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık 
işlemlerinde otomasyona geçmiştir. 1990 yılında halka 

açılmıştır. Akbank, temel bankacılık hizmetlerinin yanı 
sıra bireysel, KOBİ, kurumsal, özel bankacılık ve ulus-
lararası ticaretin finansmanı hizmetlerini sunmaktadır. 

Toplam 912 şubesi ve 15.300’ün üzerinde persone-
liyle yurt içinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip 
olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul’daki genel müdür-
lüğü ve yurt çapındaki 20 bölge müdürlüğü aracılığıyla 
sürdürmektedir.

Akbank Şube Müdürü
Erhan SAĞCAN Görevine Başladı

Erhan SAĞCAN, Ocak 2012 tarihinde Niğde Akbank Şubesi Şube Mü-
dürü olarak atandığı görevine başladı.

1975 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini babasının mesleği gereği Adıyaman, Bitlis ve Ağrı illerinde tamamladı. Lise 
öğrenimini Yozgat Sorgun Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Uludağ Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

İlk mesleki kariyerine 2001 yılında Adana Akbank Küçüksaat Şubesi’nde gişe görevlisi olarak başladı. 2005 yılında aynı şubede şirket müşteri 
temsilcisi olarak görevine devam etti. 2008 yılında ise Kayseri Yeni Sanayi Şube Müdürlüğüne atandı. 

Son olarak 2012 Ocak ayında Niğde Akbank Şubesi Şube Müdürlüğü görevine başlayan Erhan SAĞCAN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Erhan SAĞCAN
Akbank Şube Müdürü
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Yapılan ziyarette ilk olarak, 1999 yılında kapatılan 
Gümrük Müdürlüğü’nün yeniden açılması ile ilgili 
olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI ile 

görüşen Niğde heyeti ardından da Niğde’nin yeni çıkarı-
lacak teşvik yasasından daha verimli bir şekilde yararla-
nabilmesi konusunda destek için Ekonomi Bakanı Zafer 
ÇAĞLAYAN ile görüştüler. Ziyaretlerin oldukça olumlu 
bir havada geçtiği bildirildi.

Ziyaretlere Niğde Milletvekilleri Ömer SELVİ ve Alpas-
lan KAVAKLIOĞLU’nun yanı sıra Niğde Ticaret ve Sanayi 
Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar ECEMİŞ, 
Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Şevket KATIRCIOĞLU, Niğde Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer UYANIK, Bor Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah ÇALAPKU-
LU, iş adamı ve 21. dönem milletvekili Eyüp DOĞANLAR, 
OSBÜK Üst Kurul Üyesi Mehmet DOĞANLAR ile iş adamı 
Lütfü EDE de katıldı.

Gümrük Müdürlüğü’nün açılması şart

Niğde milletvekilleri Alpaslan 
KAVAKLIOĞLU ve Ömer SELVİ, 
beraberlerinde Niğde heyeti ile 
birlikte, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati YAZICI ve 
Ekonomi Bakanı Zafer 
ÇAĞLAYAN’a bir çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi.

Niğde Heyeti
Bakan YAZICI ve Bakan ÇAĞLAYAN’ı 

Ziyaret Etti
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Niğde’nin ihracat verilerinin de 
bir raporla ortaya konduğu ziya-
rette vekiller Bakan YAZICI’dan, 
Niğde’nin ekonomi ve ticari hayatı-
na ivme katacağına inandıkları Niğ-
de Gümrük Müdürlüğünün tekrar 
açılması için destek istediler. Niğde 
milletvekilleri Ömer SELVİ ve Al-
paslan KAVAKLIOĞLU öncülüğün-
deki Niğde heyeti daha önce faaliyet 
gösteren ancak 1999 yılında kapatı-
lan Niğde Gümrük Müdürlüğü’nün 
yeniden açılması konusunda Bakan 
YAZICI’ya Niğde’de iki adet organize 
sanayi bölgesi bulunmakta olduğu-
nu, bu bölgelerdeki firmaların ürün-
lerinin büyük bir bölümünün ihraç 
edildiğini belirttiler. İhraç ürünleri 
içerisinde özellikle makine ve ham 
madde ithalatı yüksek seviyede ol-
duğunu aktaran heyet gümrük iş-
lemlerinin dönemsel olmayıp yıl bo-
yunca devam ettiğinden, işlemlerle 
ilgili sıkıntılar sürekli yaşanmakta 
olduğundan bahsettiler. Gümrük 
Müdürlüğü konusundaki isteklerin-
de ısrarlı oldukları belirten Niğde 
milletvekilleri ve beraberlerinde-
ki Niğde Heyeti, Bakan YAZICI’dan 
Müdürlüğün yeniden kurulması için 
söz aldılar.

Yeni yasada Niğde’nin öncelikle-
ri gözetilsin

Niğde heyetinin Ekonomi Bakanı 
Zafer ÇAĞLAYAN’ı ziyareti ise ya-
kında açıklanması beklenen “Teşvik 
“Yasası”ndan Niğde’nin nasıl daha 
verimli yararlanabileceği üzerine 
karşılıklı görüş alış verişi üzerine 
geçti.

Hazırladıkları raporu Bakan 
ÇAĞLAYAN’a sunan Niğde Millet-
vekilleri ve Niğde heyeti mevcut 
yasanın Niğde için neden etkili ola-
madığını da anlatarak yeni yasaya 
yönelik isteklerini ilettiler. Bakan 
ÇAĞLAYAN’a Niğde’nin içerisinde 
bulunduğu bölgede ilimizden daha 
gelişmiş olan Kayseri, Konya, Ma-
nisa, Gaziantep gibi iller yer almak-

ta, bu durum bölgesel gelişmişlik 
farklarının azaltılması ve sektörel 
kümelenmeyi öne çıkararak uygun 
bir yatırım ortamının oluşturulması 
amaçlarına ulaşmakta engel teşkil 
ettiği aktarıldı. Niğde’nin yer aldı-
ğı 3. Bölgeden çıkarılarak 4. Böl-
geye alınması gerektiğini Bakan 
ÇAĞLAYAN’a anlatan heyet bunun 
bir elzem olduğunu dile getirerek 
bu konuda destek istediler.

Niğde heyeti, Ekonomi Bakanı 
Zafer ÇAĞLAYAN’a arsa tahsisinde 
yaşanan sorunlar ve enerji teşvikin-
deki problemleri de anlatarak bu 
konularda da isteklerini dile getir-
me fırsatı buldular.
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16. Emitt Fuarı

9 – 12 Şubat 2012 tarihleri 
arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilen 16. EMITT-Do-
ğu Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarı 128 bin kişi 
tarafından ziyaret edildi. 

Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, 
Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunu üstlendiği 

fuar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek-
leriyle gerçekleşti. İstanbul TÜYAP Büyükçekmece 
Fuar salonlarında düzenlenen 16. Emitt Fuarı açılış 
töreninde, açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul GÜNAY ile diğer konuk ülkelerin bakanları 
beraber kestiler. 

Dünya’nın en büyük 5. Turizm fuarı Emitt, 
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından katılımcı-
ların yer aldığı görkemli bir açılış töreni ile başladı. 
4 gün süren 16. Emitt 2012 fuarına Niğde’den, Niğde 
Belediye Başkanı Faruk AKDOĞAN, Niğde Ticaret ve 
Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
ECEMİŞ, Niğde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu Başkanı Şevket KATIRCIOĞLU, Niğde 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer UYA-
NIK, Niğde İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Öncel 
KOÇ, Niğde İl Genel Meclis Başkanı Erdal KOÇYİĞİT 
ve daha birçok seçkin konuk katıldı. 

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen 16. Emitt 
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Fuarı, 4500 katılımcı ile 9-12 Şubat 
2012 tarihlerini kapsayan 4 günde 
128 bin ziyaretçiyi ağırladı. 2011 
yılına oranla kıyaslandığında hem 
katılımcı hem de ziyaretçi sayısında 
artış olduğu gözlemlendi. 

Turizm açısından oldukça önemli 
bir yeri olan 16. Emitt Fuarı’nda ka-
tılımcılar sundukları birçok gösteri 
ve etkinlikler ile renkli görüntüler 
oluşturdular. 16. Emitt Fuarı başta 
turizm profesyonelleri ve tatilciler 
olmak üzere daha birçok yerli ve 
yabancı turizmciyi de ağırladı. 16. 
Emitt Fuarı ilk iki gün profesyonel 
turizmciler ile tatilcileri ağırlarken 
son iki gününde ise ziyaretçilerine 
kapılarını açtı. 

Doğal, kültürel ve tarihi zengin-

liklerini ön plana çıkararak bölge-
lerinin turizm potansiyelini açığa çı-
karmak isteyen bölgesel kalkınma 
ajanslarının da yoğun ilgi gösterdiği 
fuara Türkiye genelinde sayıları 26 
olan bölgesel kalkınma ajansların-
dan 17’si katıldı. Bu sayede iller tu-
rizm potansiyellerini, tanıtımlarını 
daha etkili ve geniş bir sunum çer-
çevesinde yapmış oldular. 

Niğde İl Kültür Turizm Müdürü 
Mehmet Öncel KOÇ Niğde’nin fua-
ra katılma amaçları ile ilgili olarak 
yaptığı konuşmasın da ; 

“800 bin yıllık bir tarihi geçmişi 
olan Niğde, kültür varlıkları bakı-
mından zengin bir hazineye sahip-
tir. Roma döneminden günümüze 
ulaşan olimpik ölçülerdeki Roma 

Havuzu, Bizans Döneminden Kapa-
dokya bölgesinde en iyi korunarak 
günümüze ulaşan Gümüşler Ma-
nastırı, yine Selçuklu Dönemi eser-
lerinden camiler, medreseler, han-
lar, türbeler ve Osmanlı Dönemi’nin 
ülkemizdeki en muhteşem örneği 
Mehmet Paşa Kervansarayı, tarihi 
bu kentin önemli taşınmaz kültür 
varlıklarıdır. Niğde, Aladağ ve Bol-
kar Dağları’ndan dolayı dağcılığın 
da merkezidir. Ayrıca, Niğde sağlık 
ve kış turizminde marka bir kenttir. 
Niğde’yi gezmeden Kapadokya ziya-
reti büyük bir eksikliktir. Dünyanın 
önde gelen fuarlarından Emitt’e 
katılarak yerli ve yabancı turistlere 
tüm bu zenginliklerimizi tanıtmayı 
amaçlıyoruz” şeklinde ifadelere yer 
verdi.
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NiTSO
Kadın ve Genç Girişimciler 

Toplantısı

NiTSO bünyesinde faaliyet gös-
teren Kadın Girişimciler ve Genç 
Girişimciler Kurulları 31 Ocak 
2012 tarihinde 2012 yılının ilk 
toplantısını gerçekleştirdi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) 
bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Giri-
şimciler ve Genç Girişimciler Kurul Baş-

kanları Suna TUĞRUL ve Ogün SONGUR öncü-
lüğünde 31 Ocak 2012 Salı günü saat 18:00’de 
Kadın ve Genç Girişimciler Kurul toplantısı ger-
çekleştirildi.
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Daha önce hem aralarına ka-
tılan yeni üyeleri tanıtmak hem 
de eski üyelerle yeni üyelerin 
tanışıp kaynaşmasını sağlamak 
amacıyla bir tanışma toplantı-
sı gerçekleştirilmişti. Bu defa 
yapılan toplantıda ise 2012 ça-
lışma takvimi içinde ne tür et-
kinliklere ve organizasyonlara 
yer verileceği ile ilgili görüş ve 
öneriler karşılıklı olarak pay-
laşıldı. Ayrıca NiTSO Kadın ve 
Genç Girişimciler Kurulları’nın 
ortaklaşa düzenlediği bu top-
lantıda belirli konu başlıkları 
altında yeni ‘Çalışma Grupları’ 
oluşturuldu. Üyeler ilgi alan-
ları doğrultusunda belirlenen 
çalışma gruplarından birinde 
görev aldı. 

İlerleyen günlerde ayrı ayrı 
her bir çalışma grubuyla bil-
gi alışverişinde bulunmak ve 
yapılacak organizasyon ve et-
kinlikleri planlamak amacıyla 
toplantılar yapacaklarını kay-
deden NiTSO Kadın ve Genç 
Girişimciler Kurul Başkanları 
Suna TUĞRUL ve Ogün SON-

GUR yaptıkları açıklama da;

“NiTSO Kadın Girişimciler 
ve Genç Girişimciler Kurulları 
olarak, 2012 yılına üyelerimizin 
katılımlarıyla gerçekleştirdiği-
miz ilk toplantımızla ‘merha-
ba’ demiş olduk.   2012 de daha 
etkin bir rol üstlenmek ve her 
geçen yıl bu rolümüzü daha da 
yukarılara taşımak, NiTSO üye-
leri ve tüm Niğdeliler için başa-

rılı işlere imza atmak istiyoruz. 
Yeni yılda gerçekleştirdiğimiz 
bu ilk toplantıda belirli konu 
başlıkları altında çalışma grup-
ları oluşturduk. NiTSO Kadın ve 
Genç Girişimciler Kurul üyele-
rimiz; 3B Uzaktan Eğitim, Türk 
Ticaret Kanunu, Aile Şirket-
lerinde Kurumsallaşma, Yurt 
Dışı Fuarı ve Girişimcilik Zirve-
si konu başlıklarından ilgi duy-
dukları, yer almak istedikleri 
bir veya daha fazla gruba dâhil 
oldular. Bu çalışma grupları ile 
üyelerimiz arasında güzel bir iş 
bölümü yapmış ve her üyemizi 
kendi ilgi alanları doğrultusun-
da ki bir grubumuza dâhil et-
miş olduk. Belirlediğimiz konu 
başlıklarıyla daha etkili bir ile-
tişim kurabilmeyi ve üyeleri-
mizin ilgilendikleri konularda 
daha zevkli bir ortamda çalışa-
bilmelerini amaçladık”, şeklin-
de ifadelere yer verdikleri bir 
açıklama yaptılar.
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NiTSO’dan 

Üyelerine 3B Uzaktan Eğitim

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, 
bünyesinde faaliyet gösteren 
NiTSO Kadın Girişimciler ve 

Genç Girişimciler Kurulları’nın or-
ganizatörlüğünde, üyelerine yönelik 
ücretsiz  “3B Uzaktan Eğitim” paket 
programı sunuyor. 3B Uzaktan Eği-
tim programı, internet bağlantısının 
yapılabildiği her yerden ve istenilen 
zamanda ulaşılabilecek, zaman ve 
mekân kısıtlamasının olmadığı be-
lirli konu başlıkları altında toplan-
mış bir paket eğitim programıdır. 
Kişiye özel şifre ile giriş yapılacak 
olan bu eğitim programında Niğde 
Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ve 
bünyesinde faaliyet gösteren Kadın 
ve Genç Girişimciler Kurulları or-
taklaşa;

*Etkili iletişim,

*Müşteri Memnuniyeti,

*Profesyonel Yönetim Becerile-
ri,

*Takım Çalışması,

*Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, 
olmak üzere 5 ana konu başlığı be-
lirlemiştir.

NiTSO’nun üyelerine posta yolu 
ile duyurduğu “3B Uzaktan Eğitim” 
paket programına katılım için en 
fazla 2 ana konu başlığının seçil-
mesi ve onaylı olarak posta, fax ya 

da elden teslim yollarından biriyle 
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’na en 
geç 9 Mart 2012 tarihine kadar tes-
lim edilmesi gerekmektedir.

Eğitime her zaman değer ve 
önem veren Niğde Ticaret ve Sa-
nayi Odası, “3B Uzaktan Eğitim” 
paket programı ile üyelerine iş ve 
özel hayatlarında her zaman faydalı 
olabilecek bilgi ve becerilerin ka-
zandırılmasını amaçlamıştır. Pratik 
bilgiler, hayatın içinden örnekler ve 
profesyonel eğitmenler tarafından 
hazırlanan online eğitim videoları 
ile verilecek olan paket eğitim prog-
ramı sonunda başarılı olanlara eği-
tim programını başarı ile tamamla-
dıklarına dair sertifika verilecektir.

NiTSO Kadın Girişimciler ve 
Genç Girişimciler Kurul Başkanla-
rı Suna TUĞRUL ve Ogün SONGUR 
“3B Uzaktan Eğitim” paket progra-
mı ile ilgili olarak;

“Niğde Ticaret ve Sanayi Odamı-
zın öncülüğünde “3B Uzaktan Eği-
tim” paket programının üyelerimize 
sunulmasının karar aşamasında, 
tüm üyelerimiz için en faydalı ve 
gerekli olduğunu düşündüğümüz 5 
ana konu başlığını seçmeye çalıştık. 
Konu başlıklarımızı;  Etkili iletişim, 
Müşteri Memnuniyeti, Profesyonel 
Yönetim Becerileri, Takım Çalışma-
sı ve Dikkat Vücudunuz Konuşuyor 
olarak belirledik. Günümüzde artık 
bazı pratik bilgi ve becerilere herke-
sin sahip olması, şirket sahibinin ve 
çalışanlarının da kurum içi eğitime 
önem vermesi gerektiği kanısında-
yız. NiTSO Kadın ve Genç Girişimci-
ler Kurulları olarak, Niğde Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanımız sayın Serdar ECEMİŞ’e 
bize sunduğu bu eğitim programın-
dan ve eğitime verdiği desteklerden 
dolayı teşekkür ederiz”, şeklinde 
ifadelere ver verdikleri bir açıklama 
da bulundular. 

Niğde Ticaret ve Sanayi 
Odası (NiTSO) tüm üye-
lerine, internet aracılığı 
ile ücretsiz, “3B Uzaktan 
Eğitim”  imkânı 
sunuyor.
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Ticari işletmelerin kanu-
ni zorunluluk gerektiren 
tüm ilanlarının yayım-

landığı Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nin kuruluş yıldönü-
mü nedeniyle Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yö-
netim Kurulu Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU yaptığı açık-
lama da;

“Günlük ortalama 844 say-
fa yayımlanan ve internet üze-
rinde günde 1 milyon sayfadan 
fazla görüntülenen Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi gelişen 
teknolojiye paralel bir çizgide 
hizmet vermektedir. Gazete 
çalışanlarını kutluyor ve yarım 
asrı aşan yayın hayatı sürecin-
de tüm emeği geçenleri saygı 
ve minnetle anıyoruz,” ifadele-
rine yer verdi. 

21 Şubat 1957 tarihinde ilk 
nüshası yayımlanan ‘Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’, ilk gün-

kü azmi, yılların vermiş olduğu 
tecrübesiyle ve gelişen tek-
nolojinin sağlamış olduğu en 
ileri imkânlarla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 55’inci yaşını 
kutlayan ve baskı sayısı 8 bini 
geçen ‘Türkiye Ticaret Sici-
li Gazetesi’nin ilk nüshasında, 
‘Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından tatil günleri 
dışında her gün Ankara’da çı-
karılır’ açıklamalarına yer veri-
lerek hukuki dayanaklar kamu-
oyuna duyurulmuştur.

İlk nüshası beş sayfa ola-
rak yayımlanan Gazete’nin gü-
nümüzde sayfa sayısı günlük 
ortalama 844’e, ilan sayısı ise 
günlük ortalama 2646’ya yük-
selmiştir. Bu artış ve değişen 
teknolojiye paralel olarak Ga-
zete www.ticaretsicil.gov.tr ad-
resinden erişilebilen bilgi por-
talıyla da kamuoyuna hizmet 
vermektedir.

Ülkemizde faaliyet göste-
ren ticari işletmelerin kurulu-
şundan kapanışına kadar ilgili 
mevzuat çerçevesinde; yayım-
lanması zorunlu olan tüm ilan-
ları ticari hayatın güvenilirliğini 
sağlamak için Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde yayımlan-
maktadır. Türkiye Ticaret Si-
cili Gazetesi, Resmi İstatistik 
Programı kapsamında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nce 
açıklanan “Kurulan ve Kapa-
nan Şirket İstatistiklerinin” veri 
kaynağını oluşturmaktadır. 

Ticaret sicili ile ilgili işlem-
ler, Niğde Ticaret ve Sanayi 
Odası (NiTSO) kuruluş tari-
hi olan 1958 yılından itibaren, 
bünyesinde faaliyet gösteren 
Ticaret Sicil Memurluğu kana-
lıyla yürütülmüştür.

İlk kez 21 Şubat 1957 tarihinde yayımlanmaya başlanan, tica-
ri işletmelerin kanuni zorunluluk gerektiren tüm ilanlarının 
yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 55 yaşında…
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UMEM
Beceri’10 Kursları Tekrar

Başlıyor

Niğde Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (NiTSO), Niğde Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

ve Niğde Endüstri Meslek Lise-
si (EML)’nin ortaklaşa yürüttüğü 
UMEM Beceri’10 projesinin ilkinin 
başarıya ulaşması sebebiyle yeni-
den belirlenecek branşlarda yeni 
kursların başlayacağı belirtiliyor.

Uzmanlaşmış Meslek Edindir-
me Merkezleri (UMEM) Beceri’10 
Projesi bir beceri kazandırma ve 
iş edindirme seferberliğidir.

Uzmanlaşmış Meslek Edindir-
me Merkezleri (UMEM) Beceri’10 
Projesi; Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB), Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
(TOBB-ETÜ) arasında imzalanan 
protokol kapsamında ilk etapta 19 
ilde başlatılmış olup, gelinen nok-
tada 81 ilde uygulanmaya devam 
etmektedir

Başarıya ulaşan UMEM Bece-
ri’10 projesi kapsamında birçok 
işsiz genç ilgi duyduğu ve yeteneği 
olan branşlarda açılan kurslarda 
önce teorik bilgileri öğrendi. Kur-
su başarıyla tamamlayan kursi-
yerlere sertifikaları verildi. Eğitim 
aldıkları branşlara göre çeşitli iş-

letmelerde staj imkanına da sahip 
olan kursiyerler teoride öğren-
diklerini pratiği çevirme şansını 
da yakaladılar. Kursiyerlerin çoğu 
staj gördükleri işletmelerde de-
vamlı kaldı ve mesleki hayatlarına 
başladılar.

Bu sevindirici tablo neticesin-
de,  2012 yılı mart ayı içerisinde 
yeniden Kaynakçılık, Mobilyacılık 
ve Makine Bakım kursları açılma-
sı planlanmaktadır. Niğde Ticaret 
ve Sanayi Odası (NiTSO), Niğde 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü ve Niğde Endüstri Meslek Li-
sesi (EML)’nden oluşan ‘Kurs Yö-
netimi’ bu yöndeki çalışmalarına 
devam etmektedir. Kurs yönetimi 
açılması planlanan bu kurslara 
seçilecek olan kursiyer sayıları-
nın ve niteliklerinin saptanması 
amacıyla işletme/firma gezilerini 
sürdürmekte ve talepleri topla-
maktadır. 

Ön çalışmaların tamamlanma-
sıyla açılması planlanan UMEM 
Beceri’10 Projesi ile ilgili detaylı 
bilgi almak isteyenler, Niğde Tica-
ret ve Sanayi Odası (NiTSO), Niğde 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü ve Niğde Endüstri Meslek Li-
sesi (EML)’ye başvurabilirler. Ay-
rıca www.beceri10.org.tr internet 

adresini ziyaret edebilir ya da 444 
86 36 nolu danışma hattından bilgi 
alabilirler.

UMEM Beceri’10 Projesine ka-
tılacak kursiyerler;

*81 ilde donanımları yenile-
nen okullarda en son teknoloji ile 
mesleki eğitim görme imkânı, 

*toplam altı ay sürecek teorik 
ve pratik eğitimlerle hem bir mes-
lek edinecek, 

*hem de günlük 15 TL ödene-
cek

*Kurs almış kişilerin istihda-
mı halinde, 18-29 yaş arası erkek 
çalışanlar ile yaş sınırı olmaksı-
zın tüm kadın çalışanların Sigorta 
Primi İşveren Payı ödemeleri 42 
ay süreyle,

*30 yaş üzerindeki erkeklerin 
Sigorta Primi İşveren Payı öde-
meleri 30 ay süreyle Çalışma ve İş 
Kurumu tarafından karşılanması-
nın yanı sıra,

Meslek kursları süresince;

*İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
Sigortası ve Genel Sağlık Sigorta-
sından faydalanacaktır. 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi 
kapsamında NiTSO, Niğde Çalışma ve İş Kurumu ve Niğde EML’nin orga-
nizatörlüğünde UMEM Beceri’10 kursları tekrar başlıyor…
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Niğde Üniversitesi’nde 
20. Yıl Coşkusu

11 Temmuz 1992 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe giren kuruluş kanunu ile 

birlikte, Türk Yükseköğretim haya-
tında eğitim ve öğretimine başlayan 
Niğde Üniversitesi, öğrenciye sade-
ce diploma vermeyi değil, kariyer ve 
kişisel yaşam için gerekli deneyim-
leri kazandırmak suretiyle öğren-
ciyi hayata hazırlamayı kendisine 
misyon olarak belirlemiştir. Bu yö-
nüyle Niğde Üniversitesi öğrencinin 
sadece kariyerini değil kişisel geli-
şimini de önemseyen ve ona her iki 
yönde de gelişimi için olanak sağla-
maya çalışan bir üniversitedir.

 Niğde Üniversitesi, öğrenci-
lerine en güncel ve sağlıklı bilgiyi 
verip araştırma, analiz, yorum ve 
sunum yeteneklerini geliştirirken, 

öğrencilerinin kulüp faaliyetlerinde 
yer almalarını, müzik, spor, tiyatro 
gibi sosyal etkinliklere katılımlarını 
teşvik ederek kişisel ve sosyal yete-
neklerini geliştirmeleri konusunda 
da olanaklar sunmaktadır.

Niğde Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde 
Üniversitesi’nin amacını; 

“Ürettiği bilgiyi toplumun yara-
rına sunan, araştıran, sorgulayan, 
toplumsal sorumluluk bilincine sa-
hip, bilimsel, teknolojik, sosyal ve 
kültürel her türlü gelişmeye açık, 
insan hak ve özgürlüklerine, hu-
kukun üstünlüğüne saygılı, ulusal 
ve evrensel değerleri kucaklayan, 
sosyal ilişkileri güçlü bireyler ye-
tiştirmektir. Bu amaç doğrultusun-
da öğrencilerimizin eğitim, sağlık, 

beslenme, barınma, kültür, spor 
ve diğer sosyal gereksinimlerini en 
üst düzeyde karşılamak için tüm 
imkânlarımızı seferber etmekteyiz. 
Çünkü biliyoruz ki, istikbal gençle-
rimizin elindedir ve onlara sunulan 
her imkân, insanlığın geleceğine 
sunulmuş olacaktır. Yarınlarımızı 
inşa edecek değerli gençlerimizin 
sunulan imkânları en iyi şekilde 
değerlendirip geleceğin mutlu dün-
yasını oluşturması başlıca gurur 
vesilemiz olacaktır”, ifadeleri ile ta-
nımlamaktadır.

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak 
üzere 3 adet enstitü, Eğitim, Fen 
Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, 
Mimarlık, Mühendislik ve son ola-
rak Bakanlar Kurulu kararıyla bün-

1992 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Niğde Üniversitesi, 
2012 yılında gerçekleştirmeyi planladığı birçok etkinlik ve faaliyet-
lerle 20. yılını kutluyor… 
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yesine eklenen İletişim ve Tarım 
Bilimleri ve Teknolojileri Fakülte-
leri olmak üzere 7 adet fakülte, Zü-
beyde Hanım Sağlık Yüksek Okulu, 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Oku-
lu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu 
olmak üzere 3 adet yüksek okul ve 6 
adet meslek yüksek okulu ile Niğde 
Üniversitesi 20. yılında da öğrenci-
lerine eğitim ve öğretim vermeye 
devam etmektedir.

2012 yılında 20. yıl heyecanını ve 
coşkusunu yaşayan Niğde Üniversi-
tesi aynı zamanda, yıl içine yaydığı 
birçok sosyal etkinlik ve faaliyetler-
le tüm personel ve öğrencisiyle 20 
yılı, yaşanan olumlu gelişmelerle, 
büyüyen portföyü ve her geçen gün 
yenilenen eğitim anlayışıyla geride 
bırakmanın da mutluluğunu yaşı-
yor. 

Ocak ayında Sarıkamış Destanı 
Fotoğraf Sergisi, Sarıkamış Şehit-
lerini Anma Töreni ve Senfonik Ka-
bare gibi etkinlikleri gerçekleştiren 
Niğde Üniversitesi Mart ve Nisan 
aylarında ise;

Mart

*8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 

*İstiklal Marşı’nın kabul edildiği 
günü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma 
günü,

*16 Mart Öğretmen Okullarının 
Kuruluş Yıldönümü, 

*Nevruz, 

*18 Mart Çanakkale Şehitlerini 

anma günü,

*20. Yıl Hatıra Ormanı Fidan Di-
kimi

Nisan

*Dünyada ve Türkiye’de Yükse-
köğretim,

*15. Spor Şenlikleri,

*10. Müzik Eğitimi Sempozyumu, 
etkinliklerini gerçekleştirecektir.
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Yenilenebilir Enerji
Semineri

NiTSO, Niğde OSB Müdürlüğü ve Eorosalar 
Türkiye’nin ortaklaşa organize ettiği “2. Ulus-
lararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı, 

Sergisi, Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı” NiTSO toplan-
tı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adnan GÖRÜR, NiTSO Yönetim Kurulu Üyesi Musta-
fa ŞAN, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu Başkanı Şevket KATIRCIOĞLU, Niğde Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer UYANIK,  NiT-
SO Kadın Girişimciler Kurul Başkanı ve Meclis Üyesi 
Suna TUĞRUL ve dinleyiciler katıldı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiT-
SO), Niğde Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü ve Eurosolar Türkiye’nin 
ortaklaşa düzenlediği ‘%100 Yenile-
nebilir Enerji Konferansı’, 21 Şubat 
2012 tarihinde yapıldı.
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Konferansta Eurosalar Türkiye 
Başkanı ve Marmara Üniversite-
si Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 
konuşma yaptı. Konferansta şu 
konu başlıklarına yer verildi; 

Yenilenebilir enerji tedarik tek-
nolojileri ana başlığı altında;

*Rüzgar türbin teknolojileri, 

*Güneş enerjisinde elektrik üre-
timi, 

*Güneş enerjisinden proses ısısı 
üretimi, 

*Biyokütle enerjileri ve teknolo-
jileri,

*Jeotermal enerji uygulamaları. 

Ayrıca, 

*Sıfır enerjili binalar, sıfır kar-
bonlu şehirler ve ülkeler,

*Yenilenebilir enerjilerin depo-
lanması, akıllı şebeke teknolojileri,

*Enerjinin son kullanım etkinliği 
(Enerji üretim ve tüketiminin top-
lumsal maliyetlerinin içselleştiril-
mesi),

*Yerel yönetimlerde enerji ve-
rimliliği ve yenilenebilir enerji ile 
kendine yeterlilik,

*Yenilenebilir enerji ve enerji ve-
rimliliği için yatırım ve finansman 
modelleri,

*%100 yenilenebilir enerji için 
kapasite geliştirme ve eğitim,

*iklim değişikliği, sera gazı azal-
tılması ve adaptasyonu,

*Doğaya uyumlu enerji üretimi 
ve tüketimi

*Toplumların enerjisi

Konferansta Eurosalar Türkiye 
Başkanı ve Marmara Üniversite-
si Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 
yaptığı konuşmasında;

“Enerji konusunda binlerce yıl-
dır gelişen bir durum var. Sorunla-
rı gördükçe yeni çözümler üretilir. 

Atmosfer ülkelere bölünmüş. En 
uyanık ülkeler enerji sorunlarına 
çözüm buluyorlar. Sorunları başka 
ülkelere atıyorlar. Bu tür yatırım-
larda da bu önemli. Kendi ülkesi için 
iyi olanı kullanıp, kötüyü başkasına 
yolluyorlar. Başka ülkelerin sorun-
larını kendi ülkenize taşımamanız 
lazım. Beyin hücrelerimizi kullan-
mamız lazım. Ülkemiz bu konuda 
bedel ödemeli. Yenilenebilir enerji 
Birleşmiş Milletler’in (BM) ve Av-
rupa Birliği’nin (AB) kararları için-
de yer alıyor. Fosil yakıtların çözüm 

olmadığı ortaya çıkıyor. Enerjinin 
etkin kullanımı önemli. Örneğin Al-
manlar %100 yenilenebilir enerjiye 
geçmek istiyorlar. Almanya’da hü-
kümet, parlamento, herkes rüzgâr 
teknolojileri gelişsin diye bekliyor. 
Avusturya güneşten enerji sistem-
leri araştırması yapıyor” şeklinde 
ifadelere yer verdiği konuşmasını 
“Rüzgâr ve güneş özelleştirilemez, 
rüzgâr ve güneşi kimse parayla sa-
tın alıp özelleştiremez” ifadeleri ile 
tamamladı.
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Defterdarlıktan 
Mükellef Memnuniyeti 
Anketi
Gelir İdaresi Başkanlı-
ğı (GİB), kendi internet 
sitesi www.gib.gov.tr 
adresinde yayınlama-
ya başladığı “Mükellef 
Memnuniyeti Anketi” 
ile daha kaliteli hizmet 
vermeyi amaçlıyor. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada; ‘Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın sun-

duğu hizmetlerin memnuniyetini 
ve kalitesini ölçmek amacıyla on-
line olarak ‘Mükellef Memnuniyeti 
Anketi” yayınlanmıştır. Anketimize 
www.gib.gov.tr adresinden ulaşıla-
bilmektedir’, ifadelerine yer verildi.

‘Mükellef Memnuniyeti Anketi’ 
ile sunulan hizmetlerin geri bildi-
rimlerine ulaşılarak, daha kaliteli 
hizmet sunulmasının amaçlandığı 
belirtildi. Gelir İdaresi Başkanlığı ve 
Niğde İl Defterdarlığı bu sebeplerle 
mükelleflerin ve meslek mensup-
larının söz konusu ankete katılma-
larını istediler. Anket sonuçlarının 
yapılacak olan değerlendirme çalış-
malarında oldukça önem arz ettiği 
ve her bir anket sonucunun titizlikle 
dikkate alınacağının da unutulma-
ması gerektiğine değinildi. 

Mükellef memnuniyeti anketi ile 
vergi dairelerinde yapılan işlemler-
de, varsa aksak ve eksik yönlerin 
giderilmeye çalışılacağı, gereken 

yerlerde düzeltmelerin yapılacağı, 
eksiksiz ve tam işleyen kısımlarda 
ise aynı kalite de hizmet verilmeye 
devam edileceği bildirildi.

‘Mükellef Memnuniyeti 
Anketi’nde yer alan sorular; 

*Vergi dairenizi hangi sıklıkla zi-
yaret edersiniz?

*Vergi dairenizin fiziki koşulla-
rından memnun musunuz? (Temiz-
lik, asansör, otopark vb.)

*Vergi dairenizde sunulan danış-
ma hizmetini yeterli buluyor musu-
nuz?

*Vergi dairesi personelinin sizin-
le etkili iletişim kurabildiğini düşü-
nüyor musunuz?

*Vergi dairenizde işlemlerinizin 
gerçekleştirilme süreleri ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz?

*Vergi dairelerinden sunulan 

hizmetlerde işlem standardı oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?

*Rehber ve broşürlerimizden 
yeteri kadar faydalanabiliyor musu-
nuz?

*Vergi İletişim Merkezi’nin (Vİ-
MER / 444 0 189) sunduğu Danış-
manlık ve İhbar Alım Hizmetlerin-
den memnun musunuz?

*Eletronik ortamda sunulan hiz-
metler (e-beyanname, KDV iade 
talepleri, dilekçematik, MTV kredi 
kartlı ödeme vb.) işlemlerinizde ko-
laylık sağladı mı?

*Gelir İdaresi Başkanlığı inter-
net sitesinde (www.gib.gov.tr.) iste-
diğiniz bilgilere kolayca erişebiliyor 
musunuz?

*Hizmetlerimize yönelik olarak 
yaptığınız öneri ve şikâyetlerinizin 
önemsendiğini düşünüyor musu-
nuz?
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Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 
(NiTSO), 2 Mart 2012 Cuma 
günü saat 10:00’da, 2010 yılı 

İhracat Sıralaması’nda ilk onda yer 
alan kendisine kayıtlı üyelerine pla-
ketlerini verdi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 
(NiTSO) toplantı salonunda gerçek-
leştirilen plaket takdim törenine; 

Niğde Vali Yardımcısı Hacı İbra-

him TÜRKOĞLU, Garnizon Komutanı 
J. Albay İsmet CANSARAN, Beledi-
ye Başkan Vekili Hüseyin ŞARAH-
MAN, Niğde Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR, İl Emniyet 
Müdürü Ali Doğan ULUDAĞ, SGK İl 
Müdürü Enver ÖZBEK, Çalışma ve 
İş Kurumu Müdürü Mustafa TOKÖZ, 
Defterdar Cabir DÖNER, Defterdar 
Yardımcısı Savaş YILMAZ, Defter-
darlık Vergi Dairesi Müdürü Beyhan 

ÖZKALALI, Niğde Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Mehmet AY-
DUĞAN, Niğde Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Zafer UYA-
NIK, Niğde Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Zekeriya YERLİKAYA, Niğ-
de Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Arif ARI, Oktay 
ERDOĞDU, Oktay BEYAZIT, NiTSO 
Meclis üyeleri ve birçok sanayici ve 
işadamı katıldılar.

KAPAK

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO), 2010 yılı İhracat 
Sıralaması’nda ilk onda yer alan kayıtlı üyelerine plaket tak-
dim töreni düzenledi.

NiTSO’dan 
2010 Yılı İhracat Plaket Töreni
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Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet AYDUĞAN 
yaptığı açılış konuşmasında; 

 “İçinde bulunduğumuz hafta-
nın “Vergi Haftası” olması, bu töre-
ni şüphesiz ki çok daha anlamlı bir 
hale getiriyor. Bu gün burada, 2010 
yılı İhracat Sıralaması’nda ilk onda 
yer alan, odamıza kayıtlı firmala-
rımıza plaketlerini takdim etmek 
üzere bir kez daha bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. 

İhracat; bir ülkede üretilen bir 
malın, yabancı ülkelere döviz karşı-
lığında satılmasıdır. İhracatın diğer 
bir adı da dışsatımdır. Dış ticaret 
verilerinin en önemli başlıklarından 
biri olan ihracat, ithalatla beraber 
bir ülkenin dış ticaret dengesini 
oluşturmaktadır. Günümüzde ol-
dukça hızlı gelişen ticaret işlemleri 
ve bu doğrultuda büyüyen ve büyü-
meye devam eden diğer ülke eko-
nomileri karşısında bizde ihracat 
rakamlarımızı büyütmek durumun-
dayız. Türkiye ve ilimizin ihracat ra-
kamlarının büyümesinde rekabet 
gücümüzün yüksek olması, yatırım-
cı/girişimcilerin pazar araştırma-
larının, fayda ve risk analizlerinin 
doğru yapılması ve profesyonel bir 
ekip ile çalışılmasının önem teşkil 
ettiği kanısındayım. Son dönemde 
ülkemiz ekonomisine baktığımızda 

yaşanan olumlu gelişmeler bizleri 
umutlandırıyor. Ancak bu sevindiri-
ci durum bizleri rehavete düşürme-
meli ülkemiz ve ilimiz için daha çok 
çalışmalı ve çabalamalıyız. 2010 yılı 
ihracat sıralamasında ilk onda yer 
alan şirketlerimizin faydası sadece 
kendilerine değil aynı zamanda ili-
mize ve ülkemize de büyük fayda ve 
katkılar sağlamaktadır. Elde ettik-
leri başarılar ile başarıyı yakalama 
konusunda bizlere örnek oluyor ve 
bizleri de teşvik ediyorlar. Ayrıca 
onların başarıları ilimize iş, gelişme 

ve kalkınma olarak geri dönüyor.

Buradan sıralamaya giren şir-
ketlerimizi kutluyor ve başarılarının 
devamını temenni ediyorum”, ifade-
lerine yer verdi. 

2010 Yılı İhracat sıralamasında 
NiTSO’ya kayıtlı ilk onda yer alan 
firmalar;

1-Göknur Gıda Mad. Ener. İma. 
İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. (Niğde Şu-
besi)

2-Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(Niğde Şubesi)

3-Mikron’s Mikronize Mineral 
End. Ve Tic. A.Ş. (Niğde Şubesi)

4-Birko Birleşik Koyunlulular 
Mensucat Tic. ve San. A.Ş.

5-Doğal Endüstriyel Mineraller 
Ticaret A.Ş.

6-Ditaş Doğan Yedek Parça İma-
lat ve Teknik A.Ş.

7-Niğtaş Mikronize Kalsit Tic. ve 
San. Ltd. Şti.

8-Oreks Madencilik Ltd. Şti. 
(Niğde Şubesi)

10-Mikrokal Kalsit San. ve Tic. 
Ltd. Şti.

11-Gülsoy Gıda San. ve Tic. Ltd. 
Şti. (Ulukışla Şubesi)



Niğde’de kalsit sektöründe 
kendine önemli bir yer edi-
nen Nidaş A.Ş., sağladığı bü-

yük istihdam olanakları ile ciddi bir 
yatırım ve iş kapısı olmasının yanı 
sıra yeni yatırımcılar, girişimciler 
için de güzel bir örnek teşkil ediyor.

Nidaş A.Ş., Niğde’nin kucak aç-
tığı Niğde Üniversitesi’nde yetişen 
eğitimli, kalifiye elemanın (iş gücü-
nün) Niğde’de kalması, Niğde’nin 
kalkınmasında faydalı olabilme-
si konusunda sağladığı istihdam 
olanaklarıyla Niğde’deki kalkınma 
oranında büyük bir paya sahiptir. 
Geleceğin madeni olarak da adlan-
dırılan ve Niğdemizde önemli ölçü-
de rezervi bulunan kalsit madeninin 
üretiminde öncü kuruluşlardan biri 
olan Nidaş A.Ş. üretimini yaptığı 
kalsit ürünü; yüksek saflık ve be-
yazlıkta, doğal, çok ince öğütülmüş, 
düşük yağ emişli, kalsiyum karbo-
nat tozu olarak tanımlıyor. 

Nidaş A.Ş. kalite politikasını; 
‘Faaliyet gösterdiğimiz sektör, ko-
nusunda titizlik gerektiren ve ülke 
ekonomisine büyük katkılar sağla-
yan bir sektördür. 

Nidaş A.Ş. olarak bizim bu sek-
töre hizmet verme yolundaki po-
litikamız, sürekli gelişen teknoloji 
ile yarışmak ve bu yarışta müşteri 
güvenini kazanarak sürekliliğini 
sağlamak, kalite yönetim sistemi 
şartlarını karşılayarak kalitenin üst 
seviyesine ulaşmak, uluslararası 
standartlarda üretim yapmak, müş-

teri ihtiyaçlarını zamanında ve iste-
nilen şekilde karşılamak, müşteriyi 
ürünümüz kullanımı ile ilgili detaylı 
şekilde bilgilendirmek, her zaman 
güvenilir bir firma olmak, mevcut 
durumumuzu korumakla yetinme-
yip her noktada sürekli iyileşmeyi 
temel felsefemiz olarak belirlemek 
ve son olarak sürekli eğitim faali-
yetleri ile personelimizin kalifikas-
yon seviyesini artırmak şeklinde 
tanımlıyor.

Bizde, ticaret dergisi olarak Ni-
daş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman DOĞRUL ile sizler için 

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Ticaret dergisi: Sizi tanıyabilir 
miyiz?

Nidaş A.Ş.: 1980 yılı Niğde do-
ğumluyum. 18 yaşına kadar hem 
eğitim hem de ticari faaliyetlerimi 
bir arada yürütmeye kendimi müm-
kün olduğunca geliştirmeye çalış-
tım. Şu an kendi şirketlerimizde 
yönetici olarak görev yapmaktayım. 

Ticaret dergisi: Nidaş A.Ş.’nin 
kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Nidaş A.Ş.: Nidaş A.Ş. 1997 yı-

BÜYÜTEÇ

Niğde’de Kalsit (kalsiyum karbonat tozu) sektörünün nabzını tu-
tan öncü firmalardan NİDAŞ A.Ş., diğer girişimci ticaret mensup-
larının katılımıyla 1997 yılında faaliyete geçti. 

Kalsitte Öncü Bir Kuruluş; 

NİDAŞ A.Ş.
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lında bizim ve Niğde’nin, diğer gi-
rişimci ticaret mensuplarının katı-
lımıyla kurulan, Niğde’nin en köklü 
kalsit fabrikasıdır.

Sonraki yıllarda DOĞRUL ailesi-
nin hisse alımlarıyla çoğunluk his-
selerini kendi bünyemize dâhil ettik 
ve 2011 yılının başlarından itibaren 
de tamamen yönetimi devraldık. Ni-
daş A.Ş. Niğde de kalsit üretiminde 
en büyük kapasiteye sahip şirketler 
arasında yer alıyor. Her geçen gün 
de üretime yönelik yatırımlarıyla 
kapasitesini biraz daha artırmakta-
dır.

Ticaret dergisi: Ne zaman mes-
leki kariyerinize başladınız ve ne-
den madencilik sektöründe yer al-
mayı tercih ettiniz?

Nidaş A.Ş.: Mesleki kariyerimize 
1976 yılında Doğru-İş isimli şirketi-
mizin bünyesinde hırdavat, atariye 
ve kırtasiye ürünlerinin toptan satı-
şını yaparak başladık. 

1982 yılında ise ‘Konya Grup’ adı 
altında gıda, zücaciye ve temizlik 

ürün gruplarında, öncelikle bölge 
bazında ve sonrasında Türkiye ge-
nelinde distribütörlük olarak satış 
hizmeti sunmaya başladık. 

1997 yılına geldiğimizde ‘Kalsit’ 
rezervlerinde dünyanın en kaliteli 
ve en zengin madenlerinin bulundu-
ğu Niğde bölgesinde Nidaş A.Ş. adı-
nı verdiğimiz şirketimizle Niğde’nin 
ilk kalsit fabrikasını kurarak sadece 
Niğde değil Türkiye ve Dünya paza-
rına kalsit (kalsiyum karbonat tozu) 
satışı yapmaya başladık. 

2005 yılının başlarında iştiraki-
mizle kurulan ‘Orta Anadolu Ma-
dencilik’ şirketimizle kalsit üreti-
minin ana hammaddesi olan kalsit 
taşının rezervlerini gerçekleştirme-
ye başladık. Şirketimiz kalsit taşı 
rezervlerinde Niğde’nin en büyük 
firmaları arasında yer alıyor. 

2005 yılının sonlarında Beyaz 
Kâğıt ve Hijyenik Ürünler Temizlik 
Ltd. Şti.’de temizlik ürünleri, çocuk 
bezi ve hijyenik ped üretimiyle Tür-
kiye ve dünya pazarına satış yapma-
ya başladık.

Bünyemizde bulunan tüm bu şir-
ketlerimizde 600’e yakın kişiye iş 
imkanı sunuyor, istihdam edilmele-
rine katkıda bulunuyoruz.

Neden maden sektörü diye sor-
muştunuz, onunda açıklamasını 
herkes az çok tahmin ediyordur 
zaten. Niğde kalsit sektöründe çok 
önemli bir doğal kaynağa sahip. Bu-
nun yanı sıra kalitesi bakımından 
yurt içi ve yurt dışı birçok bölgede 
çıkarılan kalsit rezervlerinin çok 
üstünde bir kalitesi var. Elimizin al-
tında böyle bir cevher varken bunun 
ciddi bir yatırım imkânı olduğunu 
düşündük. 

Tabi ki böylesine büyük bir olu-
şum içine girmeden önce, gerekli 
fizibilite çalışmalarını ve kaynak 
araştırmalarını yaptık. Niğde’nin 
böyle bir yatırıma ihtiyacı olduğu-
nu ve bizlere de bu konuda ciddi 
sorumluluklar düştüğünü gördük. 
İşe başlarken bazı zorluklarla kar-
şılaşacağımızı tahmin ediyorduk. 
Bu sorunlar sadece bizim değil, 
Niğde’de yer alan neredeyse tüm 
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kuruluşların ortak sorunu. Mesela 
ulaşım sorunu. Bizim gibi nakliyesi 
olan firmalar için oldukça önem arz 
eden bir konu. Ancak yinede barda-
ğa dolu tarafından bakmak gereki-
yor sanırım. İlimize oldukça yakın 
mesafede yer alan önemli ‘Ticaret 
Limanlarımız’ var. Ağır malzemele-
rin nakliyesinde kullanabileceğimiz 
demiryolu ulaşımımız da var. Olum-
suzluklar kadar olumlu gelişmeleri 
de göz önünde bulundurmanın, gü-
zel işler başarma konusunda bizle-
re en büyük yardımcı olduğu kanı-
sındayım.

Ticaret dergisi: Niğde’de için-
de bulunduğunuz sektörden biraz 
bahseder misiniz? 

Nidaş A.Ş.: Niğde kalsit rezerv-
leri bakımında oldukça önemli bir 
potansiyele sahip. Kalsit yani kal-
siyum karbonat tozu, kalite bakı-
mından derecelendirilmektedir. 
İlimizde çıkarılan kalsit ise kalite 
bakımında oldukça iyi bir seviyede 
bulunmaktadır. 

Maden ocaklarımızdan kalsiyum 
karbonat (CaCO³) yüzdesi ve öğüt-
me sonrası beyazlık derecesi yük-
sek, demir ve silis safsızlıkları dü-

şük kalsit çıkarılıp işleniyor. Sahip 
olduğumuz maden rezervi yüzlerce 
yıl süreklilik arz edebilecek kapasi-
tededir.

Kalsit; boyalar ve kaplamalar, 
plastik sanayi, yapıştırıcı ve dolgu-
lar, kağıt, yapı sektörü, kozmetik 
ürünler, gıda ve ilaçlar, tarım ve 
hayvan yemleri gibi kullanım alanı 
bakımından oldukça geniş bir yel-
pazeye sahip. Bu sebeple kalsite 
geleceğin madeni de denilmekte-
dir. Özellikle bizim ilimiz kalsit re-
zervleri bakımından oldukça ciddi 
bir öneme sahiptir. Bizde en iyi şe-
kilde bu imkânlardan faydalanmaya 
çalıştık. Sadece kendimiz için değil 
Niğde için de bir şeyler yapmaya ça-
lıştık.

Ticaret dergisi: Nidaş A.Ş.’nin 
Niğde’deki yeri nedir? Sizce olması 
gereken yer tam olarak neresidir?

Nidaş A.Ş.: Nidaş A.Ş.’nin Niğde 
için önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Neden derseniz, işimizi seve-
rek yapıyoruz. Bizim işimiz emek 
isteyen bir iş. İnsan gücüne ihtiyaç 
fazla oluyor. Bu da zincirleme ola-
rak istihdam olanaklarının doğma-
sına yol açıyor. Biz Niğde için bir 

şeyler yapıyoruz Niğde de bizim için 
bir şeyler yapıyor. 

Nidaş A.Ş. şu an için birçok ba-
şarıya imza atmış durumda. Ama bu 
bizim için yeterli değil tabiî ki. Ama-
cımız Nidaş A.Ş.’yi hep daha yukarı-
lara taşıyabilmek, kapasitesini daha 
da genişletmek. İlk kurulduğumuz 
senelerde adını sadece Niğde ve 
çevresindeki iller biliyorken artık 
yavaş yavaş Türkiye genelinde ta-
nınmaya ismimizi duyurmaya baş-
ladık. Ama tabi ki hedefimiz daha 
da büyük. Amacımız sadece bölge-
sel bir isim değil bir dünya markası 
olabilmek. Umarım bundan sonraki 
senelerde Nidaş A.Ş. çok daha iyi 
yerlerde olacaktır.

Ticaret dergisi: Niğdeli bir iş 
adamı olarak Niğde’nin Nidaş 
A.Ş.’ye, Nidaş A.Ş.’nin Niğde’ye ka-
zandırdıklarından bahseder misi-
niz?

Nidaş A.Ş.: Kalsit üretimimiz-
de Niğde bize yüzyıllarca süreklilik 
arz edebilecek rezervleri en kaliteli 
bir biçimde sunmaktadır. İşimizin 
ana kaynağı olan kalsitin ana va-
tanı olarak görüyoruz biz Niğde’yi. 
Üretimini yaptığımız kalsitin bu ka-
dar yakınında olmamız, işletmemizi 
rezervlerimizin bu kadar yakınında 
inşa edebilmemiz bizim için büyük 
avantaj. Bu bize yaptığımız işte ce-
saretli davranmamız için itici bir güç 
oluşturuyor. Kaynağımızı Niğde’den 
alıyoruz, bu bizim için çok önemli. 
Niğde ve üzerinde bulunduğu bölge 
bizim iyi bildiğimiz ve tanıdığımız bir 
coğrafya. Nakliye ve diğer konular-
da atacağımız adımlarımızda bunun 
bize sağladığı avantajlardan yarar-
lanıyoruz.  

Bu da bizim Türkiye ve dünya 
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piyasalarındaki gücümüzü her ge-
çen gün artırmaktadır. Bizlerde 
Niğde’ye her geçen gün artan is-
tihdam sayımızla, elimizden gelen 
katkıyı sağlamaya çalışarak aslında 
teşekkür etmiş oluyoruz.

Ticaret dergisi: Mesleki haya-
tınızda değişmez, olmazsa olmaz 
ilkeleriniz var mı? Varsa biraz bah-
seder misiniz?

Nidaş A.Ş.: Mesleki kariyerimiz 
boyunca kazançla ticareti yaşatmak 
yerine ticaretle kazancı var etmeye 
çalıştık. Dürüstlüğü ve durmadan 
çalışmayı ilke edindik. Azimli olmak 
ve yılmadan çalışmak gerektiğine 
inandık.

Biz üretimden idari birime tüm 
kadrodaki personelimizle ayrılmaz 
bir bütünüz. Her birimiz zincirin 
olmazsa olmaz birer halkalarıyız. 
Şirketimizde sağladığımız etkili ile-
tişim ağı ile arada yaşanabilecek 
sorunların önüne geçmeye çalışı-
yoruz. Her personelimiz yaptığı işin 
ciddiyetinde ve kendi alanındaki 
sorumluğu üzerine alabilecek ka-
pasiteye sahip. Bu oldukça önemli 
bir konu. Bizlerde işe alım sürecin-
de bu tür kriterlere dikkat ediyo-
ruz. Çalışkan olmak daha doğrusu 

çalışmayı sevmek gerekiyor bizim 
işimizde. 

Ticaret dergisi: Sizden sonra 
gelecek nesil için öneri ve tavsiye-
leriniz nelerdir?

Nidaş A.Ş.: Meslek hayatı, insa-
nın tüm hayatı botunca en çok yılını 
geçirdiği dönemdir. Eğitimini ta-
mamlayan her bireyin mesleki ka-
riyerine başlayacağı dönem doğru 
kararların alınması ve uygulanması 
gereken bir dönem. Bu dönemde 
önemli olan her bireyin ilgi duydu-
ğu ve başarılı olabileceğine inandı-
ğı alana yönelebilmesidir. Çalışma 
hayatında her şeyden önce kişinin, 
işini sevmesi ve işinde kendini ge-
liştirebilmesi gerekiyor. Mutlu ol-
duğunuz ve severek yaptığınız bir 
çalışmanın ürünü ile sevmeden, 
istemeyerek yapılan bir çalışmanın 
ürününün aynı olduğunu düşünmü-
yorum. Emek verilen her iş tabii ki 
özeldir, kutsaldır. Ancak bir de işi-
mize sevgimizi katarsak ortaya çı-
kan işin çok daha güzel olacağına 
inanıyorum.

Günümüzde oldukça ciddi bir 
konu olan işsizlik sebebiyle, ne ya-
zık ki bir çok birey kendi aradığı 
kriterlerle uygun olmayan bir işte 

çalışmak zorunda kalıyor. Bunun 
sonucunda da yapılan işlerde iste-
nilen verim her zaman istenen dü-
zeyde olmuyor. Bu da hem işveren 
hem de çalışan açısından bazı sıkın-
tılar oluşturuyor. 

En doğru adımın, bireyin kendi 
seçimi doğrultusunda tercih ettiği 
ve severek yaptığı işte çalışması ol-
duğu kanısındayım. Onun için önce 
ne olmak istediğimize, gelecekte 
nerede olursak mutlu olacağımıza 
karar vermeliyiz. Karar vermek za-
ten bir işi yarı yarıya başarmaktır. 
Verilen doğru kararlar bizleri ge-
lecekte olmak istediğimiz yerlere 
taşıyacaktır. 
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Gönüllülerden oluşan ve 1996 yılında ku-
rulan AKUT (Arama Kurtarma Derneği), 

şimdiye kadar gerçekleştirdiği arama - kur-
tarma çalışmaları neticesinde birçok hayat 

kurtardı ve kurtarmaya devam ediyor… 

AKUT
Arama Kurtarma Derneği 

Niğde Ekibi

Niğde Aladağlarda tırmanış sırasında rahatsızlanan Ukraynalı dağcının kurtarılışı. Akut arşivinden
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AKUT Arama Kurtarma Der-
neği olarak, gönüllülük ve 
karşılıksız yardımseverlik il-

keleriyle tam 16 yıldır durup dinlen-
meden, varlığımızı adamaya karar 
verdiğimiz Türk Milleti ve Türkiye 
için çalışıyoruz.’ sloganıyla bu gün 
Türkiye genelinde toplam 27 ekip ile 
arama kurtarma çalışmaları yürüt-
meye devam ediyor. 1996 yılı başın-
da AKUT Arama Kurtarma Derneği 
resmen kuruldu. 

Ticaret dergisi olarak, AKUT 
(Arama Kurtarma Derneği) Niğde 
Ekibi Birim sorumlusu Nedim UR-
CAN ile AKUT hakkında keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik. 

Ticaret dergisi: Herkes az çok 
AKUT hakkında bir şeyler söyleye-
bilir. Ancak tam anlamıyla AKUT 
nedir? Kuruluş hikâyesinden biraz 

bahseder misiniz?

Nedim Urcan: Doksanlı yıllar 
ülkemizde doğa sporuyla ilgilenen 
insanların sayısındaki artışın belir-
gin biçimde görüldüğü yıllardı. Bu 
ilginin yaygınlaşması, beraberinde 
doğada mahsur kalma, kaybolma 
gibi çeşitli kazalarda artışı da gün-
deme getirdi.

1994 yılında Bolkarlar’da kaybo-
lan iki dağcı için düzenlenen arama 
faaliyeti sırasında yöre insanlarının, 
Jandarma Kuvvetleri’nin, Dağcılık 
Federasyonu’ndan ve çeşitli bölge-
lerden gelen dağcıların ortaklaşa 
gösterdiği tüm iyi niyetli gayretle-
re rağmen bir takım aksilikler ve 
sorunlar yaşandı ve başarısızlıkla 
sonuçlanan bu faaliyet sonrasında 
bir grup dağcı arama kurtarma fa-
aliyetinin en doğru ve verimli biçim-

de nasıl gerçekleştirilebileceğini 
düşünmeye ve araştırmaya başladı. 

Ülkemizde giderek ihtiyacı daha 
fazla hissedilen arama kurtarma 
konusunda faaliyet gösterecek uz-
man bir ekibin gönüllülük pren-
sibinden yola çıkarak bir dernek 
çatısı altında bir araya gelmesi 
fikri üzerindeki çalışmalar sürer-
ken, 1995 yılı Aralık ayında Uludağ 
Keşiştepe’de yapılan bir arama kur-
tarma operasyonunda AKUT kendi 
adını ilk defa kullanarak yer aldı ve 
1996 yılı başında da AKUT Arama 
Kurtarma Derneği resmen kuruldu.

Ticaret dergisi: AKUT’un orga-
nizasyon şemasından ve Niğde’de-
ki AKUT oluşumundan bahseder 
misiniz?

Nedim Urcan: AKUT merkezi 
İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin 

Akut eğitim faaliyeti. Akut arşivinden
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değişik bölgelerinde 27 adet tem-
silciliği bulunan bir dernek. Mali 
yapı İstanbul’dan idare ediliyor. 
Merkez ekip olan İstanbul yapısın-
da yönetim kurulu ve buna bağlı 
olarak farklı alanlarda birimlerden 
oluşuyor. Lojistik destek, iletişim, 
ulaşım, gibi birimler temsilciliklerin 
ihtiyaçları ve arama kurtarma faali-
yetinin başarılı olabilmesine yönelik 
çalışmalar yürütüyorlar. Kısaca ko-
muta merkezi diyebiliriz. Özellikle 
birden fazla ekibin katıldığı operas-
yonlarda merkez gerekli organizas-
yonu ve planlamaları yapıyor. 

Ticaret dergisi: AKUT ile nasıl 
tanıştınız ve katılmaya nasıl karar 
verdiniz? AKUT’taki göreviniz ne-
dir?

Nedim Urcan: Dağcılıkla uğ-
raşmaya başladığım yıllarda Bol-
kar Dağları’nda meydana gelen 
kaybolma vakasına bende birkaç 
arkadaşımla yardım etmeye git-
miştim. Ama o zamanlar gerçekten 
programsız ve organize olmadan 
yürütülen arama faaliyeti maalesef 
sonuçsuz kaldı. Herkes elinden ge-
leni yapıyordu ama organize olama-
mak işi zorlaştırdı. Bu olay sonrası 
İstanbul da AKUT kuruldu ancak 
henüz başka illerde de oluşum gibi 
bir durum yoktu. Sonra Yönetim 
Kurulu Üyesi şimdiki Antalya ekip 
liderinin fikri ile Antalya da bir tem-
silcilik açıldı. Ben de Aladağlara ya-
kın yaşadığım için meydana gelen 
dağ kazalarına kendi imkânlarımla 
müdahale etmeye çalışıyordum. Bir 

seferinde çok zor bir faaliyetle 600 
metre yüksekliğinde dik bir kaya 
yüzeyinde kaza geçirmiş ve çok kötü 
yaralanmış olan bir tırmanıcıyı zor 
şartlarla bir arkadaşımla beraber 
indirdim. Kaza geçiren kişi yaşıyor 
yaşamıyor arasıydı ve birçok kemiği 
kırılmıştı. O yıllarda gerçekleştiri-
len belki de teknik anlamda en zor 
kurtarma faaliyetlerinden birisiydi. 
Birkaç gün sonra Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nasuh beni aradı. Yap-
tığın işleri biliyorum, orada da sana 
ihtiyaç var madem, bizimle birlikte 
çalışır mısın? diye sordu.

Yıllarca yaptığımız işi ne amir-
lerimize ne de bu şehirde yaşayan 
yetkililere anlatamamıştık ve bir 
adam çıkıp neye ihtiyacın var diye 

Niğde Aladağlar (3300 m.) helikopterli kurtarma çalışması. Akut arşivinden
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sorunca zaten imrenerek takip et-
tiğim AKUT’un içerisinde kendimi 
buluverdim.

Ticaret dergisi: AKUT bir mes-
lek midir? Yoksa gönüllü olarak mı 
yer almak gerekiyor?

Nedim Urcan: AKUT bir gönül 
işidir. Bu ülkeyi, bu ülkenin insan-
larını seven kişilerin karşılık bek-
lemeden emeklerini ve gönülleri-
ni ortaya koyduğu bir oluşumdur. 
AKUT’ta var olan hiç kimse yaptığı 
herhangi bir iş için karşılık bekle-
mez. Sanırım o yüzden Türkiye’de ki 
en güvenilir kurum.

Zaten insan hayatına biçebile-
ceğiniz bir değer yok ki, bizler ha-
yat kurtarabilmek için varız, bunun 
meslek haline gelebilmesi için bir 
fiyatı olması gerekir.

Ticaret dergisi: AKUT’un görev 

tanımından bahseder misiniz?

Nedim Urcan: AKUT, zor durum-
da bulunan ve yardıma ihtiyacı olan, 
ancak ihtiyaç duyduğu yardımın çok 
zor şartlarda gerçekleşebileceği 
her durumda imkânlarını seferber 
eden bir arama ve kurtarma derne-
ği. 

Ticaret dergisi: Türkiye genelin-
deki AKUT ekibinde ve Niğde’deki 
AKUT ekibinde kimler görev al-
maktadır.

Nedim Urcan: Tüm AKUT ailesi 
gönüllü kişilerden oluşmaktadır. 
Niğde Ekibi de gönüllülerden olu-
şan, öğretmen, doktor, akademis-
yen ve ticaretle uğraşan 12 kişilik 
bir ekiptir.

Ticaret dergisi: AKUT, ekibin-
dekilere nasıl bir sorumluluk yük-
lüyor ve ekipteki kişilerin alması 

gereken eğitimler (ilk yardım vb.) 
var mı?

Nedim Urcan: Bizler gönüllü 
bireyleriz. Ancak bunun yanlış an-
laşılmaması gerek. Kimse bizi bir 
operasyona çıkmamız için görev-
lendirmiyor ya da çıkmak zorunda-
sınız demiyor. Ancak AKUT ailesi 
içerisinde bulunan üyeler gönüllü-
lüğün bir boş zaman faaliyeti değil, 
sorumluluk olduğunun bilincinde 
kişiler. Eğitimlere gelince elbette 
alınması gereken eğitimler var ve 
bunun sonu yok. Her an dinamik 
kalabilmek ve zor şartlarda, stres 
altında yürütülen operasyonlardan 
başarılı çıkmak için eğitimler alını-
yor.

Yani AKUT üyelerinin birçoğu 
büyük kırıcıları kullanmayı da öğ-
reniyor, 5. kattan sırtında kazazede 
indirmeyi de. 4X4 araçları da kulla-

AKUT Tır’ı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında tüm Türkiye’yi dolaşıyor. İçerisinde deprem simülatörü 
bulunuyor. Akut arşivinden
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nabiliyor bir kar motosikletini de. 
Bütün bunların eğitimleri düzenli 
olarak veriliyor.

Ticaret dergisi: Doğal afetle 
karşı karşıya kaldığınız da ilk ola-
rak yapmanız gerekenler nelerdir?

Nedim Urcan: Büyük afetlerde 
hazırlıklarımızı tamamlayıp mer-
kezle irtibata geçiyoruz, merkez 
tüm ekipleri gerektiği gibi yönlen-
diriyor. Eğer sadece bizim katılaca-
ğımız bir durumsa il valilik ve jan-
darma yetkilileri ile birlikte hareket 
ediyoruz.

Ticaret dergisi: Diğer illerde-
ki AKUT ekipleri ile aynı kurtarma 
tekniklerini mi kullanıyorsunuz 
yani iletişim halinde misiniz? Yoksa 

her ekip kendine özel tekniklerle 
mi kurtarma çalışmalarını yürütü-
yor?

Nedim Urcan: Teknikler genelde 
aynı ancak her ekip bulunduğu böl-
gedeki ihtiyaçlara göre uzmanlaş-
mış durumda. Niğde ekibi tüm Tür-
kiye’ de dağ kurtarma konusunda 
en uzman ekipken, Marmaris ekibi 
özellikle kanyonlarda, Ankara da ki 
ekip enkazda uzman mesela. Örne-
ğin Bingöl ekibi bulunduğu bölgede 
kar motosikleti ve arkasına bağla-
dıkları yerel kızakla kış boyu onlar-
ca hastayı uzmanlara teslim etmeyi 
başarıyor. Ancak hala ambulans 
gitmediği için ulaşamadık diyen 
yetkililer var. Bingöl ekibi örneği bu 
konuda çok enteresandır.

Ticaret dergisi: Halkımızın do-
ğal afet zamanlarında AKUT ekibi-
ne yardımcı olabileceği konular var 
mı? Varsa bunlar nelerdir?

Nedim Urcan: Şöyle bir gerçek 
var. Doğal afetler sırasında Ara-
ma ve Kurtarma ekiplerinden daha 
fazla cankurtaran, bölgede yaşayan 
halktır. Gerek depremde gerekse 
sel vb. afetlerde ilk müdahaleyi ya-
pabilenler yine o bölgede yaşayan 
kişiler. Arama kurtarma ekipleri 
ise bu halkın ulaşamadığı daha zor 
yerlerde bulunan kişileri alıyor ge-
nelde.

Bunun yanında bir hayat kurta-
rabilmek için mutlaka ekibe dâhil 
olmaya da gerek yok. Yani perso-
nele sıcak bir çay vermek bile çok 

Akut eğitim faaliyeti. Akut arşivinden
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önemli, ya da sadece hayırsever-
lerin bağışlarıyla ayakta duran 
AKUT’a küçük bir bağış bizlerin bu 
sorunlarla uğraşmak yerine esas 
amacımıza ulaşabilecek tekniklerle 
uğraşmamızı sağlayacaktır. Tabi ki 
bütün bunlar bir bütçe gerektiriyor 
ve kullandığımız malzemelerin bir 
ömrü var.

Ticaret dergisi: Halkı bilinçlen-
dirmek için sizin üzerinize düşen 
görevler var mı? Varsa bunlar ne-
lerdir?

Nedim Urcan: Tabi ki var, bunun 
için merkezde oluşturulmuş bir bi-
rim var. Düzenli, olarak halkı bilinç-
lendirmek için projeler üretiliyor. 
Mesela tam donanımlı bir tır ile tüm 
Türkiye’ yi dolaşıp halka seminerler 
veriliyor. Bizler de düzenli olarak 
özellikle ilköğretim çağındaki ço-
cuklarımıza seminerler veriyoruz.

Ancak bu konuda halkı değil 
yöneticileri bilinçlendirmek daha 
önemli.

Mesela depreme dayanıklı olma-
yan bir binayı deprem olmadan yık-
mak, deprem sırasında yaşanacak 
can kaybını sıfıra indirecektir. Ted-
biri önce almak gerek yani.

Ya da İstanbul’da bir ana cadde-
de yola düşecek büyük bir reklam 
ya da yol tabelası o yolu kapatacak 
ve hem arama kurtarma ekiplerinin 
geçmesine hem de vincin gelip o yı-
kıntıyı ortadan kaldırmasına engel 
olacaktır. 

Ticaret dergisi: Bunlar dışında 
eklemek istedikleriniz varsa bizim-
le paylaşır mısınız?

Nedim Urcan: Doğal afetler 

mutlaka yaşanacak, aslında bun-
ların doğal afet sayılmasının nede-
ni de biz insanoğlunun varlığından 
kaynaklanıyor. Yani Afrika steple-
rinde sazlıklarda yaşayan halk 10 
şiddetinde bir depremden etkilen-
mezken, İstanbul’da olacak orta 
şiddette bir deprem çok çok acı 
sonuçlar doğurabilir. En yakın ör-
neğini Japonya’da gördük. Alınan 
tedbirler ile bir tek bina yıkılmazken 
tsunami binlerce can aldı.

Bir de şöyle bir gerçek vardı 
deprem sırasında yaşanan kayıplar 
buz dağının sadece görünen kısmı. 
Gerçek hasar yıllar sonra ortaya 
çıkıyor ve hem ekonomik hem de 
sosyal olarak ülke halkını çok etkili-
yor. Özellikle devletin doğal afetle-
re tedbir olarak arama ve kurtarma 
ekiplerine ağırlık vermekten daha 
çok yıkılacak ya da zarar verecek 
etkenleri ortadan kaldırmaya çalış-
ması gerekir. Dediğim gibi, yıkılan 
bir binadan ceset çıkartmak için 
organize olmak yerine o binayı dep-
remden önce yıkmak daha kolay ve 
etkili sanırım.

Akut eğitim faaliyeti. Akut arşivinden

Akut eğitim faaliyeti. Akut arşivinden



her ikisinde de veya kardeşlerde 
allerji öyküsü bulunması teşhis için 
önemlidir. Yine hayatın ilk aylarında 
bebeklerde görülen cilt problemleri 
de çocukların allerjik bünyeli olabi-
lecekleri ile ilgili ipuçları verebilir.

İlkbahar mevsimi ile birlikte çev-
resel allerjenlerdeki artmaya bağlı 
çocuklarda allerjik hastalıklarda 
bir artış görülmektedir. Çocuklar-
da allerjiler, ev tozu akarı ile iç ve 

dış mekandaki diğer bir çok allerjik 
faktörün etkisiyle bütün yıl boyunca 
sürebildiği gibi mevsimsel olarak ta 
kendini gösterebilmektedir.

 Allerjik hastalıkların belirtileri 
nelerdir?

Bahar allerjileri çoğu kez hap-
şırık, aksırık gibi belirtilere neden 
olur. Şikâyetler allerjenlerin yoğun 
olarak bulunabildiği, yeni kesilmiş 

SA⁄LIK

Allerji herhangi bir maddeye 
karşı vücudun aşırı tepki vermesi-
dir. Bu madde bazen vücut için za-
rarlı olmadığı gibi yararlı da olabilir. 
Ancak vücudun bu aşırı tepkisi ile 
birçok şikâyetler oluşmaktadır.

Allerjik hastalıklar genellikle 
genetik bir zemin üzerinde vücu-
dun hassas olduğu allerjenlerle 
karşılaşması sonrasında tetiklen-
mektedir. Anne babadan birinde, 

ÇOCUKLARDA 
ALLERJİK HASTALIKLAR

Dr. Bahri Elmas
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı



37SAĞLIKticaret Ocak - Şubat ‘12

çim ya da yeni çiçek açmış ağaçla-
rın bulunduğu ortamlarda ortaya 
çıkabilir. Bazı çocuklar burunların-
daki rahatsızlık ve kaşıntıdan do-
layı elleriyle burunlarına dokunma 
eğilimi gösterirler ki buna “allerjik 
selam”da denir

Çoğunlukla şeffaf olarak göz-
lemlediğimiz burun akıntısı önemli 
belirtilerdendir.  Yine çocuk sabah 
uyandığında burnunda daha koyu 
kıvamda bir akıntı olabilir. Burun 
akıntısı çoğunlukla dışarıya olmak-
la birlikte nazofarenks dediğimiz 
geniz bölgesine olan akıntılar özel-
likle sabaha karşı olan öksürüklere 
yol açabilirler.

Aynı zamanda atopik dermatit ya 
da egzema dediğimiz cilt bulguları 
da baharla başlayabilir. Nitekim ya-
naklarda kızarma, ciltte kabarıklık-
lar ya da döküntüleri olan çocuklara 
sık rastlanır.

Bazı çocuklarda “astım” ya da 
“duyarlı havayolları” vardır ve ba-
harda ortaya çıkan polenler hava 
yollarının daralmasına bağlı ök-
sürük ve hışıltı (ya da wheezing) 
meydana getirebilir.  Özellikle gece 
öksürükleri vardır ve gündüzleri de 
egsersiz ile öksürükte artış gözle-
nebilir.

Allerjik bünyeli çocuklar için 
hangi önlemler alınabilir?

İç mekâna bağlı allerjik bulguları 
önlemek temiz, toz tutmayacak bir 
ev ortamı oluşturmakla mümkün 
olduğu halde, mevsimsel allerjiler 
gibi dış mekâna bağlı allerjik bul-
guları önlemek çok kolay değildir. 

Bütün kış çoğu vaktini evde geçir-
miş çocukları gezintilerden, piknik-
lerden mahrum etmek de asla ya-
pılmaması gereken bir durumdur. 
Ancak bu konuda bir takım şeylere 
dikkat edilebilir.

Örneğin havanın kuru sıcak ve 
rüzgarlı olduğu zamanlarda polen-
ler çok hızlı yayılmakta ve allejik 
çocukların rahatsızlığı belirginleş-
mektedir. Böyle havalarda allerjik 
çocukları dışarı çıkarmamak faydalı 
olabilmektedir. En iyi zaman yağ-
mur sonrasıdır. Havadaki allerjen-
ler bir miktar temizlenmiştir. Yine 
akşamüstü polenlerin daha fazla 
ortalıkta olduğu bir zamandır. Al-
lerjik çocukları sabah dışarı çıkar-
mak alerjenlerle karşılaşma ihti-
mallerini azaltabilmektedir. Yine 
ev havalandırmasını sabahları yap-
makta fayda vardır. Allerjisi olduğu 
bilinen çocuklar çimlerin biçildiği 
ortamlarda bulunmamalıdırlar.

Dış ortamdaki allerjenler ev içi-
ne de taşınacağından ev içinde yu-
muşak toz tutucu yorgan, yastık vs. 
kullanmamak, halıdan kaçınmak 
yatak koruyucuları ve gerekiyor-
sa hava temizleyici kullanmak et-
kin çözümler olacaktır. Evin sıkça 
elektrik süpürgesi ile süpürülmesi 
faydalı olabilmektedir. Bir de dışa-
rıdan içeriye allerjen madde getire-
bilecek ev hayvanlarına karşı dik-
katli olunmalıdır.

Allerjik hastalıkların teşhisi na-
sıl konulmaktadır?

Allerjik hastalıkların teşhisinde 
izlenecek en önemli yol iyi bir göz-
lemdir. Aile ve çocukla ilgili hikaye 
ile birlikte şikayetler değerlendiril-
diğinde çoğunlukla teşhis konulabi-
lir. Her çocukta allerji testi yapmak 
gerekmeyebilir. Küçük yaşlardaki 
çocukların bağışıklık sistemleri 
alerji testlerine yeterli cevap ver-
meyebileceğinden, allerji olduğu 
halde test sonuçları normal bulu-
nabilir. Özellikle kandan bakılan 
testler (RAST testi) çocuklarda al-
lerji tespitinde yeterli doğru sonuç 
vermeyebilir. Allerji testleri dışında 
bazı destekleyici testler yapılabil-
mekle birlikte kesin teşhis için tek 
başlarına yeterli olmazlar.

Allerjik hastalıkların tedavisin-
de neler önerilmektedir?

Allerjinin durumuna ve ağırlığı-
na göre değişik ilaçlar önerilebil-
mektedir. Astım ya da duyarlı hava-
yolundan şüphelenilen çocuklarda 
ağızdan alınan spreyler (bronş açıcı 
ve veya kortizonlu) önerilen teda-
viler arasındadır. Allerjik durumu 
bilinen bazı çocuklarda bu tedavi-
ler bahara girerken başlanabilir. 
Mevsimsel allerjilerde uzun süreli 
tedavi genellikle gerekmez. Korti-
zonlu burun ya da ağız spreyleri dü-
şünülenin aksine ciddi yan etkiler 
yapmazlar. Bu tip ilaçların sistemik 
emilimlerinin oldukça az olduğu bi-
linmektedir. Diğer allerji ilaçlarının 
kullanımı üzerine güçlü güvenlik 
verileri vardır. Ancak yine de bunla-
rın hepsinin doktor takibinde kont-
rollü ve özenli kullanılması gerekir. 

Yine baharda kuruyan ciltleri iyi 
nemlendirmek genellikle atopik 
dermatit ya da egzema dediğimiz 
rahatsızlığın ilerlemesini engeller. 
Bunun için nemlendirici ürünler 
günde bir kaç kez uygulanabilir. El-
bette çocukların cildine uygulaya-
cağımız ürünlerin özenle ve doktor 
tavsiyesiyle seçilmesi gerekmekte-
dir. Ayrıca cildin kurumaması için 
banyodan hemen sonra nemlendi-
rici kullanmak da önemlidir. Eğer 
egzema ağırlaşırsa ilaçlı kremlerle 
tedavi gerekebilir. 



Okulun ilk günü

Ali okula başlamıştır. Akşam okuldan 
dönünce, babası sorar:

-Okul nasıl geçti bakalım?

-Sorma baba, daha ilk günden 
sahtekârlığı öğrettiler. Bizim sınıfın 
kapısında 1. sınıf yazıyor, ama sıraların 
hepsi tahtadan…

YAZI TURA
Temel üniversite sınavına girmiş. Her soruda 

yazı tura atarak cevapları vermiş. İki saat sonra 
öğrencilerin çoğu sınav kâğıdını verip salonu terk 
etmiş, Temel hala yazı tura atıyor. Öğretmen gelip 
başına dikilmiş:

- Temel hepsini yazı tura atıyorsun, hala bitire-
medin mi?

Temel:

- Hocam bir saat önce bitirdim ama cevaplarımı 
kontrol ediyorum!

Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.

                                           Thomas Edison

Bir zamanlar 4 oğlu olan bir adam varmış.
Çocuklarının çok erken karar vermemeleri ve önyargılı 

olmamaları için onları bu konuda eğitmek istemiş. Böylece her 
birini uzak bir yerde duran aynı ağacın yanına göndermiş ve ona 
bakmalarını istemiş.

İlk oğlu kış mevsiminde gitmiş, ikincisi ilkbahar mevsiminde, 
üçüncüsü yaz mevsiminde ve sonuncusu da sonbahar 
mevsiminde.

Geri döndüklerinde hepsini bir araya çağırmış ve ne 
gördüklerini sormuş.

İlk oğlu ağacın çok çirkin, yaşlı ve kupkuru olduğunu söylemiş.
İkinci oğlu ‘hayır yeşillikle doluydu ve canlıydı’ demiş.
Üçüncü oğlu başka fikirdeydi.
‘Çiçekleri vardı ve kokusuyla görüntüsüyle o kadar 

muhteşemdi ki daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim’ demiş.
Sonuncu oğlu ise hepsinin haksız olduğunu ve ağacın 

meyvelerle dolu, canlı ve hayat dolu olduğunu söylemiş.
Yaşlı adam oğullarına hepsinin haklı olduğunu söyledi. Çünkü 

hepsi farklı mevsimlerde ağacı görmeye gitmişti. Onlara bir ağacı 
veya bir insanı, kısa bir süre veya bir mevsim tanıdıktan sonra 
yargılayamayacaklarını anlatmaya çalıştı. Ya da neye sahip olup 
olmadıklarını. Gerçekleri ancak 4 mevsimi gördükten sonra 
görürsünüz. Eğer kışın vazgeçersen ilkbaharda ki nimetinden 
olursun, yazın güzelliğinden ve sonbaharın bütünlüğünden de. 
Bir mevsimin acısının, diğer güzel mevsimleri parçalamasına 
izin vermeyin.

Hayatınızı bir mevsim (bir dönem) yüzünden yargılamayın.
Unutmayın ki ilerde şu an ki zamanı arayabilirsiniz ya da daha 

güzel günler yaşayabilirsiniz

FIKRA & ŞİİR

BABANIN VERDİĞİ DERS
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*TÜFE’de aylık değişim %0,56

2012 yılı Şubat ayında 2003 
Temel Yıllı Tüketici Fiyatları 
Endeksi’nde bir önceki aya göre 
%0,56, bir önceki yılın Aralık ayı-
na göre %1,13, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %10,43 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %7,48 artış 
gerçekleşmiştir. 

*Ana harcama grupları itiba-
riyle bir ay önceye göre en yüksek 
artış %2,08 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler grubunda yaşandı.

Şubat ayında endekste yer alan 
gruplardan ev eşyasında %1,04, 
sağlıkta %0,66, konutta %0,60, lo-
kanta ve otellerde %0,46, çeşitli 
mal ve hizmetlerde %0,37, ulaştır-
mada %0,33, eğitimde %0,11 artış, 
haberleşmede %-0,19, eğlence ve 

kültürde %-0,34, giyim ve ayakka-
bıda %-4,07 düşüş gerçekleşmiş-
tir. Alkollü içecekler ve tütün gru-
bunda değişim gözlenmemiştir.

*Bir önceki yılın aynı ayına 
göre TÜFE’de en yüksek artış 
%18,51 ile alkollü içecekler ve tü-
tün grubunda gerçekleşmiştir.

Çeşitli mal ve hizmetler 
(%17,10), ev eşyası (%11,79), ulaş-
tırma (%11,30), gıda ve alkolsüz 
içecekler (%11,17) artışın yüksek 
olduğu diğer harcama gruplarıdır.

*NUTS2 düzeyinde 26 böl-
ge içinde TÜFE’nin aylık bazda 
en yüksek artış gösterdiği bölge 
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 
(%1,04) olmuştur.

Bir önceki yılın Aralık ayına 
göre en yüksek artış TR71 (Kı-
rıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşe-
hir, Kırşehir) (%1,94) bölgesinde, 
bir önceki yılın aynı ayına göre en 
yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Ak-
saray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 
(%12,66) bölgesinde ve on iki aylık 
ortalamalara göre en yüksek artış 
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bay-
burt) (%9,09) bölgesinde gerçek-
leşmiştir. 

2012 yılı Şubat ayında endeks-
te kapsanan 444 maddeden; 67 
maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 241 maddenin 
ortalama fiyatlarında artış, 136 
maddenin ortalama fiyatlarında 
ise düşüş gerçekleşmiştir.

Ana harcama 
grupları itibariyle 
bir ay önceye göre 
en yüksek 
artış %2,08 ile 
gıda ve alkolsüz 
içecekler grubunda 
gerçekleşmiştir.

2012 Yılı İlk Verilerine Göre
TÜFE ve ÜFE

Tüketici Fiyatları Endeksi Yıllık De i im Oranları (%)
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2012 Üretici Fiyatları 
Endeksi (ÜFE) Verileri

Aylık değişim 
tarım sektöründe 
%1,85, sanayi 
sektöründe ise 
%-0,50 olarak 
gerçekleşti.

*ÜFE’de aylık değişim %-0,09 

2012 yılı Şubat ayında 2003 
Temel Yıllı Üretici Fiyatları 
Endeksi’nde bir önceki aya göre 
%-0,09 düşüş, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre %0,29, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %9,15 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
%10,96 artış gerçekleşmiştir.

*Aylık değişim tarım sektö-
ründe %1,85, sanayi sektöründe 
%-0,50 olarak gerçekleşti.

Tarım sektörü endeksinde, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%2,84, bir önceki yılın aynı ayına 
göre %8,13 ve on iki aylık ortala-
malara göre %4,58 artış gerçek-
leşmiştir. Sanayi sektörü endek-
sinde ise bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %-0,24 düşüş, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %9,37 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
%12,36 artış gerçekleşmiştir.

*ÜFE sonuçları sanayinin alt 
sektörleri bazında değerlendi-
rildiğinde en yüksek aylık artış 
%3,82 ile diğer ulaşım araçları-
nın imalatı alt sektöründe ger-
çekleşti. 

Sanayinin üç sektöründen, 
madencilik ve taşocakçılığı sek-
töründe %-0,17, elektrik, gaz 
ve su sektöründe %-4,59 düşüş 
gerçekleşmiştir. İmalat sanayi 
sektöründe değişim gözlenme-
miştir.

Bir önceki aya göre endeks-
lerin en fazla artış gösterdiği alt 
sektörler, diğer ulaşım araçları-
nın imalatı (%3,82), giyim eşyası 
imalatı (%3,17), tıbbi, hassas ve 
optik aletler imalatı (%3,11), mo-
bilya ve diğer ürünlerin imalatı 
(%2,26), ağaç ve mantar ürünle-
ri imalatı (%2,04), ham petrol ve 

doğalgaz çıkarımı (%1,79), kim-
yasal ürünlerin imalatı (%1,01), 
gıda ürünleri ve içecek imalatı 
(%0,90) alt sektörlerdir. Buna 
karşılık elektrik, gaz üretimi ve 
dağıtımı (%-5,14), iletişim teç-
hizatı imalatı (%-4,91), ana me-
tal sanayi (%-4,22), deri ürünleri 
imalatı (%-1,43), tekstil ürünleri 
imalatı (%-1,04) bir ay önceye 
göre endekslerin en fazla gerile-
diği alt sektörler olmuştur. 

2012 yılı Şubat ayında endeks-
te kapsanan 791 maddeden; 117 
maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 316 madde-
nin ortalama fiyatlarında artış, 
358 maddenin ortalama fiyatla-
rında ise düşüş gerçekleşmiştir.

Üretici Fiyatları Endeksi Yıllık De i im Oranları (%)
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BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI ŞEHİR DÜZENLEYİCİ

01.05.2012 06.05.2012 Kitap ve Kültür Fuarı Malatya Malatya Belediyesi 

01.05.2012 13.05.2012 2.Karadeniz Kitap, Kültür Sanat Fuarı Trabzon Mercan Fuarcılık 

02.05.2012 04.05.2012 Manisa 5.İnsan Kay. İstihdam ve Mesleki Eğitim Fuarı  Manisa SNS Fuarcılık

02.05.2012 05.05.2012 ISK-SODEX  2012 İstanbul Hannover Messe  Fuarcılık 

02.05.2012 05.05.2012 POOLEXPO 2012(Yüz.Hav.SPA,Sauna ve Ekip.Bah. Bah.Mob.) İstanbul Hannover Messe Fuarcılık

02.05.2012 06.05.2012 35.Uluslararası Yapı Fuarı İstanbul 2012 İstanbul Yem Fuarcılık A.Ş.

03.05.2012 06.05.2012 Cosmoshov, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Fuarı Antalya Agoras Fuarcılık 

03.05.2012 06.05.2012 BOAT  SHOP 2012  İkinci El Tekne, Tekne Ekip. ve Aks. Fuarı İstanbul NTSR Fuar ve Gösteri .

03.05.2012 06.05.2012 Bursa Karacabey Tarım ve Hayvancılık Fuarı Bursa Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

09.05.2012 13.05.2012 Fethiye Marina Yacht Show Fuarı 2012 Muğla EFEM Uluslararası Fuar 

10.05.2012 11.05.2012 İstanbul Restate  Gay.ve Yat.Fuarı ve Gyoder Gayr. Zirvesi İstanbul İstanbul Restate Fuar 

10.05.2012 13.05.2012 Plastech İzmir İZFAŞ İzmir Fuarcılık 

10.05.2012 13.05.2012 2.Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı Malatya Malatya Belediyesi 

10.05.2012 13.05.2012 Kalıp Avrasya 2012  Bursa 6.Kalıp Tek.ve Yan Sanayiler Fuarı Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

10.05.2012 13.05.2012 Amb.-Plas.Fuarı 2012 Bursa 11.Amb.ve Pls.End.ve Kau Fuarı Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

10.05.2012 13.05.2012 Bursa 2.Güv. Sis.ve End.Temizlik ve Hizmetleri Fuarı Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

10.05.2012 13.05.2012 Bursa Oto. Yan San.2012  5.Oto.Yan San.Yed.Par.ve Aks.Fuarı Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

15.05.2012 20.05.2012 Konya Otoshow 2012 Konya 6.Oto.Tic.Araç.Mot.Bis.ve Aks. Konya Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

15.05.2012 20.05.2012 Araç Üstü Ekipman ve Yan Sanayiler Fuarı Konya Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

16.05.2012 20.05.2012 EVTEKS 2012  İstanbul Ev Tekstili Fuarı İstanbul CNR Uluslar arası Fuarcılık  

16.05.2012 20.05.2012 8.İstanbul  Ev Tekstili Fuarı İstanbul Tüyap Tüm Fuarcılık

17.05.2012 20.05.2012 Konya Yapı ve Deko.Fuarı 2012  9.Yapı Mlz.Yapı Tek.Fuarı Konya Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

17.05.2012 20.05.2012  Konya 9.Isı.Soğ.Hav.Doğ.Pom.Van.Tes. Yalı.Mlz.ve Bor.Fuarı Konya Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

17.05.2012 20.05.2012 8.Yer.Yön.İht.Kent Mob.Park Bah.İtf.Araç.ve Yan.Güv.Fuarı Konya Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

17.05.2012 20.05.2012 2.Van Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Van Ajansasya Fuarcılık 

17.05.2012 20.05.2012 1.KATEF 2012 Kamu Tedarikçileri Fuarı İstanbul Ontesa Fuarcılık

17.05.2012 20.05.2012 YAPITECH  2012 11.Ulus.Yapı Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Trabzon ADG Fuarcılık Ltd. Şti. 

18.05.2012 20.05.2012 5.A Plus Gayrimenkul ve Finans Hizmetleri Fuarı İstanbul JNR Fuarcılık Ltd. Şti

18.05.2012 20.05.2012 Ulusal Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı Burdur Expolink Fuarcılık 

18.05.2012 20.05.2012 1.Malatya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Malatya Malatya Belediyesi 

21.05.2012 27.05.2012 Karadeniz Oto Show Rize Mercan Fuarcılık 

22.05.2012 27.05.2012 Diyarbakır 3.Kitap Fuarı Diyarbakır Tüyap Tüm Fuarcılık

22.05.2012 27.05.2012  3.Diyarbakır Yurtiçi, Yurtdışı Eğitim Kurumları Fuarı Diyarbakır Tüyap Tüm Fuarcılık 

22.05.2012 27.05.2012 5.Denizli Auto Show 2012 Denizli CYF Fuarcılık Ltd. Şti.

23.05.2012 27.05.2012 Trakya Hayvancılık, Süt Ürünleri ve Tohum Fuarı Kırklareli Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

24.05.2012 26.05.2012 HALSER Yaş Seb.Mey.Üre.Gir.Pak.Loji.Pazarlama Fuarı İstanbul MSK Fuarcılık Ltd. Şti.

24.05.2012 26.05.2012 Kompoist'12 4.Kompozit Ürünler ve Hammaddeleri İstanbul Sentez Uluslararası Fuar 

2012 Yurtiçi Mayıs – Haziran Fuar Takvimi
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BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI ŞEHİR DÜZENLEYİCİ

24.05.2012 27.05.2012 3.İnşaat Mobilya ve Yan Ürünleri Fuarı Van Ajansasya Fuarcılık 

24.05.2012 27.05.2012 MERYAPI -Mersin 6.Yapı ve Emlak Fuarı Mersin Forza Fuarcılık 

24.05.2012 27.05.2012 Çukurova 5.Üretim Teknolojileri Fuarı  2012                                                                  Adana Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. 

24.05.2012 27.05.2012 Adana 5.Oto, Elektrik, Elektronik, Enerji Üretimi ve Dağıtımı Adana Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. 

24.05.2012 27.05.2012 İPAF '2012 15.Ulus.Plas& Amb.Tek.ve Ürünleri  Fuarı İstanbul Yağmur Fuarcılık 

24.05.2012 27.05.2012 D.Ana.Tar.Fuarı 2012 Erzurum Tar.ve Hay.Fuarı Erzurum Atlas Uluslararası Fuarcılık 

25.05.2012 27.05.2012 INELEX  8.Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı İzmir Efor Ege Fuarcılık 

25.05.2012 27.05.2012 METEX Orta Doğu Turizm Fuarı Ankara İnsenta Fuarcılık Ltd. Şti

26.05.2012 28.05.2012 4.Gold Expo Karadeniz 2012 Fuarı Trabzon Sereks Fuarcılık 

26.05.2012 29.05.2012 Railway İstanbul İstanbul Sine Fuarcılık A.Ş.

30.05.2012 30.05.2012 1.E-TİCARET Fuarı İstanbul İMİ Fuarcılık 

30.05.2012 02.06.2012 Safety 2012 İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı           İstanbul 1.CNR Ekspo Fuarcılık 

30.05.2012 02.06.2012 Yan San.By Subconist 2012 10.Ulus.OEM Tedarikçileri Fuarı İstanbul SİNE Fuarcılık A.Ş.

30.05.2012 02.06.2012 Transport Lojistik İstanbul SİNE Fuarcılık A.Ş.

30.05.2012 02.06.2012 Arüsder 2012  Araçüstü Ekipmanları Fuarı İstanbul Sine Fuarcılık A.Ş.

31.05.2012 02.06.2012 Türk Diş Hekimleri Birliği Expodental 2012 Fuarı Ankara Türk Diş Hekimleri Bir. Fuar

31.05.2012 03.06.2012  23.Ulus.Konf.Mak.Nak.Mak.Konf.Yan San.ve Aks.Fuarı İstanbul Tüyap Tüm Fuarcılık

31.05.2012 03.06.2012 K.MOY 2012  Kayseri Mobilya Yan Sanayi Fuarı Kayseri Tüyap Tüm Fuarcılık 

31.05.2012 03.06.2012 Ayakkabı Kış "İzmir Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı" İzmir İZFAŞ İzmir Fuarcılık

04.06.2012 10.06.2012 Turizm Doğa ve Av Sporları Rize Mercan Fuarcılık

06.06.2012 10.06.2012 Ankomak 2012- 19.Ulus.İş Mak.,Yapı Ele.ve İnş.Tek.Fuarı İstanbul E Uluslararası Fuar

06.06.2012 10.06.2012 KEMOB 2012 2.Karadeniz Ev Gereç.Mob.ve Deko.Fuarı Samsun Zümrüt Fuarcılık 

07.06.2012 09.06.2012  6.Ulus.Su Ürü.İhr.ve İşl.Aku.ve Balık. Tek.Fuarı İzmir Avrasya Fuarcılık 

07.06.2012 09.06.2012 Eduworld Eğitim Teknolojileri ve Donanımları Fuarı İstanbul İstanbul Fuarcılık A.Ş.

07.06.2012 09.06.2012 Avrasya Anti Terör 2012 İstanbul Sine Fuarcılık A.Ş.

07.06.2012 10.06.2012 DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2012 Bursa DLG Fuarcılık Ltd.Şti.

07.06.2012 10.06.2012 REW İst. 2012  8.Ulus.Geri Dön. Çev.Tek.ve Atık Yön.Fuarı İstanbul İFO İstanbul Fuar 

07.06.2012 10.06.2012  4.Doğa Spor.Avc.Atı.Balık.Tur.Araç.Yaz Spor.Kamp Mlz.Fuarı Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

07.06.2012 13.06.2012 2.Dossodossi Moda Gösteri Fuarı Antalya Dossodossi Fuarcılık 

08.06.2012 10.06.2012 Ankagold Ankara Altın, Mücevher Saat ve Gümüş Fuarı'12 Ankara Start Fuarcılık 

09.06.2012 16.06.2012 Autoshow 2012 3.Otomobil ve Yan Sanayi Fuarı Ankara İnfo Uluslararası Fuar

13.06.2012 15.06.2012 5.Eurasphalt & Eurobitume Kongresi ve Fuarı İstanbul Figür Fuarcılık Ltd. Şti

14.06.2012 16.06.2012 Beauty Eurasia 8.Uluslararası Kozmetik ve Güzellik  Fuarı İstanbul Platform Ulus. Fuarcılık 

14.06.2012 17.06.2012 Karadeniz Prof.Balıkçılık Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı Samsun 1.Eko  Fuarcılık

14.06.2012 17.06.2012 Animalia İst.2012  9.Hay.ve Teknolojileri Uluslararası Fuarı İstanbul HKF Fuarcılık A.Ş. 

14.06.2012 17.06.2012 SEAEXPO  Su, Deniz Ürünleri, Balıkçılık ve Teknolojileri Fuarı İstanbul HKF Fuarcılık A.Ş. 

14.06.2012 17.06.2012 Bursa 7.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

14.06.2012 18.06.2012 Göcek Boat Expo (3.) Muğla Tunajans ı Fuarcılık 

14.06.2012 18.06.2012 KABEXPO 2012 2. Karadeniz Bele.Ekip.Kent ve Kamu İht.Fuarı Samsun Zümrüt Fuarcılık

18.06.2012 24.06.2012 Edirne Sanayi ve İş Fuarı Edirne Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

20.06.2012 24.06.2012 3.Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı Antalya Forum Fuarcılık 

21.06.2012 24.06.2012 23.Uluslararası  Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı İstanbul EFEM Uluslararası Fuar 

21.06.2012 24.06.2012 TRIKONFEX 2.Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Gaziantep Akort  Fuarcılık  

23.06.2012 29.06.2012 Ordu 16. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı (Katif 2012) Ordu Ege Fuarcılık 

23.06.2012 29.06.2012 Ordu 8.Yapı Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz Fuarı Ordu Ege Fuarcılık

23.06.2012 29.06.2012 Ordu 2.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı Ordu Ege Fuarcılık 
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Vergi Takvimi
İlk Tarih Son Tarih Konu - Mayıs

01.05.2012 14.05.2012 2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

01.05.2012 14.05.2012 2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

01.05.2012 17.05.2012 2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

01.05.2012 17.05.2012 2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

01.05.2012 21.05.2012 Nisan 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2012 23.05.2012 Nisan 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muh-
tasar Beyanname ile Beyanı

01.05.2012 23.05.2012 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

01.05.2012 23.05.2012 Nisan 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi-
yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01.05.2012 24.05.2012 Nisan 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01.05.2012 28.05.2012 Nisan 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01.05.2012 31.05.2012 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

01.03.2012 31.05.2012 2012 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01.05.2012 31.05.2012 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

01.03.2012 31.05.2012 2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece 
Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi

01.05.2012 31.05.2012 Nisan 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.05.2012 31.05.2012 Nisan 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

İlk Tarih Son Tarih Konu - Haziran

01.06.2012 15.06.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.06.2012 15.06.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.06.2012 20.06.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.06.2012 25.06.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muh-
tasar Beyanname ile Beyanı

01.06.2012 25.06.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01.06.2012 26.06.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01.06.2012 26.06.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi-
yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01.06.2012 02.07.2012 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.06.2012 02.07.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.06.2012 02.07.2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.06.2012 31.07.2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Öde-
mesi
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İSTATİSTİKİ GÖSTERGELER

Tüm Bankalar - Niğde - Raporlama 2010-12 2011-3 2011-6 2011-09 2011-12

Veri - Raporlama Dönemi Değer Değer Değer Değer Değer

Toplam Nakdi Krediler 964.481 1.043,60 1.200,63 1,276,098 1.332,31

Nakdi Krediler 938.004 1.019,64 1.176,22 1.253.172 1.311,93

Takipteki Alacaklar 26.477 23.953 24.407 22,926 20.382

Gayrinakdi Krediler 81.890 79.042 80.107 87,718 125.770

Konut Kredisi 139.715 146.274 153.906 160,995 162.238

Diğer Tüketici Kredileri 191.450 215.938 253.261 263,629 271.412

Ziraat ve Balıkçılık 132.640 139.393 171.386 187,581 210.578

Tasarruf Mevduatı 613.366 630.294 684.225 679,775 671.718

Tasarruf Mevduatı Türk Lirası 460.505 475.091 520.556 490,862 482.981

Tasarruf Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı 152.861 155.203 163.669 188,913 188.737

Toplam Mevduat 771.326 813.995 878.645 881,917 883.311

Kişi Başı Nakdi Kredi 2.759 3.017 3.481 3,708 3.882

Kişi Başı Takipteki Alacak 78 71 72 68 60

Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 1.804 1.865 2.025 2,012 1.988

Kişi Başı Toplam Mevduat 2.269 2.409 2.600 2.610 2.614

Şubeye Düşen Nüfus 14.163 13.517 13.517 12,515 12.515

Şube Sayısı 24 25 25 27 27

Toplam Nakdi Kredi Toplam Mevduat Oranı 125 128 137 145 151

Toplam Nakdi Kredi Tasarruf Mevduatı Oranı 157 166 175 188 198

Takipteki Alacaklar Toplam Nakdi Kredi Oranı 3 2 2 2 2

         

İŞ-KUR VERİLERİ -Kayıtlı İşsizler 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 2011-10 2011-11 2011-12 2012-01

Meslek Grupları Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam

Büro ve Müşteri hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 1038 1169 1.324 1.417 1.436 1.314 1.335 1.360

Hizmet ve Satış Elemanları 233 274 323 338 345 338 363 383

Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 3718 3618 3.695 3.812 3.884 3.586 3.553 3.563

Nitelikli Tarım, Hay., Avcılık, Orm. ve Su Ürünleri Çalışanları 19 23 24 25 24 22 23 25

Profesyonel Meslek Mensupları 227 282 373 414 − − − −

Teknisyenler, Teknikerler ve Yrd. Prof. Mes. Men. 540 708 799 854 − − − −

Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar 385 521 565 592 607 590 601 624

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 244 296 318 334 349 343 362 375

Yöneticiler 12 15 20 21 − − − −

Genel Toplam 6416 7367 7.441 7.807 6.645 6.193 6.237 6.330

İŞ-KUR NİĞDE İLİ AYLIK VERİLERİ
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4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479) SİGORTALILAR-2011
 NİĞDE Toplam Aktif Sigortalılar Sosyal Güvenlik Kapsamı 
 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
 2011-EYLÜL 9.380 61.434
 2011-EKİM 9.358 61.448
 2011-KASIM 10.919 61.375
 2011-ARALIK 9.347 61.534
 2012-OCAK 9.430 61.872
 

(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-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
 2011-EYLÜL 14.543 50.514
 2011-EKİM 14.576 50.651
 2011-KASIM 14.462 50.347
 2011-ARALIK 14.408 50.227
 2012-OCAK 14.949 51.863
 

(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-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
 2011-EYLÜL 12.583 49.006
 2011-EKİM 13.099 50.462
 2011-KASIM 13.045 50.291
 2011-ARALIK 13.129 50.560
 2012-OCAK 13.083 50.416
 
   

2022 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK ALANLAR
 NİĞDE Toplam Aylık Alanlar 3816  Kan. Mad.Yeşil Kartlı Sayısı Yeşil Kartlıların Toplam İçindeki Oranı
 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
 2011-EYLÜL 9.105 51.335 0.56
 2011-EKİM 9.138 50.335 0.56
 2011-KASIM 9.138 50.508 0,56
 2011-ARALIK 9.064 48.699 0,56
 2012-OCAK 9.111 − −

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

NİĞDE İLİ SGK AYLIK VERİLERİ
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Üye Adı Faaliyet Konusu

Muhterem Erkılınç İnşaat

Su Lojistik Nak. İnş. Yak. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Nakliye

Fatih Uysal Petrol oto Boy. Ve Yed. Par. Gıd. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Madeni Yağ

Mikal Petrol Gıd. Teks. İnş. Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Niğde Şubesi Akaryakıt

Mikal Petrol Gıd. Teks. İnş. Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Niğde Köyiçi Şubesi Akaryakıt

İsa Yılmaz İnşaat

SZR Telekominikasyon Eği.ve Dan.Hiz.Toh.Fid.Gıd.Hay.veTar.Ürü.Ltd.Şti.Niğde Şu-
besi Mesleki Eğitim

Polat Hırdavat Elek. Rul. Mak. İnş. Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Nalburiye

Ramazan Duyar Oto Yedek Parça

MMS Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti. Sigortacılık

BİM Birleşik Mağ. A. Ş. Kale Şubesi Market

İsmail Güntekin Akaryakıt

Eminler Turizm Sey. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. Niğde Şubesi Tur Operatörü

Hüseyin Pelit İnşaat

Arte Emlak Danış. Mob. Ve Ahş. Eşy. İnş. Mim. Müh. Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti. İç Mimarlık

Öz Doğuş Kağıtçılık Kır. Mlz. İnş. Met. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Geri Dönüşüm

Selanik Tohumculuk Hay. Tar. Nak. Taş. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Tarım

Şamlıoğlu Hafriyat İnş. Nak. Akar. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hafriyat

Çağrı Bilgili Toptan Gıda

Hatice Akkoç Tekstil

Niğvit Hayvancılık Gıd. Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tavukçuluk

Gold Danışmanlık  Hiz. Tur. İnş. Pet. Tar. San. Tic. Ltd. Şti. Servis Taşımacılığı

Mehmet Türk İnşaat

Berener Süt ve Süt Ürü. Tar. Hay. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. Süt Ürünleri İmalatı

Kozalı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Niğde Şubesi İç ve Dış Giyim İmalatı

Üyelerimiz; Odamıza Hoş Geldiniz!
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3 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Odamız Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı’na katıldı.

4 Ocak 2012 Meclis üyelerimiz Serhat Ilıkkan, Ünal Mandacı ve Bekir Mumcu Valilik Toplantı Salonu’nda düzen-
lenen Takdir Komisyonu Üyeleri Toplantısı’na katıldılar.

12 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Sn. 
Cumhurbaşkanımızın İlimize Gelişi konulu toplantıya katıldı. 

17 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Odamızda düzenlenen Denetimli Serbestlik 
Toplantısı’na katıldı.

17 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Trafik Ko-
misyonu Toplantısı’na katıldı.

18 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Nevşehir’de düzenlenen Ahiler Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

23 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

25 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Mahalli Çev-
re Kurulu Toplantısı’na katıldı.

27 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Özel Güvenlik 
Toplantısı’na katıldı.

27 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik’te düzenlenen Tütün ve Tütün Mamulleri Ka-
çakçılığı ile Mücadele Eylem Planı Toplantısı’na katıldı.

27 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Niğde Üniversitesi ile  düzenlenen Teknopark 
konulu toplantıya katıldı.

30 Ocak 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Niğde Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzen-
lenen Kent Konseyi Toplantısı’na katıldı.

3 Şubat 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Nevşehir’de düzenlenen Ahiler Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

5 Şubat 2012 Meclis Başkan Yardımcımız Mevlüt Aktay, Hükümet Meydanı’nda düzenlenen 5 Şubat 
Atatürk’ün Niğde’ye Gelişi anısına yapılan Çelenk Töreni’ne katıldı. 

9 Şubat 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, İstanbul’da gerçekleştirilen EMITT Fuarı’na 
katıldı.

11 Şubat 2012 Meclis üyelerimiz Feridun Ecemiş ve Sami Yorgun, Okyanus Plaza Yenice Şubesi açılışına 
katıldılar.

13 Şubat 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen OSB 
İnceleme Komisyonu Toplantısı’na katıldı.

21 Şubat 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Odamızda düzenlenen Denetimli Serbestlik 
Toplantısı’na katıldı.

22 Şubat 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen EMITT 
2012 Fuarı Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

23 Şubat 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Tu-
rizm Haftası konulu toplantıya katıldı.

28 Şubat 2012 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 
Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı’na katıldı.

NiTSO Gündeminden…



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 faks 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

DUYURU





      

Cumhurbaşkanı 
Abdullah GÜL

Niğde’de

Kalsitte Öncü Bir 
Kuruluş;

NİDAŞ A.Ş

Niğde İlçe Milli Eğitim 
Müdürü

Celalettin EKİNCİ 
Oldu

NiTSO’dan 
2010 Yılı İhracat Plaket Töreni
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