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i ca rett

Ya y›n Po li ti ka s›

ticaret dergisi iki ayda bir yay›nlan›r.
Dergimizdeki yaz›lar kaynak 

gösterilmeksizin al›nt› yap›lamaz ve
yay›nlanamaz. Dergimizde yay›nlanan

yaz›lardaki görüşler ve bunlar›n 
sorumluluğu tamamen yazar›na aittir

ve hiçbir şekilde Niğde Ticaret ve
Sanayi Odas›’n›n resmi görüşünü

yans›tmaz. Dergimizde yay›nlanmak
üzere gönderilen yaz›lar, yay›nlans›n

veya yay›nlanmas›n iade edilmez.
Dergimiz, gönderilen yaz›lar 

üzerinde gerekli editöryal 
işlemleri yapma hakk›n› 

sakl› tutar.
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B A Ş Y A Z I

Ser dar ECE MİŞ
NiT SO Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı

2011 yazı önceki senelere göre daha geç geldi. Sıcaklar ancak 
Haziran ayının ortasında k



Sevdiklerinizle Sağlıklı,
Mutlu ve Huzurlu Nice Bayramlar

Geçirmeniz Dileğimle…

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun…

Serdar ECEMİŞ
NiTSO Yön. Kur. Bşk.



Tüm Sevdiklerinizle Beraber
Sağlıklı ve Mutlu Nice Bayramlar

Geçirmenizi Dilerim…

Ramazan Bayramınız Kutlu olsun… 

Mehmet AYDUĞAN
NiTSO Meclis Başkanı
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iç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
HİSARCIKLIOĞLU’nun başkanlığında, bölgenin oda ve

borsa başkanlarının katılımıyla TOBB Birlik Merkezi’nde
gerçekleştirildi. 

10 Ağustos 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen
toplantıya ilimizden Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar ECEMİŞ, Niğde Ticaret
Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer UYANIK ve
Bor Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah
ÇALAPKULU katıldı. Toplantıda, İç Anadolu Bölgesi’nin
sorunları ve beklentileri ele alınırken, bölge, ülke ve dünya
ölçeğindeki gelişmeler üzerine de değerlendirmeler
yapıldı.

TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU yaptığı konuşmasının
başında; Afrika’daki açlık felaketiyle boğuşan insanlar için
TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına değindi.
HİSARCIKLIOĞLU oda ve borsa başkanlarının bölgelerinde
bu kampanyaya destek çağrısı yapmalarını ve kampanyayı
duyurmalarını istedi. TOBB’un çalışmaları hakkında da İç
Anadolu Oda ve Borsa Başkanlarına bilgi veren

HİSARCIKLIOĞLU, her yıl iş piyasasına 1 milyona yakın
nüfusun katıldığını hatırlatarak, “Bu gençlerimize iş
bulmamız lazım. Bunun yolu da girişimci sayısını
artırmaktan geçiyor. O nedenle genç ve kadın
girişimcilerimize büyük önem veriyoruz” dedi.

TOBB’un örnek seçilen modeli, OECD’nin en başarılı
örgütlenme modeli olarak TOBB’u başka ülkelere örnek
olarak gösterdiğini dile getiren HİSARCIKLIOĞLU, oda ve
borsa başkanlarını iş dünyası için sunulan projelerden
yararlanmaya ve yararlandırmaya çalıştı.

Beceri’10 projesi ile istihdam ve yetişmiş eleman bulma
sorunu konusunda çok önemli bir fırsat yaratıldığını
anlatan HİSARCIKLIOĞLU, işverenin üzerindeki istihdam
yükünü %20 oranında azaltan ve meslek sahibi elemana
kavuşturan projeye dâhil olmalarını istedi. Sıfır maliyetli
istihdam kaynakları bulunduğunu bildiren TOBB Başkanı,
“Bu kaynakları hangimiz bulabiliriz. İşte kurduğumuz
ABİGEM’ler bunları sağlıyor. Hangi pazara ne
satabilirsiniz? Nasıl ortak bulabilirsiniz? Parayı hangi
kaynaktan bulmak mümkün? Her konuda ABİGEM size
yardıma hazır” ifadesini kullandı.

NiTSO TOBB’un Düzenlediği
İstişare Toplantısına Ka tıldı
TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU başkanlığında düzenlenen

İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı TOBB Birlik Merkezi’nde yapıldı.
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‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ 
Sertifikaları Düzenlenen Törenle 

Sahiplerine Verildi

Nisan ayında başlayan ‘Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi’ kursu sona
erdi. Kursu başarı ile

tamamlayan kursiyerler sertifika almaya
hak kazandı. Sertifikaları 29 Haziran
2011 tarihinde Niğde Ticaret ve Sanayi
Odası (NiTSO) toplantı salonunda
gerçekleştirilen bir törenle sahiplerine
verildi. Törene NiTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Serdar ECEMİŞ ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı Mehmet
AYDUĞAN ve meclis üyeleri, Ahi-Ka
Ajansı Kurumsal Koordinasyon Birim
Başkanı Davut Yeşil ve KOSGEB Sinerji
Odağı Elçin GÜLEÇ katıldı.

NiTSO bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları,
Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kosgeb’in ortaklaşa düzenlediği ‘Uygulamalı

Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
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Sertifika töreni NiTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Serdar ECEMİŞ’in
yaptığı açılış konuşması ile başladı.
ECEMİŞ konuşmasında; ‘İlimizdeki
girişimcilik potansiyelini artırmak
ve girişimci gençlerimizin fikirlerini
hayata geçirmelerine yardımcı
olmak amacı ile başlattığımız
‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’
kursu 64 saatlik ders sonunda
Mayıs ayında sona erdi. 

Kurs süresince katılımcılarımız
finansman, üretim, yönetim, gir-
işimcilik, yaratıcılık gibi iş hayatının
temel noktaları üzerine eğitim
aldılar ve almış oldukları bu değerli
bilgileri doğru şekilde uygulayarak
iş hayatına adımlarını daha sağlam
atacaklar. Ayrıca sertifika alan kur-
siyerlerimiz iş kurmaları duru-
munda KOSGEB’in sunmuş olduğu
desteklerden yararlanabilecekler.
Dileğimiz bu kursa katılarak serti-
fika almaya hak kazanan tüm kur-
siyerlerin istedikleri işi kurarak
başarılı olmalarıdır. 

Onların başarısı ilimizin
ekonomik yönden gelişmesine ve
girişimcilik ruhunun artmasına
sebep olacak ayrıca diğer gençler-
imize de örnek olacaktır.’ ifadeler-
ine yer verdi.

ECEMİŞ’ten sonra söz alan Ahi-
Ka Ajansı Kurumsal Koordinasyon
Birim Başkanı Davut Yeşil ise yap-
tığı konuşmasında girişimciler için
iş planı hazırlamanın öneminden
bahsetti ve tüm girişimci aday-
larına başarılar diledi.

Sertifika ile girişimci olarak iş
kuran kursiyerlere destek amaçlı
27.000 TL’lik hibenin verileceği
‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’
kursunu başarı ile tamamlayan ve
sertifika almaya hak kazanan kur-
siyerlerin girişimcilik alanında
oldukça önemli bir adım atmanın
heyecanını yaşadıkları gözlem-
lendi.
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UMEM Beceri’10 Niğde Kurs
Yönetimi Toplantısı’ Niğde
Ticaret ve Sanayi Odası

(NiTSO)’da yapıldı. Toplantıya NiTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar
ECEMİŞ, NiTSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Kurs Yönetimi Başkanı
Oktay ERDOĞDU, Niğde İş-Kur İl
Müdürü Ekrem SAYIN ve Şube Müdürü
Sebahattin DEMİRBUĞA, Niğde İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail
KARACAN, Niğde Endüstri Meslek
Lisesi Müdürü İdris EROĞLU ile İş-Kur
Genel Müdürü Doç. Dr. M. Kemal
BİÇERLİ, TOBB Daire Başkanı Dr.
Yüksel VARDAR ve İş-Kur Daire
Başkanı Kemaleddin METİN katıldı. 

Toplantının açılışı ‘UMEM Beceri’10
Niğde Kurs Yönetimi’nin hazırladığı
sunum ile başladı. Sunumda projenin
ilk başladığı günden bu güne gerçek-
leştirilen faaliyetlerden bazılarına yer
verildi. 

Bunlar şu başlıklar altında sunuldu;
ilk toplantının yapılarak kurs yöneti-
minin oluşturulması, yapılacak çalış-
maların belirlenmesi, işverenler, sivil
toplum kuruluşları, sosyal taraflara
tanıtımların yapılması, saha çalış-
malarının kurs yönetimi tarafından
yapılması, iş piyasasının ihtiyaçlarının
belirlenmesi, kursların açılması için
çalışmaların yapılarak kursların

başlatılması, teorik bölümü bitirenlerin
staj için talebi olan işletmelere ver-
ilmesi, iş piyasası tarama çalış-
malarının yapılarak yeni ihtiyaçların
tespit edilmesi.

Ayrıca kursu başarı ile tamamlayan
kursiyerlerin NiTSO üyesi olan firmalara
farklı sürelerdeki staj uygulaması için
yerleştirmelerin yapıldığı ve bu yer-
leştirmelerin hala devam etmekte
olduğu, projenin istenen kitleye ulaş-
ması için yazılı ve görsel basında
tanıtımlarının yapıldığı, broşür, bilboart
vb. materyallerle işverenlerin ve iş
arayanların bilgilendirilmesinin yapıldığı
da yapılan sunumda belirtildi. 

Yapılan sunumun ardından İş-Kur
Genel Müdürü Doç. Dr. M. Kemal
BİÇERLİ; UMEM Beceri’10 Projesi’nin
oldukça önemli bir proje olduğunu ve
amacına ulaşması için herkesin üzerine
düşen görevi yerine getirmesi gerek-
tiğini vurguladı. 

Ayrıca projenin 2015 yılına kadar
devam edeceğini de sözlerine ekledi. 

UMEM Beceri’10 Niğde Kurs 
Yönetimi Toplantısı NiTSO’da Yapıldı

‘Umem Beceri’10 Projesi’ kapsamında açılan kursları başarı ile tamamlayan
kursiyerler staj için odamızın üyesi olan çeşitli firmalara yerleştirildi. 
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Odamız ile Kuveyt Türk Katılım
Bankası arasında Niğde
Ticaret ve Sanayi Odası

(NiTSO) üyesi işletmelere uygun
koşullarda nakdi ve gayrinakdi ticari
kredi sağlanmasına yönelik bir
protokol imzalandı. Protokol, NiTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar
ECEMİŞ ile Kuveyt Türk Katılım
Bankası Orta Anadolu Bölge Müdürü
Mustafa UZUN arasında imzalandı. 

Kuveyt Türk Katılım Bankası
yetkilileri, tüm Türkiye genelinde
uyguladıkları işbirliği protokolleri ile
KOBİ’lere destek verdiklerini, Kuveyt
Türk Katılım Bankası ve yurt
genelindeki ticaret ve sanayi odaları
ile protokol imzaladıklarını belirttiler. 

İmzalanan protokol çerçevesinde
NiTSO üyesi olan işletmeler, farklı
türdeki Kuveyt Türk Katılım Bankası
kredi paketlerinden faydalana-
bilecekler. Ancak kredi paketlerinden
yararlanmak isteyen odamız üyelerinin
Kuveyt Türk Katılım Bankası Niğde
Şubesi’ne başvurmaları gerekiyor.

NiTSO Yönetim Kurulu
Başkanımız Serdar ECEMİŞ “Niğde
Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine özel
avantajlar sunan Kuveyt Türk Katılım
Bankası’nın böyle bir imkân
sağlamasından dolayı odamız adına
Kuveyt Türk Katılım Bankası
yetkililerine teşekkür ediyor; tüm
odamız üyelerine hayırlı kazançlar
diliyorum” dedi.

H A B E R L E R

NiTSO ile Kuveyt Türk Katılım Bankası
Arasında Kredi Protokolü İmzalandı

NiTSO ve Kuveyt Türk
Katılım Bankası 
arasında odamız 
üyelerine önemli 
avantajlar sağlayacak
protokol imzalandı. 
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Bank Asya Niğdelilerle Buluştu…
Niğde’de gün geçmiyor ki yeni bir banka 
şubesi açılmasın. Niğde’deki bankalar 
arasına son katılan banka Bank Asya oldu… 

1965 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve
liseyi Kayseri’de tamamladıktan sonra

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu.
Bankacılık hayatına 1990 yılında Garanti
Bankası Niğde Şubesi’nde başlayan İbrahim
TEKDEMİR, 1992 – 1997 yılları arasında
Türkiye Finans’ta görev yaptı. 

1997 yılından bu yana Bank Asya’da
çalışmakta olan TEKDEMİR, 1 Ağustos
2011’den itibaren Bank Asya Niğde
Şubesi’nde Şube Müdürü olarak görevine
devam etmektedir.

İbrahim TEKDEMİR
Bank Asya Niğde Şube Müdürü

Faaliyetlerine 1996 yılında Asya Finans adı ile Türkiye’nin 6. özel
finans kurumu olarak başlayan Bank Asya, sektörün en genç
katılım bankası olmasına karşı hızlı ve istikrarlı bir şekilde

büyüyerek kısa sürede güçlü ve saygın bir konum elde etmiştir.

Bank Asya bireysel bankacılık, ticari bankacılık, kurumsal bankacılık
ve KOBİ bankacılığı alanlarında müşterilerinin değişen ihtiyaç ve
beklentilerini proaktif bir yaklaşımla karşılamak için ürün ve hizmet
yelpazesini sürekli geliştirmektedir.

192 şubesi ve yaklaşık 4.500 personeli ile hizmet veren Bank Asya,
teknolojik alt yapıya ve alternatif dağıtım kanallarına yaptığı yatırımlarla
dağıtım ağını yaygınlaştırmış, özellikle ödeme sistemleri alanında
çıkardığı yenilikçi ürünlerle son yıllarda adından sıkça söz ettirmeyi
başarmıştır.
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64yıllık köklü bir geçmişe sahip olan
Garanti Bankası, Türkiye’nin en
büyük özel bankalarından biri

konumunda. Garanti Bankası; 17 bin çalışanı ile
9 milyon müşterisinin her türlü finansal
ihtiyacına cevap veriyor. Kurumsal, özel, ticari,
KOBİ, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak
üzere tüm işkollarında faaliyet gösteren Garanti;
ödeme sistemleri, bireysel emeklilik, finansal
kiralama, faktoring, menkul değerler ve portföy
yönetimi alanlarında hizmet veren dokuz iştiraki
ile entegre bir finansal hizmetler grubu niteliği
taşıyor. Garanti Bankası; toplam 880 şube, 3
bin'e yakın ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, üstün bir
teknolojik altyapıya sahip mobil ve internet
şubelerinden oluşan güçlü ve yaygın bir dağıtım
ağı ile müşterilerine ulaşıyor.

Garanti Bankası Niğde’de açılan yeni
Derbent Şubesi ile de hizmet vermeye devam
ediyor.

Garanti Bankası
Derbent Şubesi Açıldı

Hicran KARASU
Garanti Bankası Derbent Şube Müdürü

18Haziran 1977 yılında Hatay’da doğdum.
İlköğretimimi İskenderun’da, lise öğrenimimi

Hatay (Antakya)’da tamamladım. Liseden sonra 1996
yılında Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İşletme
Bölümü’nü kazandım. 2000 yılında mezun oldum. İlk
mesleki kariyerime 2000 yılında Sivas ilinde bulunan
Kentbank’ta gişe memuru olarak başladım. 2001
yılında Kentbank’tan Şekerbank’a aynı görev ile
transfer oldum. Şekerbank’ta 2 yıl yine gişe memuru
olarak çalışmaya devam ettim. 2003 yılında Ticari
Krediler Yetkilisi görevine atandım. Daha sonra 1
yılda Bireysel Krediler Departmanı’nda görev aldım.
2005 yılında Garanti Bankası Sivas Şubesi’nde Birey-
sel Krediler Yetkilisi olarak çalıştım, 2006 yılında ise
Bireysel Krediler Yönetmenliği’ne getirildim. 2011
yılına kadarda aynı görevimde çalışmaya devam
ettim. 2011 yılında Garanti Bankası Niğde Derbent
Şubesi’ne Şube Müdürü olarak atandım. Şu an aynı
görevde çalışmaktayım.



Ramazan ayı, oruç ve sabır ayıdır.
İhtiyaç sahiplerinin her
zamankinden daha fazla

hatırlandığı, yardımlaşmanın
ve paylaşmanın öneminin bir
kez daha hafızalarda
tazelendiği Ramazan ayı
münasebeti ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB)’un
katkılarıyla Niğde Ticaret ve
Sanayi Odası (NiTSO) bu yılda
geleneği bozmayarak
geleneksel Ramazan ayı ‘Gıda
Yardımları’na devam etti.
TOBB ve NiTSO geride
bıraktığımız Ramazan ayı
vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine

ulaştırmak üzere yerli firmalardan gıda
paketleri için teklif aldı. 10’dan fazla
firmadan teklif geldi. 

Oruç tutmanın en önemli
özelliklerinden biride gün boyu aç ve
susuz kalarak diğer günlerde de bu

durumda olan
vatandaşlarımızın halini
daha iyi anlamamızı
sağlamasıdır. Bu
sebeple geride
bıraktığımız Ramazan
ayına en uygun yardımın
gıda yardımı olduğu
düşüncesiyle hareket
eden TOBB’un büyük
katkılarıyla NiTSO
hazırladığı gıda yardımı
paketlerini ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdı.
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TOBB ve NiTSO Geleneksel Ramazan
Ayı Yardımlarına Devam Ediyor

NiTSO her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği gıda yardımı için ihaleye 
çıktığı yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyor.
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TOBB’un yayınladığı
‘Ekonomik Forum
Dergisi’nde ‘Dünden

bugüne girişimci olmak
kolaylaştı’ başlığı altında TOBB
Başkanı M. Rifat
HİSARCIKLIOĞLU’nun ilimize
yaptığı ziyaret programı
çerçevesinde odamızı ve Niğde
Üniversitesi’ni ziyaretine yer
verildi. Ayrıca haberde
HİSARCIKLIOĞLU’nun hemen
hemen katıldığı her programda önemle üzerinde durduğu
girişimcilik konusu ile ilgili yaptığı konuşmalarına da değinildi. 

10 Haziran 2011 tarihinde ilimize gerçekleştirdiği ziyaret
programına Niğde Üniversitesi 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı
mezuniyet törenine katılarak başlayan HİSARCIKLIOĞLU,
üniversite de yaptığı konuşmasında; ‘gençlerden çok çalışarak
Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmalarını, dünyanın giderek
değiştiğini, Niğde’deki üniversiteden mezun olan bir gencin
Almanya’nın mühendisleriyle, Hindistan’ın yazılımcılarıyla veya
Çin’in girişimcileriyle rekabet etmek zorunda kaldığı konu
başlıklarına yer verdi. 

‘Türkiye’nin en büyük ihtiyacı
girişimcilerdir.’

Türkiye’de her yıl 750 bin
kişi istihdam nüfusuna
katılıyor. Türkiye olarak her yıl
bu 750 bin kişiye iş bulmak
zorundayız. Bununda tek
formülü ülkemizdeki girişimci
sayısını artırmamızdır. Artık
günümüz şartlarında girişimci
olmak daha da kolaylaştı,
diyerek düşüncelerini ifade etti.

Niğde Üniversitesi’ndeki programdan sonra Niğde Ticaret
ve Sanayi Odası (NiTSO) tarafından düzenlenen toplantıya
katılan HİSARCIKLIOĞLU, NiTSO toplantı salonunda Niğdeli
sanayici ve işadamları ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde
bulunmuşlardı. 

Oldukça sıcak ve samimi bir zeminde gerçekleşen
toplantıda HİSARCIKLIOĞLU basın mensuplarına kısa bir
açıklamada bulunarak kısaca Niğde’de bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek Türkiye’nin ekonomisinin
büyümesinde gelişmiş ülkeler ile ticaret yapmasının oldukça
önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

H A B E R L E R

NiTSO ve Niğde Üniversitesi 
TOBB’un Ekonomik Forum Dergisi’nde

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun 10 Haziran 2011 tarihinde
ilimize gerçekleştirdiği ziyarette odamız NiTSO ve Niğde Üniversitesi’ne

yaptığı ziyaret TOBB’un Ekonomik Forum Dergisi’nde yayınlandı…



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, ilk defa 2006
yılında uygulamaya konulan ve 2010 yılında sona eren ‘Kırsal
Kalkınma Programı’nın, ülkemiz tarımına ve ekonomisine

önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Bu nedenlerle programın
2011 -2015 yılları arasında tekrar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu programın amacı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını
dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal
üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük
ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama
altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal
alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı
sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal
kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda
belirli bir kapasitenin oluşturulması ve tarımsal faaliyetler için
geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının
yaygınlaştırılması için makine ekipman alımlardır. 

Bilindiği gibi Kırsal Kalkınma Yatımlarının Desteklenmesi
Programı 81 ilde uygulanmaktadır. Program kapsamında 2006-2011
yılları arasında tabloda görüldüğü üzere 22 çeşit makine ve ekipman
için 473 vatandaşımıza yaklaşık 3 milyon liralık hibe desteklemesi
sağlanmıştır 7. etap Makine Ekipman Desteklemelerinde ise 1206
adet başvuru alınmış ve 482 adet çiftçimiz ile hibe sözleşmesi
yapılmıştır.
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Kırsal Kalkınma Programı

Makine  Ekipman 2006-2010 Yılları Adet Hibe Tutarı

Bahçe El Traktörü ve Ekipm. 99 339.965

Pülverizatör 86 202.894

Patates söküm Makinesi 64 170.591

Mibzer 55 218.551

Silaj makinesi 22 120.198

Motorlu Tırpan 20 8.906

Balyalama makinesi 18 283.771

Yem Hazırlama Araçları 17 210.569

Sıkmalı Çayır ve Yonca Biçme Mak 16 17.947

Süt Sağ. Unit. ve Soğtm Tankı 16 392.968

Yağmurlama Sulama 14 165.247

File Sistemi Kurulması 13 417.476

Toprak frezesi 10 22.598

Damla Sulama 9 238.615

Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı 4 99.582

Diskaro-Goble 3 6.119

Hububat Harman makinesi 2 4.260

Biçer Bağlar 1 8.328

Oto. Sap Toplamalı Saman Mak. 1 6.000

İşlemesiz Tarım Makinası 1 7.493

Taş toplama Makinesi 1 13.175

Gübre Dağıtma Makinesi 1 10.500

Toplam: 473 2.965.751

Niğde Tarım İl Müdürlüğü Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

tarafından ‘Kırsal Kalkınma 
Programı’nın 2015 yılına kadar

uzatıldığını açıkladı…



ticaret Temmuz-Ağustos ‘11 15

İlimiz genelinde kullanılabilecek 21 çeşit makine ekipmana hibe
desteklemesi yapılacaktır. 482 yatırımcımıza 2.729.800 TL hibe
desteği sağlanacaktır. Bakanlığımızca yapılan bu desteklemelerin
ülkemiz ve İlimiz tarımına katkısı oldukça fazladır.

7. etabını uyguladığımız Kırsal Kalkınma Yatımlarının
Desteklenmesi Programı’na yatırımcılarımızın ilgisi uygulanmaya
başladığı yıldan bu güne kadar hem proje sayısı hem de hibe desteği
miktarı olarak artarak gelmiştir ve Niğde’de bir yatırım iklimi
yaratmak konusunda ne kadar olumlu etkiler sağladığını
göstermektedir.

Yine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
kapsamında 2006 yılından bu zamana kadar ilk altı etap da
uygulanan ekonomik yatırım ve alt yapı yatırımları projeleri

yatırımcılarımızdan büyük bir ilgi
görmüş ve ilimizde toplam
38 adet projeye yaklaşık 6,5
milyon liralık hibe
sağlanmıştır. Son etap
ekonomik yatırımlara ait
hibe desteklemelerinde 29
adet proje başvurusu
alınmış, 11 adet proje
başvurusu Bakanlığımızca
uygun görülerek hibe
sözleşmesi yapmak için
yatırımcılar davet edilmiştir,
sözleşme imzalama süreci
devam etmektedir. Bu
projelerin toplam bedeli
6.803.580 TL olup talep edilen
hibe miktarı ise 2.914.000
TL’dir.

H A B E R L E R

Makine  Ekipman 2006-2010 Yılları Adet Hibe Tutarı

Bahçe El Traktörü ve Ekipm. 82 312.882

Pülverizatör 54 181.230

Patates söküm Makinesi 109 331.933

Mibzer 106 365.344

Silaj makinesi 3 9.975

Motorlu Tırpan 22 10.515

Balyalama makinesi 8 173.980

Yem Hazırlama Araçları 18 233.077

Sıkmalı Çayır ve Yonca Biçme Mak 9 28.033

Süt Sağ. Unit. ve Soğtm Tankı 15 304.638

File Sistemi Kurulması 10 307.537

Toprak frezesi 10 22.598

Damla Sulama 6 197.948

Sap Parçalama 1 2.663

Diskaro-Goble 8 29.433

Koyun Kırkma 2 1.700

Biçer Bağlar 3 17.500

Oto. Sap Toplamalı Saman Mak. 1 5.500

Pancar Söküm Mak. 3 35.200

Taş toplama Makinesi 1 15.750

Gübre Dağıtma Makinesi 21 167.103

Toplam: 482 2.729.800
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Ramazan ayı münasebeti ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB)’un katkılarıyla Niğde Ticaret Borsası
(NTB) gelenekselleşen Ramazan ayı ‘Gıda Yardımın’ da

bulundu. TOBB ve Niğde Ticaret Borsası geride bıraktığımız
Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere
yerli firmalardan gıda paketleri için teklif aldı. Niğde Ticaret
Borsası (NTB) yardım paketlerini 8 kalem malzemeden
oluşturdu. Uzun süre dayanması için kuru gıdalara yer verildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)’un katkılarıyla Niğde Ticaret

Borsası toplam da 550 aileye 25.500.00
TL tutarında gıda yardım paketlerini
ulaştırdı. Gıda yardım paketlerini NTB
meclis üyeleri dağıttı.

Niğde Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer UYANIK yaptığı

açıklama da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve TOBB
başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na Ramazan ayı vesilesi ile
dağıtılmak üzere ‘Gıda Yardımı’ paketlerinin hazırlanmasına
sağladığı büyük katkılarından dolayı teşekkür ediyorum,
ifadelerine yer verdi. 

TOBB ve Niğde Ticaret Borsası 
Ramazan Ayı Yardımında Bulundu

Niğde Ticaret Borsası, Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı için 
ihaleye çıktığı yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı…



Son 5 yıldır neredeyse hiç yağ-
mur yağmayan Doğu Afrika ül-
kesi Somali de yaşanan

kuraklık ve açlık felaketi çok ciddi se-
viyeye ulaştı. Her gün onlarca kişini
yaşamını kaybediyor ve bu kayıplarının
büyük bir bölümünü çocuklar oluştu-
ruyor. 

Resmi adı Somali Demokratik
Cumhuriyeti olan Somali için Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

öncülüğünde tüm Türkiye’yi kapsa-
yan bir yardım kampanyası başlatıldı.
HİSARCIKLIOĞLU kampanyanın tanı-
tımını; açlık felaketi ile karşı karşıya
kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi
yardımın ve desteğin sağlanması
amacıyla, 2011/09 sayılı Başbakanlık
Genelgesi doğrultusunda, ‘2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu’ ile bu doğ-
rultudaki mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde Birliğimizce Türkiye
genelinde 365 oda ve borsa, bunların

üyeleri ve arzu eden vatandaşlarımı-
zın katılımıyla bir yardım kampanyası
başlatıldı, ifadelerine yer verdiği ko-
nuşması ile yaptı. Kampanya ayni ve
nakdi olmak üzere 2 ayrı grup olarak
düzenlendi. 

Ayni yardım olarak; sıvı yağ (Ayçi-
çek, Kanola, Mısırözü), toz şeker, un,
makarna (başka çeşit yiyemedikleri
için sadece çubuk makarna), süt tozu
(krema değil, klasik süt tozu bebekler
için), bebe bisküvisi, buğday yarması,

K A P A K

Niğde Organize Sanayi’de Dev Bir Kuruluş;

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve oldukça ciddi boyutta 
yaşanan açlık felaketi ile mücadele eden Doğu Afrika ülkesi 

Somali’ye TOBB yardım elini uzattı…

TOBB’dan Doğu Afrika
Ülkesi Somali’ye Yardım Eli



tuz ve çocuk maması kabul edildi.
Uzun süreli yetersiz beslenmeden
kaynaklanan sindirim sistemi ile ilgili
yaşadıkları sorunlardan dolayı sadece
bu gıdaları tüketebildikleri belirtildi.
TOBB resmi internet sitesinden, 7
Eylül 2011 tarihi itibari ile toplam Ayni

ve Nakdi yardım miktarını 9.537.430
TL olarak duyurdu. 

TOBB başkanı M. Rifat HİSARCIK-
LIOĞLU kampanyanın başlama aşa-
masında yaptığı konuşmasında
Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tan-
zanya, Uganda ve Burundi'de büyük
bir insanlık dramı yaşandığını, 21. yüz-
yılı yaşadığımız bir dönemde 40 mil-
yona yakın insanın açlık tehlikesiyle
karşı karşıya olduğunu anlattı. HİSAR-
CIKLIOĞLU “Bu ülkeler Doğu Afri-
ka'nın en yoksul ve en az gelişmiş
ülkeleridir. Neredeyse çeyrek yüzyıl-
dır devam eden ve son zamanlar daha
da genişleyen iç savaşlar, bu ülkelerin
kaynaklarını büyük ölçüde tahrip et-
miştir.

Türkiye olarak bu bölgeyle Os-
manlı’dan gelen ve 3 asırdan uzun
süren bir yakınlığa, tarihi birliğe sahi-

biz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz
şu rahmet ve mağfiret ayında bizlere
düşen bir görev bulunuyor. Tüm Türk
iş âlemine buradan sesleniyor ve kat-
kılarını bekliyorum. Herkesi Afrika’ya
yardıma çağırıyorum, şeklinde bir
açıklama da bulundu. 

Ayrıca TOBB başkanı HİSARCIKLI-
OĞLU, her bölgenin oda ve borsa baş-
kanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği
istişare toplantılarında da yardım
kampanyasına değinerek, kampanya-
nın duyurulması aşamasında her ilin
oda ve borsa başkanlarının yardım ve
desteklerini beklediğini ifade etmişti.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası
(NiTSO) ve odamız üyeleri de bu yar-
dım kampanyasına nakdi olarak kat-
kıda bulunmanın mutluluğunu
yaşadılar.
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1976 yılında kuruluş kararı alınan
ancak 1985 yılında yatırıma baş-
lanan Niğde Organize Sanayi

Bölgesi, 406 hektarlık bir alana sahip.
İlk tesisi 1988’de faaliyete geçen
OSB’de toplam sanayi parseli sayısı
115 iken faaliyet gösteren firma ve
parsel sayısı 74 parseldir. Halen daha
inşaat aşamasındaki firma ve parsel
sayısı 12, proje aşamasında ki firma ve
parsel sayısı 10 parseldir. Bunların
yanı sıra Niğde OSB’nin ev sahipliği
yaptığı 6 firması bulunmaktadır. Bün-
yesinde şu an için 19 boş parseli olan
OSB’de 3.378 kişi istihdam edilmekte-
dir. 

Bunların yanı sıra daha birçok ko-
nuda oldukça avantajlı bir durumda
olan OSB’nin 2010 yılı ithalatı
73.320.000 dolar iken 2010 yılı ihracatı
ise 152.437.000 dolardır.

Niğde OSB Yüksek Planlama Ku-
rulu'nun 1997 yılında aldığı karar ile
Niğde, Kalkınmada Öncelikli Yöreler
kapsamına alınmıştır. Bu yörelere
sağlanan indirim, muafiyet ve destek-
lerin tamamından bölge sanayicileri
yararlanmaktadır.

2011 yılı itibariyle Niğde OSB'de
yapılacak olan arsa tahsislerinde, ya-
tırımcılar 5084 sayılı yasa kapsamında

sadece SSK İşveren Payı (asgari ücret
bazında) desteğinden yararlanabile-
ceklerdir. 

Bölgesel ve sektörel teşvik progra-
mında 3. bölge olarak yer alan Niğde
ve Niğde OSB'de; yatırımcılar bu prog-
ramda yer alan vergi indirimi, SSK
primi işveren hissesi desteği,  yatırım
yeri tahsisi ve faiz desteğinden yarar-
lanabilmektedir. Aynı program çerçe-
vesinde ”Büyük Ölçekli Yatırımlar”
kapsamında; gümrük vergisi muafiyeti,
KDV istisnası, vergi indirimi, SSK primi
işveren hissesi desteği verilmekte, ya-
tırım yeri tahsisi yapılmaktadır.

B Ü Y Ü T E Ç

Niğde’nin Yatırımcılara Gülümseyen Yüzü 

Niğde Organize Sanayi Bölgesi, sahip olduğu birçok avantaj 
sayesinde yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor…

Ni₣de OSB
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6215 sayılı yasanın 20. maddesini
aydınlatan ve 02 Haziran 2011 tari-
hinde yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı ile Niğde Merkez İlçe’de yapı-
lacak olan yatırımlar %70 oranında
bedelsiz arsa tahsisi ile desteklene-
cektir. Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar (Bölgesel ve Sektörel
Teşvik Programı) kapsamına giren
büyük ölçekli yatırımlar için bedelsiz

arsa tahsisi yapılacaktır. 6215 sayılı

kanunla birlikte OSB’lerde başlayan

bedelsiz arsa tahsisi uygulaması kap-

samında 3. bölgede yer alan Niğde

OSB’de yapılacak olan arsa tahsisle-

rinin bedellerinin %70’i desteklene-

cektir. Kısmı ve bedelsiz arsa tahsisi

ile ilgili yönetmeliğin yayımlanması

beklenmektedir.

Enerji nakil hattı ve bölge içi elek-
trik şebekesi 1990 yılında, bölge içi
yollar, içme ve kullanma suyu, kana-
lizasyon ve yağmur suyu şebekesi
1992 yılında, idare binası, kreş, çırak
okulu, çarşı grubu, sağlık merkezi,
yemek fabrikası, kafeterya tesisi ve ısı
merkezinden oluşan Sosyal Tesisler
1995 yılında tamamlanarak sanayici-
lerin hizmetine sunulmuştur. 

28 Nisan 2003 tarihinde yapılan ilk
genel kurul toplantısında Niğde Orga-
nize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heye-
ti'nin görevi sona ermiş ve Niğde
Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerin
yönetimine geçmiştir. Sanayici sorun-
larını kendisi de yaşayan yönetim ku-
rulu bölge sanayicilerine hizmet
vermektedir. 

B Ü Y Ü T E Ç



Yemek fabrikası-kafeterya binası
özel bir şirket tarafından işletilerek
sanayicilere, diğer kurum ve kuruluş-
lara hazır yemek hizmeti vermektedir. 

Ocak 2006 ayında ihale edilen
Niğde Organize Sanayi Bölgesi Atık Su
Arıtma Tesisi Mart 2009'da faaliyete

başlamıştır. Avrupa Birliği standartla-
rında çıkış suyu elde edilmektedir.
Bölge'de Jandarma Karakolu mevcut-
tur. 

Bölge arazisi içerisinde ve çevre-
sinde Anadolu Tekstil Meslek Lisesi,
Anadolu Öğretmen Lisesi, Niğde Fen

Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,
Faik Şahenk Anadolu Teknik Meslek
Lisesi, bölgeye 7 km uzaklıkta iki adet
endüstri meslek lisesi ve teknik lise
mevcuttur. 800 m uzaklıkta ilköğretim
okulu, 1 km uzaklıkta kolej (lise, ilk-
öğretim, anaokulu) vardır. Bölge içe-
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risinde alışveriş merkezi ve eğlence
merkezi vardır.

Kampus alanı bölge arazisi karşı-
sında yer alan Niğde Üniversitesi'nin
bünyesinde bulunan fakülte (elektrik-
elektronik, makine, jeoloji, inşaat, ik-
tisat, işletme, fizik, kimya, biyoloji,
sosyal bilimler, eğitim fakültesi) ve
meslek yüksekokullarında (elektrik,
endüstriyel elektronik, bilgisayar
programcılığı, inşaat, makine, otomo-
tiv, motor, tekstil, konfeksiyon, harita
kadastro, mobilya dekorasyon, sıhhi
tesisat, süt ürünleri, su ürünleri, et
endüstrisi, mantarcılık, bahçe ziraatı,
arıcılık, iklimlendirme ve soğutma, tu-
rizm ve otelcilik, muhasebe, işletme-
cilik, radyo TV, yerel yönetimler, büro
yönetimi ve sekreterlik bölümleri) eği-
tim alan ve alanlarında başarılı olan
öğrenciler ve meslek lisesi mezunları
sayesinde kalifiye eleman sorunu ya-
şanmamaktadır. Niğde'de yan sanayi
ve lojistik destek (ulaşım, nakliye, ser-

vis v.b.) imkanları geniş ve sorunsuz-
dur. 

Niğde Organize Sanayi Bölge-
si'nde üçü faal dördü yedek olmak
üzere yedi su kuyusu mevcut olup sa-
nayicilere 2011 yılında 0,65 TL/m³
fiyat üzerinden kesintisiz kullanma
suyu hizmeti verilmektedir. Tesisle-
rin su şebekesine bağlanabilmeleri
için her parselin kenarında bağlantı
tesisatı mevcuttur.   

Bölge içi elektrik şebekesi ve
enerji nakil hattı Niğde OSB'ne ait ol-
duğu, işletme ve bakımı Niğde OSB
tarafından yapıldığı için TEDAŞ tarife-
lerindeki EK-l listesinde yer alan fiyat-
lar uygulanmaktadır. EK–1 tarifesine
göre kullanılan enerji; ulusal tarifeden
kullanılan elektrik birim satış fiyatın-
dan %17 oranında indirimlidir. 

Elektrik satış birim fiyatı ortalama
0,140 TL (ETV, TRT Payı ve fonlar
dahil) dır. Kısaca Türkiye’nin en ucuz
elektriği kullanılmaktadır. Bölge içi

elektrik şebekesinde her sanayi par-
seline OG/AG enerji bağlantı noktası
tesis edilmiştir. Doğalgaz bölge alanı
içerisinde dağıtıma hazır halde bekle-
mektedir. İsteyen firma hattını kendisi
oluşturmak üzere Niğde OSB'ye ait
olan MSB istasyonuna bağlanarak do-
ğalgazı kullanabilecektir. 

23.08.2011 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kont-
rolü Yönetmeliği ile OSB’lerde yer
alan sanayicilerin ambalaj atıklarını
bedeli karşılığında lisanslı firmalara
ya da belediyelere verme imkanı doğ-
muştur. 

Niğde deprem riski düşük iller
arasında olduğu için yatırım maliyet-
leri düşük olmaktadır. Çevre düzenle-
mesi ve temizlik çalışmaları hızla
devam eden OSB de Aralık 2010 tarihi
itibari ile 73.000 fidan dikimi yapılmış-
tır. 2011 yılı arsa satış fiyatları 7,50 TL
– 25,00 TL arsasında değişmektedir.
Teşvik yasalarından faydalanmak is-
temeyen müteşebbisler bedelli arsa
satın alabilmektedir. Yasal muafiyet
ve indirimler yanında Niğde OSB Yö-
netim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü ta-
rafından hazırlanan resmi yazı ve
belgeler, izin ve ruhsat işlemleri (yapı
ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri
açma izni, SM ve GSM ruhsatları) ve
diğer hizmetler için sanayicilerden
hiçbir harç ve ücret alınmamaktadır.
Sanayi parselini bedelli ya da bedelsiz
olarak edinen yatırımcılardan eşit
oranlarda yönetim aidatı ve katılma
payı tahsil edilmektedir. Niğde
OSB'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
başta olmak üzere hiçbir kamu ve özel
kuruluşa, bankalara kredi borcu ol-
madığı için; girişimcilere ipoteksiz ve
şerhsiz arsa tahsis edilmektedir.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi ve
Bölge Yönetimi tarafından yatırım
yapan ve yapacak olan bütün girişim-
cilere gereken kolaylıklar sağlanmak-
tadır. 

B Ü Y Ü T E Ç
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ticaret: Sizi tanıyabilir miyiz?

Orteks: Ben Eyüp DOĞANLAR.
1943 yılında Koyunlu Kasabası’nda
doğdum. İş hayatına 1955 yılında
Konya’da baba mesleği olan halı tica-
reti ile başladım. Sanayiye 1966 yı-
lında Ankara Siteler de mobilya
imalatı ile başlayıp, 1972 – 1973 yılla-
rında Orsan Mobilya Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ile gerçek sanayiye geçiş yaptık.
1996 yılında ORTEKS Tekstil Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni devreye
aldık. Halen Orteks A.Ş. ve Doğanlar

A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıyım.
Evli ve iki kız, iki erkek olmak üzere
4 çocuk babasıyım. 

ticaret: Orteks A.Ş.’nin kuruluş hi-
kayesinden biraz bahseder misiniz?

Orteks: Yıl 1996. Birko A.Ş.’yi ziya-
rete gelmiştim. Birko’yu ziyarete
gelen dönemin Niğde Valisi Adil
YAZAR beyefendi ile beni tanıştırdı-
lar. Vali bey benim Ankara’da sana-
yici ve Orsan A.Ş.’nin kurucularından

olduğumu biliyormuş ki, ısrarla kendi
memleketim olan Niğde’ye de bir ya-
tırım yapmamı, bunun doğduğum yö-
reye karşı da bir görev gibi telakki
edilmesi hususunda beni teşvik etti,
heveslendirdi. 

Bir valinin olumlu ve teşvik edici
sözleri ile bu gün 15 yıldır kesintisiz
çalışan çok başarılı bir şirket ortaya
çıkmış oldu. Buradan da anlaşılacağı
üzere Niğde’yi yöneten resmi ve sivil
toplum kuruluşlarının sanayici üze-
rinde olumlu, teşvik edici desteklerin

B Ü Y Ü T E Ç

Niğde Organize Sanayi’de Dev Bir Kuruluş:

Orteks A.Ş.
Bahçesine adım attığınız andan itibaren çeşit çeşit meyve ağaçları,

küçük ormanı ve keçileri ile adeta bir mesire alanını andıran 
kendi alanında büyük bir kuruluş; Orteks A.Ş.
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ne kadar önemli olduğunu bizzat ya-
şamış bulunmaktayım.

ticaret: Niğde’de kendi alanında
en başarılı isimlerden birisiniz. Bu
gün bu noktada olmaktan memnun
musunuz?

Orteks: Bir kere her şeyden önce
şahıs olarak üretmeyi seviyorum. Ba-
şarılı olmanın ilk şartı kişinin yaptığı
işini sevmesidir. Tabii bu da çok ça-
lışmak, çalışmak, çalışmakla gerçek-
leşir. Bulunduğumuz nokta benim
açımdan iyi bir nokta. Ancak son
nokta değil. Daha yapacak çok işleri-
miz var. İnşallah sanayicilik alanında
yeni yatırımlara imza atmak nasip
olur. Ben elimden geldiğince bu
alanda çaba sarf etmekteyim. Ancak
bu işler bir kişinin gayreti ile olacak
işler değil. 

Örneğin biraz önce bahsettiğim
gibi, Niğde’yi yöneten resmi ve sivil
toplum kuruluşlarının üretici üze-
rinde desteklerinin ne kadar önemli
olduğunu yaşamış bir iş adamı olarak
biliyorum.

ticaret: Neden tekstil alanında
hizmet vermeyi seçtiniz? Özel bir se-
bebi var mı?

Orteks: Ben ve kardeşlerim Anka-
ra’da dönemin en son teknolojisi ile
donatılmış kendi alanında ilk modü-
ler mobilya fabrikası olan Orsan
A.Ş.’yi 1973 yılında kurmuş idik. 1996
yılında da tekstil sektörüne girdik. 

Tekstil sektörünün en önemli özel-
liği emek yoğun bir sektör olması, yani

istihdam dostu olmasıdır. Bu gün Tür-
kiye’de milyonlarca kişi ekmeğini
tekstil ve konfeksiyon sektöründen
kazanıyor. Herkesin şunu bilmesinde
yarar var; tekstil ve konfeksiyon işsiz-
liği önleyen bir sektör ve bunu destek-
lemek lazım. Tekstil sadece
konfeksiyon yapmak değil. Tekstil ta-
rıma dayalı bir sanayidir. Dünya da
hiçbir sanayi yoktur ki toprağa muhtaç
olmasın. Yer altı ve yer üstü.
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Biraz önce de kısaca bahsettiğim
gibi yöremizin hızla kalkınması için,
en fazla işçi istihdam eden bir sektör
olan tekstil sektörüne geçmemiz ta-
mamen dönemin valisinin ve birkaç
müteşebbisin teşvik edici hamlele-
riyle olmuştur. Veren el olmanın öne-
mini ve toplumsal barışa katkıyı
sanırım ilimizde en iyi bilenlerden bi-

risiyim. Tekstil sektörünü tercih et-

memin başka da özel bir sebebi yok.

ticaret: Şu an Orteks Tekstil A.Ş.

olarak bünyenizde kaç kişi istihdam

ediyorsunuz? Bu sayıyı daha da artır-

mak için ne gibi çalışmalar yürütü-

yorsunuz?

Orteks: Orteks A.Ş.’de şu an 3
vardiya üretim yapılmakta olup çalı-
şan sayımız ise 170 civarındadır. İplik
üretimi olarak norm kadrosunun üs-
tünde bir sayı. Bunun üzerinde işçi is-
tihdam etmek mümkün değil. Ancak
önümüzü göremediğimiz, biraz da
resmi ve sivil toplum kuruluşlarının
teşviklerinden yoksun kaldığımız için
200 – 300 kişinin çalışacağı halen Do-
ğanlar A.Ş.’yi iplik fabrikası olarak
üretime alamadık. Diğer yandan
pazar araştırmalarımız bizi halen ba-
şarılı olduğumuz melanj ipliği üreti-
minde yatırım yapmamız gerektiği,
bu yatırımın ek istihdam ihtiyacı sağ-
layacağı kanaatindeyim.

Bakın Orteks A.Ş.’nin atıl kalan
1000 m²’lik bir alanında yetiştirdiği-
miz bodur elmacılıktan geçen sene
5,5 – 6 bin liralık elma hasılatı elde
ettim. Demek ki 10 dönüm arazisi
olan bir köylü kardeşim aile işletme-
ciliği yapmak sureti ile fevkalade ge-
çimini sağlayabileceği bir gelir elde
edebilecek. Ama toprağının ve hava-
sının hangi ürüne elverişli olduğunu
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bilmiyor. Elma mı, kiraz mı, armut
mu yetişir, bunu bilmiyor. Neden
araştırmacı ruhuna sahip değil. Bu
konuda devlet öncü olacak.

ticaret: Orteks’in tanıtımını yap-
manızı istesek öne çıktığını düşündü-
ğünüz ilk üç özelliğiniz hangileri
olur?

Orteks: Orteks A.Ş.;

*İnsana yatırım yapar.

*Kaliteden ödün vermez.

*Satış sonrası hizmet anlayışına
önem verir.

ticaret: Orteks’in başarıya ulaş-
masında size ve ekibinize yardımcı
olduğuna inandığınız prensipleriniz
nelerdir?

Orteks: 1-Kendini seveceksin;
sabah kalkınca aynanın karşısına
geçtiğinde kendini daha değerli ve
güçlü hissedebilmen ve güne daha
moralli başlayabilmek için insanın
önce kendisini sevmesi ve kendisinin
değerli olduğunu kabullenmesiyle
başlar her şey. İçimizde kin ve haset
taşımaz isek güne sevgi dolu başlar-
sak bu çevremize, çalışanımıza ve işi-
mize de olumlu yansır.

2-İşini seveceksin; başarının şart-
larından biriside yaptığın işi çok iyi bi-
leceksin, harcadığın emeğin kutsal

olduğunu hissedeceksin. Yaptığın iş
ile bütünleşeceksin. Ortaya çıkardı-
ğın ürün ile de gurur duyacaksın. 

3-Paylaşmayı seveceksin; “İnsan-
ların en hayırlısı insanlara faydalı
olanıdır” şeklindeki peygamber efen-
dimizin hadisinden de anlaşılacağı
üzere ortaya çıkan değerleri ailenle,
çalışanınla, etrafınla, halkınla, ül-
kenle paylaşmasını bileceksin.
Bunun artarak geriye döneceği inan-
cını taşıyacaksın.

Tüm bunların dışında bir özelliği-
mizde çevreye saygılı olmak, çevreyi
korumaktır. Bu nedenle Orteks A.Ş.
ve Doğanlar A.Ş. çevrecidir. Kupkuru,
çorak bir arsa üzerinde bugün çeşitli
meyve ve süs ağacı çim ve güller içe-
risinde yemyeşil bir fabrika haline
getirilmiştir.

ticaret: Tekstil sektöründe yaşa-
nan sorunlar, ekonomik krizler ne-
lerdir? Siz Orteks A.Ş. olarak bu tür
sorunlarla hiç karşılaştınız mı?

Orteks: Birinci sorun tekstilin ana
hammaddesi olan pamuk politikasın-
dan kaynaklanıyor. Türkiye pamuk
ekim alanları ile kendi kendine ye-
terli gelecek bir konumda iken dev-
letin pamuk ekenleri destekleme
politikasından tutunda pamuğun top-
lanması ve çırçırlaması aşamasına
kadar halledilmesi gereken bir sürü

problemleri hala çözülememiştir. Bu
sebeple pamuk ekim alanları istenil-
diği kadar ekilememekte, ne yazık ki
Yunanistan ve diğer yabancı ülkeler-
den pamuk ithal etme mecburiye-
tinde kalınmaktadır. 

Bir diğer önemli sorun ise ithalat
politikasından kaynaklanıyor. Türkiye
ekonomisinin temel direklerinden
biri olan tekstil son dönemde zor
günler geçiriyor. Kur ve maliyet bas-
kısı altında zor dönem yaşayan sek-
tör yeni bir arayışta. İçinde
bulunduğumuz global ekonomi düze-
ninde isteyen istediği ülkeden
pamuk, iplik ve ham bezi daha ucuza
ithal etmekte bu da yerli iplik ve
kumaş üreticilerine darbe vurmakta-
dır. Ülkenin lokomotifi durumunda
olan tekstil ve konfeksiyon sektörün-
deki bu soruna devletin adil bir teşvik
politikası ile çare bulması gerekmek-
tedir. 

Bugün bakın Uzakdoğu ülkelerine
örneğin Kore’de ithal mal bulmak
çok zor. Pahalı bile olsa kendi malla-
rını kullanıyorlar. O zaman ne oluyor,
kendi havuzunun içerisinde dönüyor-
sun. İthalat yaptığımızda, evet daha
ucuza alıyoruz doğru ama devamlı it-
halatla havuzdaki suyu azaltıyoruz.
Bununda kimseye bir faydası yok. 

Niğde’yi yöneten resmi ve sivil
toplum örgütleri, Niğde’nin tekstil ve



ticaret Temmuz-Ağustos ‘11 27B Ü Y Ü T E Ç

konfeksiyon sektöründe nerede oldu-
ğunun farkında değil. Yaklaşık 500
milyon tekstil yatırımı var. Bu tesisler
tam kapasite ile çalışmış olsa 500
milyon Tl’lik ciro yapar. Niğde’de ça-
lışan nüfusun yaklaşık %15’i tekstil
sektöründe çalışmaktadır. Buna rağ-
men Sanayi Bakanlığı’nın tekstil ve
konfeksiyon sektörünün değerlendi-
rilmesinde Niğde’nin adı bile yok.

Size bir anımı anlatayım…

2000 yılında ben milletvekiliyim.
İzmir’in Manisa ilçesinden olup Al-
manya’da işyeri sahibi olan bir vatan-
daş anısını anlattı.

Yıllar önce Almanya’ya işçi olarak
gidip ortopedik ayakkabı fabrikasında
çalışmaya başlar. Yıllar geçtikçe o
fabrikada üretim müdürlüğüne kadar
yükselir. Ama kafasına koymuş, ça-
lıştığı bu fabrikanın daha modern
olanını yapacağım diye ve başarılı da
olur yapar, çok güzel para kazanır.
Bu arada şımarır gelir Türkiye’ye
memleketi olan Manisa’da aynı fab-
rikayı kurar ve 2 sene sonra Türki-
ye’de batar. Almanya’daki fabrikayı
mı Manisa’daki fabrikayı mı kurtara-
yım derken Türkiye’ye kaçar gelir. Al-
manya’ya 500 bin mark borcu var. 2
ay zarfında Almanya devlet memur-
larından 2 kişi (a- işsizlik sigortasına
b- dolaylı gelir hesabına bakan) ek-
randa bir baksınlar ki fabrika aylık
devlete 500 bin mark zarar veriyor.
Araştırırlar fabrikanın sahibi bir Türk
ama fabrika kapalı, adresi tespit

ederler ve Manisa’da bu adamı bu-
lurlar. Fabrikayı yeniden faaliyete ge-
çirmesi, çalıştırması için ikna
edemezler. Almanya’ya gittiğimde
beni hapse atarlar diye korkuyor. En
sonunda Alman devlet adamları
hesap ederler.

250 kişi çalışıyor idi, kişi başı 1250
Dm işsizlik sigortası ödüyoruz. Vergi
ve sigorta veriyordun o da kesildi, ih-
racat yapıyordun döviz dengemize
katkın vardı ondan da mahrumuz, en
önemlisi 250 kişi benim çarşı-pa-
zarda boş geziyor. Senin fabrikayı ka-
patman bize aylık 500 bin mark zarar
veriyor. Bu fabrikayı çalıştırmak için
bizden ne istiyorsun. 2 milyon Mark
isterim, 500 bin DM ile borcumu öde-
yeceğim, 1,5 milyon DM de işletme
sermayesi lazım der. Tamam biz
sana 2 milyon DM vereceğiz, ödeme
temini programını da sen yap yalnız
bir şartımız var. Nedir diye sorar. Bi-
zimle gelip fabrikadan çıkanları geri
alıp fabrikayı çalıştırman derler ve
hakikaten gider 2 milyon DM verilir
ve fabrikayı çalıştırırlar.

Şimdi gelelim Türkiye’ye… Böyle
bir düşünceye sahip devlet memuru
var mı?, Milletvekili var mı?, Sivil
Toplum Örgütleri var mı? Eğer var ise
zaten o ilde de problem yok. Bu iş bu
kadar basit. Fabrika kurmak iş ada-
mının elindedir ama kapatmak elinde
olmamalıdır. Kapattığı zaman devlet
hesap sormalı, neden kapattın? diye.
Hata ya devlette ya da iş adamında.

ticaret: Niğdeli bir işadamı olarak
kendi ilinizde yatırım yapmayı tercih
ettiniz. Bunun size ve ilimize ne gibi
avantajlar sağladığını söyleyebilir mi-
siniz?

Orteks: Her ay 170 kişiye ücret
ödüyoruz. SSK primi, KDV, stopaj,
enerji bedeli ödüyoruz. Bu para
Niğde’de kalıyor. Tüccar, esnaf,
çiftçi vs. bu paradan nasibini alıyor.
Söz konusu yatırım başka ilde ol-
saydı bu menfaatlerden orası fay-
dalanacaktı. Bir nebze de olsa
işsizliği önlemede, Niğde ekonomi-
sine katkıda payımız olduğu için bu
bize mutluluk verir, manevi bir haz
verir.

ticaret: Orteks finansmanını nasıl
karşılıyor?      

Orteks: Orteks A.Ş. ve Doğanlar
A.Ş. olarak öz kaynağımızla finans-
manımızı  karşılamaktayız. Bankalar-
dan kredi kullanmıyoruz.

ticaret: Orteks’i gelecekte nerede
görmek istiyorsunuz?

Orteks:  Şu anda melanj iplik üre-
timinde Türkiye genelinde ilk 10
firma arasındayız. Hedefimiz gele-
cekte 1 numara olmak.

ticaret: Başarılı bir iş adamı ola-
rak sizden sonrakilere tavsiyeleriniz
nelerdir?

Orteks: -İşinizi sevin, hiçbir işi kı-
yısından köşesinden tutmayın. Yapa-
cağınız iş ne olursa olsun en iyisini
yapın.

-Sağlıklı olun, sağlıklı olmayan
kişi işinde başarılı olamaz.

-Konunuzda bilgili olun, cesur
olun, güvenilen insan olun.

-Ailenize vakit ayırın.

-Paylaşımcı olun.

-Mütevazi olun.
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BH. Yurt Yapı: Ben Bayram ÇAN-
KAYA. Şubat 1973 yılında Niğde de
doğdum. Evli ve bir çocuk babasıyım.
Vatani görevimi yaptıktan sonra
Niğde de mekanik ısıtma soğutma
tesisatı üzerine on yıl taşeronluk yap-

tım. Altı yıl yurtdışında mekanik
ısıtma soğutma tesisatı üzerine,
genel formenlik yaptım. Ocak 2010
yılında yurtdışından döndükten sonra
BH. Yurt Yapı Isı Yalıtımı ve Aksesu-
arları firmasını firma ortağı Hanifi
ÇANKAYA ile beraber kurduk. Ve şu

an BH. Yurt Yapı firmasında faaliyet

göstermekteyim.

ticaret: BH. Yurt Yapı’yı kurmaya

nasıl karar verdiniz?

BH. Yurt Yapı: BH. Yurt Yapı firma-

B Ü Y Ü T E Ç

Niğde de Genç Bir Oluşum: 

Niğde de ısı yalıtımı ve aksesuarları alanında kendi imalatını yapan 
girişimci genç bir firma; BH. Yurt Yapı Isı Yalıtımı ve Aksesuarları  

BH. Yurt Yapı 
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sını hayata geçirme aşamasında ilk
olarak sektörel anlamda tabi ki Niğ-
deyi göz önünde bulundurduk. Hiz-
met vermeyi düşündüğümüz alanda
yaptığımız araştırmalar bize Niğde de
söve imalatçısının olmadığını gös-
terdi. Ayrıca Niğde halkının bu alan-
daki ihtiyaçlarını civar şehirlerden
karşıladığını da saptamış olduk.
Niğde de söve imalatının ciddi bir ih-
tiyaç olduğunu gözlemledik. Tüm
yapmış olduğumuz araştırma ve in-
celemeler sonucunda en başta Niğde
olmak üzere yakın ve komşu illerinde
ihtiyaçlarını, karşılamak amacıyla
BH. Yurt Yapıyı kurmaya karar verdik.                                                                                                                                                                                                  

ticaret: BH. Yurt Yapı hakkında
neler söylemek istersiniz?

BH. Yurt Yapı: BH. Yurt Yapı fir-

ması Mart 2010 tarihinde iki ortaklı
bir firma olarak kuruldu. Henüz 1 ya-
şında olan çok genç bir firmayız. 600
m² kapalı 700 m² açık alan üzerinde
kurulu ofisimiz ve imalathanemizle
hizmet vermekteyiz. Şu an için 6 kişi
istihdam ediyoruz ama amacımız tabi
ki en kısa zamanda bu sayıyı çok daha
yukarılara çekebilmektir. 

BH. Yurt Yapı firmasının aylık üre-
tim kapasitesi yaklaşık 5 bin m²
cephe kaplaması ve 10 bin metre
söve imalatıdır. Ayrıca bu konularda
daha detaylı bilgi almak isteyen müş-
terilerimiz bize web sayfamızdan da
(www.bhyurtyapi.com.tr.) ulaşabilir-
ler. 

ticaret: BH. Yurt Yapı olarak ısı ya-
lıtım malzemelerinin Niğde’de ima-

latını yapan tek firma olmanızın sizin
için önemi nedir?

BH. Yurt Yapı: Öncelikle Niğde de
ısı yalıtım malzemelerinin imalatını
yapan tek firma olmamızın bizim için
en önemli özelliği bu sektörde ilk gi-
rişimi bizim başlatmamız ve ilimizin
eksikliğini hissettiği bu alanda boş-
luğu kapatmaya çalışmamızdır.

Kendi imalathanemizde kendi
ürettiğimiz malzemelerimizle BH.
Yurt Yapı olarak Niğde de dekoratif
cephe kaplaması ve söve imalatı üze-
rinde faaliyet gösteriyor olmamız da
bizi ayrıca mutlu eden diğer bir olay-
dır. 

Daha yolun başında, 1 yıllık bir
geçmişe sahip olan BH. Yurt Yapı fir-
ması olarak biraz önce bahsettiğim
hizmetlerimize yenilerini ekleme hu-
susunda gerekli özeni göstermeye
çaba sarf ediyoruz. Başta Niğde
olmak üzere civar illeri de kapsaya-
cak olan bir hizmet ağını oluşturma-
mızın bizim için oldukça önemli
olduğunu vurgulamak istiyorum.  

Gerek kaliteli malzeme gerekse
yerinde görerek malzeme ve model
tercihi ile ilgili sunduğumuz imkânla-
rımızla hizmet veriyor olmamızın yanı
sıra imalatını kendimizin gerçekleş-
tirdiği malzeme ve ürünlerimizin fi-
yatlarının oldukça ekonomik
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olmasının Niğde’ye ve Niğdeli hemşe-
rilerimize önemli bir hizmet olduğu
kanısındayız. Niğdeli hemşerilerimize
bu hizmetleri sunmaktan da büyük bir
mutluluk duyuyoruz.

ticaret: Müşteri portföyünüzü
oluştururken göz önünde bulundur-
duğunuz kriterleriniz var mı? Varsa
neler?

BH. Yurt Yapı: İlk olarak amacımız
dekoratif cephe kaplaması ve söve
üretim sektöründe kaliteden ödün
vermeden, çeşitli ve geniş ürün yel-
pazemizle tam ve doğru hizmet vere-
bilmektir. Bunu sağladığımız noktada
zaten bizimle iş yapmaktan memnu-
niyet duyan geniş bir müşteri portfö-
yüne ulaşmış olacağımıza inanıyoruz. 

Bunun yanı sıra bizim öncelikli
amacımız ne istediğini bilen, kaliteli
hizmet anlayışını benimsemiş ve bi-
linçli müşterilerimize bizden almak
istedikleri hizmeti eğitimli ve profes-
yonel kadromuzla, en kısa zamanda
ulaştırabilmektir.  

ticaret: İmalat yaptığınız ürünler
inşaat sektörüne hitap ediyor. Neden
inşaat sektörüne hizmet etmeyi ter-
cih ettiniz?

BH. Yurt Yapı: Neden inşaat sek-
törünü seçtik… Çünkü BH. Yurt Yapı
firmasının kurucuları olarak firma
ortağı Hanifi ÇANKAYA ve ben in-
şaat sektöründe işçilikten başlayıp
yoğrularak bu günlere gel-
miş, bu sektörün içinde piş-
miş insanlarız. Geçmişimize
bakıldığında zaten bu sektö-
rün içinde olduğumuzu Niğ-
deli hemşerilerimiz bilirler.
Şunu da söylemeliyim ki
zaten biz bu sektörün içinde
olmasak bu alandaki boşluğu
görüp fark edemezdik. Bu
eksikliği gördüğümüz için
BH. Yurt Yapı Isı Yalıtımı ve

Aksesuarları firması olarak dekora-
tif cephe kaplaması ve söve imala-
tını yapıyoruz.

ticaret: Henüz genç bir firmasınız
yolun başındasınız. Gelecekte BH.
Yurt Yapı’yı görmek istediğiniz yer
neresi?

BH. Yurt Yapı: BH. Yurt Yapı ku-
rucuları olarak firmamızı en kısa
zamanda kurumsal kimliğe sahip,
kaliteli ve hızlı hizmet veren, daha
çok kişiye istihdam imkânı sunan ve
böylece ülke ekonomisine katkıda
bulunan bir firma olduğunu gör-
mek.

Daha büyük hedefimiz ise BH.
Yurt Yapı’nın uzun ömürlü bir firma
olması ve bizden sonra çocuklarımız
hatta onlardan sonra da torunlarımız

tarafından hizmet vermeye devam et-
mesidir. 

ticaret: BH. Yurt Yapı’da kaç kişi
istihdam ediyorsunuz?

BH. Yurt Yapı: Daha 1 yıllık bir geç-
mişe sahip firmamızda firma Müdürü
Hanifi ÇANKAYA, Müdür Yardımcısı
Bayram ÇANKAYA, Tasarım ve CNC
Uzmanı Tolga BENGİ, Usta Başı Bün-
yamin ARSLAN, İşçi Numan ÇANKAYA
ve Hamza ÇANKAYA olmak üzere top-
lam 6 kişi istihdam edilmektedir. 

ticaret: İmalatını yaptığınız ürün-
lerin kalitesi bakımından neler söy-
leyebilirsiniz?

BH. Yurt Yapı: Dekoratif cephe
kaplaması ve söve, ısı yalıtımında ve

görsellikte mükemmel so-
nuçlar sağlayan, kendi bün-
yesinde su almayan, fiziksel
mukavemeti çok yüksek de-
ğerlerde olan bir malzeme-
dir. Avrupa ve Amerika da
uzun yıllardır kullanılan po-
listren mamül yapı ürünleri
akrilik yüzey kaplamasıyla
daha kullanışlı hale getirile-
rek insanların yaşam ortam-
larına değer katmaktadır.
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Bombyx Mori’nin Doğuşu
ile Başlayan İpek Yolu

Günümüz ve yakın tarihimizde olduğu gibi çok eski
zamanlarda da kıymetli bir dokuma maddesi olan
ipeğin oldukça enteresan bir tarihçesi vardır. İpe-

ğin daha doğrusu ipek böceğinin (Bombyx Mori), anayurdu
Çin’dir. Bir söylentiye göre çok çok eski zamanlarda
M.Ö.2600’lü yıllarda yaşamış bir Çin İmparatoru’nun saray
bahçesinde bir tırtılın dut yaprağını kemirdiği görülmüş.
Önceleri tırtılın besin öğesi olarak düşünülmüş ancak işin
o kadarla kalmadığı anlaşılmış. Tırtılı takibe alan Çin İm-
paratoru’nun hizmetkârları çok ilginç bir sahneye şahit ol-
muşlar. Tırtıl dut yaprağını yedikten sonra bundan bir koza
örüyormuş. Bu durumda Çin hükümdarı eşinden tırtılı iz-
lemesini ve her adımını öğrenmesini istemiş. Hükümdarın
eşi ince eleyip sık dokumuş ama sonunda kozadan ipek adı
verilen maddenin elde edilebileceğini fark etmiş. İpeğin
tarihi bu şekilde başlamış. Çin hükümdarının eşinin adı
olan She-Ling-She ipek böcekçiliği tarihinde ipek ilahesi
olarak yerini almıştır. Bu kadar kıymetli bir dokuma mad-
desi olan ipeğin bulunuş hikâyesinin kısaca böyle olduğu
rivayet edilir.(http://1)

Geçen zaman içinde oldukça uğraş isteyen, bin bir
emekle elde edilen ipeğin değerinin
farkına varılmış, Çin’de en
önemli tica-
ret konusu

haline gelmiş. İpekböcekçiliği meslek haline dönüşmüş ve
ülke sınırları içinde çok saygın bir yer edinmiş. Yüzyıllar
boyunca çok büyük bir gizlilik içinde sadece anayurdunda
yapılması sağlanmıştır. İpekböcekçiliğinin anayurdu dışına
çıkmasını sağlayanlar veya çıkmasına yardımda bulunan-
lar bir dönem ölüm cezasına çarptırılmıştır. Ancak bir gün,
Türkistan’daki Hotan Eyaleti’nin Hakanı bir Çin prensesine
âşık olup evlenince tüm tabular yıkılmış. Ölüm cezasına
karşın ipekten vazgeçemeyen Çin prensesi gittiği yerde de
yetişmesi için uzun saçlarının arasına ipek tohumlarını
gizleyerek ülkesinden kaçırmış, böylece yüzyılların sırrı,
ülke sınırlarını aşmış.(http://1)

İnsanoğlu için göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir
süre yaşama imkânı bulan ipekböceğinin yaşam süresi sa-
dece 2 aydır. Bu küçük canlının tek bir kozasından orta-
lama 1000 metre kadar ipek teli elde edilebilmektedir.
20.000 ipekböceği kısacık ömürlerinde yaklaşık 600 kilo

dut yaprağı tüketmekte, bu da
hemen hemen 40 dut ağacından

sağlanmaktadır. İpek oldukça
sağlam bir yapıya sahiptir ve

üzerinde boyayı çok iyi tut-
maktadır. Boyandığı

her rengi çok iyi
taşır. (http://2)

İpek Yolu adını nereden almış hiç merak ettiniz mi? 



İpekböcekleri çok hızlı büyür ve
gelişirler, büyüme süresinde her bi-
risi kendi ağırlıklarınca dut yaprağı
yer ve dört kez kabuk değiştirir. En
son kabuk değişiminden sonra, bö-
cekler, gövdelerinde bulunan iki
meme aracıyla ağızlarından yapışkan
bir sıvı salgılamaya başlarlar. Bu sıvı
salgılar havayla temas ettiği anda
donmakta ve işte bu salgılar ipek de-
nilen ince iplikleri oluşturmaktadır.
İpekböceklerinin işi bu kadarla bit-
memektedir. Bu salgıların çevre-
sinde dönerek koza örmeğe
başlarlar. Hiç ara vermeden, durma-
dan, dinlenmeden süren bu iplik
sarma işlemi, kozanın her yanı hiç
açıklık kalmayacak şekilde kapanın-
caya kadar devam eder. Sonunda da
böcek kozanın içinde kapalı kalır. Bu
aşamadan sonra kozalar haşlanır. Ne
var ki, yetiştiriciler, ipek böceği yu-
murtası almak için kozaları, haşla-
madan önce, seçtikleri iyi kalitede bir
miktar kozayı, özel ve korunaklı, ka-
palı yerlerde tutarak, yeni yumurta
sağlarlar.

Bu kadar zahmet ve özen isteyen

ipekböcekçiliği aslında ticaret ala-
nında çok büyük bir gelişmedir.
Bunun farkına varan insanoğlu bunu
pazara açmakta ve bundan gelir elde
etmekte gecikmemiştir. Çin’in yani
Doğu’nun meşhur ipeğinin, o zama-
nın ulaşım aracı kervanlarla (ki bu
kervanlar zaman zaman 50-100 de-
veyi kapsayan kilometrelerce uzun-
luğa ulaşmaktadır) Anadolu’ya yani
Batıya taşınması, Çin'den başlayan ve
Avrupa'ya uzanan bir yolla sağlan-
mıştır. Bu yol, en çok ticareti yapılan
ipeğin adını almış ve asırlardır İpek
Yolu olarak anılmıştır. 

Önceleri Mısırlıların, sonraları da
Romalıların, Çinlilerden ipek satın al-
masıyla önem kazanmış ama iş mad-
diyata dönüştüğünden neredeyse
tüm dünya gözünü İpek Yolu’na dik-
miştir. Doğu ve Batı arasındaki maddi
ve manevi alışverişe büyük katkıları
olmuştur. İpek Yolu, tarihte Çin’den
Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı
Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya uza-
nan kara ticaret yoluydu. Anadolu da
ise Mardin, Diyarbakır, Adıyaman,
Malatya, Kahramanmaraş, Konya, Is-

parta, Denizli, Antalya Kayseri, Aksa-
ray ve Nevşehir’den geçmiştir. Sayı-
sız topluluğa, imparatorluğa, krallığa
ev sahipliği yapmıştır. Bilge Kağan
döneminde ise Göktürkler, Çin ile iyi
ilişkiler kurmuş ve anayurdu Çin’den
gelen ipeğin ticaretini yaparak büyük
kazanç elde etmişlerdir. Hatta tarihte
yapılan evliliklerin birçoğu İpek Yolu
hâkimiyetini ele geçirmek amacıyla
yapılmıştır. (http://3) 

Niğdemizin de bu derece yakının-
dan geçen İpek Yolu konaklama ba-
kımından da oldukça gelişmiştir.
Zamanının en büyük kervansarayları
bu yol üzerinde inşa edilmiştir. Ker-
vansaraylar, ıssız yollar üzerinde
adeta bir kaleyi andıran görünümleri,
zengin taş süslemeleri, gelişmiş
mekân tasarımları ile mimari açıdan
da çok etkileyici ve büyük yapılardır.
Seyahat ve ticareti güven altına alan,
sosyal dayanışmayı sağlayan, gelen-
lerin mallarını pazarladıkları durak
yerleri haline gelmiş ayrı bir geçim
kaynağı haline dönüşmüştür. Her
türlü hizmetin vakıf olarak karşılan-
dığı bu yapıların içinde konaklama
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yerleri, aşevleri, nalbant, araba ve
koşum takımı onarıcıları, doktor, ve-
teriner ile hamam, çeşme, mescit
gibi bölümler bulunmaktaydı.

Türkmenistan, Doğu Türkistan,
Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan gibi birçok Türk Devle-
ti’nin de sınırlarından geçerek bizim
topraklarımıza yani Anadolu’ya uza-
nan İpek yolu bir zamanlar adeta
dünyanın ticaret merkezi konumun-
daydı ve hiçte küçümsenemeyecek,
binlerce (6.400 km) kilometre uzun-
luğa sahipti. İpek başlı başına bir de-
ğerdi. Öyle ki bazı ödemelerde ve
devlete önemli hizmette bulunan bazı
devlet adamlarının ödüllendirilme-
sinde bir onurlandırma aracı olarak
kullanılmaktaydı. Altın gibi ipek de
tasarruf amacıyla saklanıyor ve diğer
ülkelerle ticarette para yerine kulla-
nılıyordu. İpek Yolu’nda yoğun bir şe-
kilde ipek, porselen, kâğıt, baharat ve
değerli taşların ve daha birçok ürü-
nün ticareti yapılmaktaydı. Sadece bir
ticaret yolu değil aynı zamanda kıta-
lar arasındaki sosyal ve kültürel
alanlarda alışverişe de imkân sağla-
maktaydı.(http://3)

İlk başta sadece Çin’in sınırları
içinde kullanılan İpek Yolu zamanla
öyle bir konuma gelmiştir ki tüm in-
sanlığa mal olmuştur. Hâkimiyeti
birçok el değiştirmiş sonunda za-
mana ayak uyduran insanoğlunun
gözünden düşmüştür. İpek Yolu üze-
rinde yer alan coğrafya da yaşayan
insanlar eşkıyalarla, vahşi hayvan-
larla, doğal afetlerle ve birçok sa-
vaşçı topluluklarla karşı karşıya
kalmıştır. Sağladığı büyük meblağ-
lardaki maddi kazançların yanı sıra
İpek Yolu, büyük topluluklar arasın-
daki dil ve din alanlarındaki farklılık-
ları da ticaret yolunun bir ucundan
diğer ucuna taşınmasına olanak
sunmuştur. 

9. yüzyıl sonlarından başlayarak

Asya ve Avrupa kıta-
larında ekonomik
alanda birçok deği-
şiklik meydana gel-
meye başlamıştır.
Bu gelişmelerin bir
sonucu olarak da
denizcilik büyük bir
atağa geçmiş ve
deniz yolu ulaşımı-
nın ticaret alanın-
daki etkinliği her
geçen gün giderek artmıştır. Bu
atağın en büyük sonuçlarından bi-
ride karadaki geleneksel İpek Yo-
lu’ndaki aktif ticaret faaliyetlerini
her geçen gün zayıflatması olmuş-
tur. Böylece 10. yüzyılda hüküm
süren Çin'in Song hanedanı döne-
minde İpek Yolu ticaret yolu olarak
kullanılmamaya başlanmıştır. Her
yolun bir sonu olduğu gibi ticarette
yaşanan gelişmelerde, en uzun aktif
ticaret geçmişine sahip İpek Yo-
lu’nun sonu olmuştur. 

İpek böcekçiliği ve ipek üretimi ül-
kemizde bundan 1500-1600 yıl kadar
öncesinde yapılmaya başlanmıştır.
Şimdilerde artık tamamen sanayile-
şen bir sektör haline gelen ipekçilik,
Osmanlı İmparatorluğu döneminde
sanatsal çalışmalarda kullanılan bir

öğe halini almıştır. İpek üretimi ülke-
mizde tüm dünyaca tanınan Bursa’da
yapılmaktadır. Yurdumuz genelinde
ipekçilikle uğraşan yaklaşık 40 bin
aile olduğu sanılıyor. İpek yolu birçok
insan topluluğuna hizmet etmiştir
aslında. Doğu ile batı arasında
önemli bağlantı yolu olmuş ve kültür-
lerin birbirleriyle kaynaşmasını sağ-
lamıştır.                         

Kaynak:

http://1 -
http://ipekbocekleri.blogcu.com/ipek-bocek-
ciliginin-tarihcesi/5407400

http://2 
http://maydonez.net/ipek-nedir-ipek-nasil-
elde-edilir-ipek-tarihi-t2649.html

http://3
http://www.msxlabs.org/forum/tarih/11507-
ipek-yolu.html
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Tarihin Harmanlandığı Kent 

Niğde’yi Tanıyor Musunuz?
600.000 yıllık bir geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmış, doğal açık hava müzesi görümündeki kent; Niğde

Mehmet Öncel KOÇ / Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü 
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600.000 yıllık tarihi geçmişi olan
ve günümüzden 10.000 yıl ön-
cesine kadar kesintisiz yerleşik

hayatın sürdürüldüğü Niğde;
Fransa’nın Bordeaux kentinden baş-
layıp Kudüs’e kadar uzanan Kral Yolu
güzergâhında olup; tarih boyunca
kendinden sürekli söz ettiren bir
kenttir. Şehrin bir başka tarihi önemi
de İpek Yolu güzergâhında olmasıdır. 

Roma döneminden günümüze
ulaşan olimpik ölçülerdeki Roma Ha-
vuzu, Bizans döneminden Kapadokya
bölgesinde en iyi şekilde korunarak
günümüze ulaşan Gümüşler Manas-
tırı, Selçuklu ustalarının taşa maha-
retli elleriyle şekil verdiği medrese
ve camiiler, Osmanlı döneminden gü-

nümüze ulaşan ve ülkemizde bir
başka örneği bulunmayan Faruk
Nafiz ÇAMLIBEL’in “Han Duvarları”
şiirinin esin kaynağı Ulukışla Mehmet
Paşa Kervansarayı ve diğer tarihi

eserler bu kenti ayrıcalıklı kılmakta-
dır. Niğde sadece kültür varlıkları ile
değil ayrıca dağlarıyla da ün yapmış
kenttir. Aladağlar ve Bolkar dağlarını
her yıl binlerce yerli ve yabancı turist

T A R İ H



ziyaret etmektedir. Bu nedenle Niğde dağcılık ala-
nında da ülkemizde önemli bir merkezdir. 

Sağlık turizmi alanında son yıllarda Niğde’ye ciddi
yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu yatırımlar Niğ-
de’yi önümüzdeki yıllarda sağlık turizminde önemli bir
merkez yapacaktır. 

Endemik bitki ve yaban hayatı bakımından yine bu
doğa harikası kent görenlerini adeta büyülemektedir.
Aladağlardaki yaban keçisi sayısı 3.000’in üzerindedir.
Yine Bolkar Dağlarında Bolkar Lalesi endemik tür ola-
rak sadece ilimize aittir.

Niğde’yi gezip görmeyenlere Niğde’yi kelimelerle
anlatmak biraz zor olsa gerek…

Yabancı ve yerli bilim adamları tarafından yürütü-
len kazı çalışmalarında ortaya çıkan arkeolojik bulun-
tular, Niğde’nin tarihi açıdan önemini bütün gerçekliği
ile ortaya koymaktadır. Tarihi eserlerdeki taş ve ağaç
işlemeciliği burada yaşayan insanların sanat ve mi-
marideki büyüleyici gücünü ortaya koymaktadır. 

Tarih, doğa, termal ve dağcılığın merkezi Niğde’yi
mutlaka ziyaret ediniz. Metinde kullanılan resimler, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi’nden olup, telif
hakları saklıdır.
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Niğde Saklı Kent
M.Ö. devirlere kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip 

Niğde ilinin saymakla tükenmeyecek doğal güzelliklerini 

her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor…

Ömer Fethi GÜRER



Orta Anadolu’nun tarih ve do-
ğası ile farklı “saklı” kentidir
Niğde. Birden çok başkent

olmuş, uygarlıkların merkezi konu-
muna ermiştir.  Mezopotamya ya
Anadolu’nun geçiş noktasıdır. Toros-
ları aşmak için gidiş gelişte konak-
lama yeridir Niğde. Günümüze eren
Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Kara-
manoğlu, Osmanlı eserlerinden dahi
farkın fark edileceği ildir Niğde.  Ala-
dağları, Bolkarları, Endemik bitkileri
doğal gölleri ile de doğanında her
türlü zenginliği verdiği toprakların
adıdır Niğde. Kısacası varlığı ile zen-
gin ama varlığını pazarlayamadığı
için “fukara” kalan ildir Niğde. Üs-
tüne üstlük gereken değere, ilgiye
eremediği için kalıntıları her geçen
gün yok edilen, yağmalanan yerdir
Niğde. 

İl genelinde tarihin izlerini
adım adım sürdüm. Koruma kapsa-
mına alınan, sit alanı sayılan çok yere
ilk giden, resimleyen gündeme taşı-
yan oldum. 30 yılda beş bini aşkın
yerel basında çıkan yazımda Niğde’yi
anlattım. Ömer Fethi GÜRER olarak

yayınlanmış 4 Niğde ili ile ilgili kita-
bımda var. Daha yazacaklarımda.

Niğde ili birkaç sayfada anlatıl-
mayacak kadar çok ayrıntı ve özelliğe
sahiptir. Her köy, kasaba, ilçe farklı
detaylarla sizi buluşturur. Keşfe me-

raklı olan için Niğde tam bir araş-
tırma merkezidir.  Doğası, tarihi, ma-
deni, ürünü, ürettikleri, insanı ile
bilimsel araştırmalar içinde çok zen-
gin bir kaynaktır.  Niğde doğasında
endemik bitkileri gibi, nesli tükenen
‘Toros Kurbağası’ gibi Aladağlarda
‘Dağ Keçileri’ gibi ve göçmen kuşla-
rın en renklilerinden ‘Flâmingo’ların
durak olarak seçtiği gibi bir bölgedir.
Süreç içinde doğasını, tarihi doku-
sunu hatta kekliğinden ördeğine, tav-
şanından dağ keçisine çok türlü
avlaya avlaya azaltsakta kuş sesin-
den yaban hayvanlarının varlığına ay-
rıcalıklıdır Niğde.

Titreyen Çayırından Ömerli Ça-
yırına, Bucak Çayırından Amas’a anı-
ların anlatıların yaşadığı merkezin
yanında ki Kayardı’nda sokak arala-
rının dokusu ile dünden gelen bağ
kültürünün izlerini taşır.  Niğde gibi
Bor, Çamardı, Ulukışla, Altunhisar
bağları bahçeleri ile Çiftlik göz alabil-
diğine ekilen pancar tarlaları ile
güzel bir fotoğrafın karelerini ta-
mamlar gibidir. Balcı’da antik kes-
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tane ağacı ile Yakacık dut ağacı gibi
yüzyıllık ürün veren ağaçlarında va-
tanıdır Niğde. Aladağlarda yaz sıca-
ğında el donduran Totari su
kaynağından, Buzul göllere, Bolkar-
lardan Narlı göle değin uzanan diğer
göllere bakınca insanın içi açılır. Ha-
cıbeyli, Gümüşler, Emirler, Postallı,
Gebere, Murtandı, Azatlı gibi göletleri
suyun çevresinde gel çağrısı yapan
yerlerdir. Uluağaç’ta tarihin sular al-
tına gömüldüğü Gölet gibi, Akkaya’da
antik kentin varlığını sonlandıran su
tutulma alanları oluşmuştur.

Suyun olduğu her yerde insanlığın
izleri vardır. Tarihin derinlikleri
Niğde ilinin her kasaba ve gölüne
adeta serpiştirilmiştir. Bir değil bir-
den çok uygarlık bölgede olunca isti-
lalar, savaşlarla yılarca yok edilmiş
kurulmuş ve Toroslara açılan kapı
olarak vazgeçilememiş yerlerdendir
Niğde.

Kimi zaman yaylalarına, kimi
zaman dağlarına uzanırım ama ne-

reye gitsem bir ayrıntı ile karşılaşı-
rım. Aladağlarda Ciniviz Kale’yi, Ye-
şilyurt’ta Kurra Kalesi’ni bu
gezilerimde tanıdım. Ankara yolun-
dan da görülen Keçikale ile Niğde

Merkez’de kalemiz dışında Murtandı
Kalesi, Ulukışla Çanakçı Kalesi,
Çömlekçi Galası, Kayırlı Galası ilk
yerel basında yazan oldum. Yeşilburç
Kilisesi dışında Yeşilburç Hamamı,
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Şapel, Altunhisar Yeşilyurt Kilise,
Manastır, Kral Mezarları, Çukurkuyu
Saray, Ulukışla Kasaba Avören Antik
Kent Kalıntıları, Kitreli Asma Kayalık-
ları, Tepeköy Kral Mezarları, Dikilitaş
Kral Mezarları yine yazılarımla gün-
deme geldi.   Hançerli, Kurdunus,
Küçük Köy, Misli, Hasaköy, Tırhan,
Ballı, Çamardı, Çarıklı, Aktaş, Ka-
vuklu, Uluağaç, Kiçiağaç, Dikilitaş,
Altunhisar, Yeşilyurt, Taşlıca, Yeşil-
burç, Bor, Niğde, Fertek Kilisleri,
Niğde, Bor, Nar Köy, Pınarcık, Altun-
hisar, Balcı, Kemerhisar, Kitreli, Kı-
zılören, Cınara, Dikilitaş tarihi
camileri yazılarıma konu oldular.
Kavlaktepe Yer Altı Şehri, Değirmenli
sarkıtların yer aldığı mağara,  Niğde,
Bor, Fertek, Bağlama, Valısa, Cınara,

Kayırlı, Kula Karatlı, Dikilitaş Yer altı
şehirleri, Ulukışla Öküz Mehmet
Paşa Kervansarayı, Gölcük Subaşı,
Bahçeli Köşk, Kemerhisar Kemer-
leri, Gümüşler Manastırı, Gökbez,
Postallı, Çukurkuyu, Uluören, Yarhi-
sar, Çavdarlı, Karanlıkdere, Edikli,
Orhanlı, Misli yerleşmelerimiz de ta-
rihe akmak için yok yoktur. Ayrıntıları
ile yazdım anlattım. 

Niğde ilinde çok sayıda hö-
yükte inceleme beklemektedir. Hö-
yüklerden bir kaçına bilimsel kazı
için dokunulmuştur. Bahçeli Köşk,
Çiftlik Merkez, Ulukışla Porsuk,
Tyana Kazıları, Aktaş Helena kur-
tarma çalışmaları sürmektedir. Buna
rağmen onlarca höyük keşif bekle-
mektedir. Keza Niğde merkezde Ka-

ramanoğulları, İlhanlı, Selçuklu Os-
manlı eserleri yanında konakları kur-
tarılsa turizm için yeni bir çekim
merkezi olacak ildir Niğde. Dedik ya
gezilecek anlatılacak daha çok yer
var ama yerimiz yetmez.

Son söz sanayicilerimize: Baba-
nızdan kalan ya da çocukluğunuzu
yaşadığınız sokakta bir eski ev alın
onarın kurtarın otantik olarak döşe-
yin ve inanın ki tüm yatırımlarınız
kadar bu yatırımınıza gelecekte size
çok fayda sağlayacaktır. Başka şehir-
lerde görmeye gittiğiniz birçok şey
Niğdemiz de vardır sizin sahiplenme-
nizi beklemektedir. Bu yolla eski el
sanatları ile yapılmış çok ürünümü-
zün de değer bulmasına da vesile
olursunuz.  
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Keşiş

Bir keşiş dünyanın en akıllı adamını
bulmak için diyar diyar geziyor-

muş, sıra Nasreddin Hocanın köyüne
gelmiş ve köylülere sormuş. 

-Sizin köyün en akıllı adamı kim?
demiş köylülerde:

-Nasreddin Hoca demiş, bunun
üzerine keşiş köy meydanında hoca ile
görüşmeye başlamış ve eline bir
çomak almış yere bir daire çizmiş,
Nasreddin Hoca da çomakla daireyi
ortadan ikiye bölmüş, keşiş bir doğru
daha çizerek daireyi dörde bölmüş,
hocada dörde bölünmüş dairenin üç
dilimine çarpı işareti koymuş, keşiş el-
leriyle aşağıdan yukarıya doğru hare-
ket yapmış, hocada yukarıdan aşağıya
yapmış ve keşiş büyük bir hayranlıkla
hocayı tebrik etmiş.

Olup bitenden bir şey anlamayan
halk keşişe ne olduğunu sormuş keşiş
de: 

-Bu adam gerçekten dünyanın en
akıllı adamı, yere dünya çizdim o orta-
dan ekvator geçer dedi, ben dünyayı
dörde böldüm o da dört de üçü sudur
dedi, ben yerden buharlaşma sonu-
cunda ne olur dedim o da yağmur
yağar dedi.

Bu sefer hocaya neler olduğunu
sorar halk Hoca da: 

-Bu adam oburun biri, yere bir
tepsi baklava çizdi ben de yarısı benim
dedim, daha sonra tepsiyi dörde böldü
o zaman dört de üçü benim dedim, o
da tepsi altından ateşi hafif hafif al-
malı, dedi ben de üstüne fındık fıstık
ekelersek daha iyi olur dedim.

Nasreddin Hoca

Çekil

Yaşlı Fred, hastaneye kaldırılmış. Ailesi, aile papazını
da kendilerine eşlik etmesi ve gereği halinde gör-

evini yapması için çağırmış.

Papaz ve aile efradı yatağın etrafında beklerken,
Fred'in durumu anıden kötüleşmiş. Yatağından yarı
doğrularak, el işaretleri ile yazacak bir şeyler istemiş.
Papaz, anlayışlı bir şekilde, Fred'e bir kâğıt ve bir
kalem uzatmış. Fred titreyen ellerle hızlı hızlı kâğıda
bir şeyler yazıp kâğıdı papaza uzatmış ve aniden ölmüş.
Papaz, böyle acılı bir anda kâğıttakileri okumanın doğru
olmayacağını düşünerek kâğıdı cebine sokmuş.

Birkaç gün sonra, Fred'in cenazesi sırasında,
Fred'in verdiği kâğıdın cebinde olduğunu hatırlamış.
Cenazenin gömülmesinden hemen önce, Papaz ileri çı-
karak:

"Sevgili Fred, ölmeden hemen önce benden kâğıt is-
teyerek bir şeyler yazdı. Zamanı uygun olmadığı için o
anda bakmadım fakat şimdi, hepinizin önünde bu notu
okumak istiyorum" demiş ve cebinden kağıdı çıkararak
yüksek sesle okumuş:

"Lütfen bir adım sola çekil. Oksijen hortumuma ba-
sıyorsun!"

FIKRA

Osmanlı zamanında eve misafir geldiğinde kahveyle 
birlikte su getirilirmiş.

Misafir toksa kahveyi alırmış, açsa suyu…
Tabii o zaman hemen sofra kurulurmuş.

Böylece çok ince bir nezaketle anlaşılırmış.
Hürriyet Gazetesi

Kahvenin yanında neden su getirilir?

Yusuf Öner Toraman 



S A Ğ L I K

Hipertansiyon

Uz. Dr. Şükrü KARAARSLAN / Kardiyoloji Uzmanı

Hipertansiyon kısaca
kan basıncının nor-
malden yüksek olması

demektir. Hipertansiyonun en
yaygın şekli ise sebebi tek bir
nedene bağlı olmayan esansi-
yel hipertansiyon dediğimiz
hipertansiyondur ve toplumda
oranı yaklaşık % 90’dır. Se-
konder hipertansiyon dediği-
miz diğer durumda ise
tansiyon yüksekliğinin sebebi
böbrek atar damarlarında
darlık, aort ana atar damarda
darlık veya uykuda 10 saniye-
den fazla süren nefes durma-
ları gibi sebeplere bağlı
olabilir. Her iki durumda da
yapılması gereken öncelikle
kan basıncının normal değer-
lere düşürülmesidir. Hiper-
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tansiyon kronik seyirli bir hastalıktır ve her 4 erişkinden
birinde görülecek kadar sıktır. 

Yüksek tansiyon genellikle sinsi seyreder ve bulgu
vermez. Ancak baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması,
merdiven, yokuş çıkarken çabuk yorulma hissi gibi bul-
gular da verebilir. 

Hipertansiyon kan basıncının 140/90 mm Hg’nın üze-
rinde seyretmesi durumudur. İstirahat sırasında 3 veya
daha fazla 140/90 mm Hg üzerinde tansiyon değeri öl-
çüldü ise doktora başvurulması gerekmektedir. Hiper-
tansiyon ihmal edilirse uzun vadede ciddi sonuçlara yol
açabilir. 

Beyin damarlarını etkileyerek inmelere, kalp damar-
larını etkileyerek kalp krizi ve kalp yetmezliğine böbrek
damarlarını etkileyerek, böbrek yetmezliğine, göz da-
marlarını etkileyerek görme kayıplarına yol açabilir.

Erken evre hipertansiyonda yaşam tarzı değişikliği ile
yüksek tansiyon kontrol altına alınabilirse de toplumu-
muzda genellikle bu öneri ile birlikte ilaç tedavisine baş-
lanmaktadır. 

Tuz tüketimini azaltarak fazla kiloları vererek, düzenli
egzersiz yaparak kan basıncını düşürmeye yardımcı ola-
biliriz. Toplumumuzdaki yanlış düşüncelerden bazılarına
gelince;”Benim tansiyon yaşıma göre normal, benim
bünyem yüksek tansiyona alışkın, tansiyon ilacına baş-
larsam bağımlılık yapar bir daha kurtulamam” gibi dü-
şüncelerdir. 

Daha önce belirttiğimiz gibi hipertansiyon kronik bir
hastalıktır ve bu teşhisi olan hastalar sürekli olarak tan-
siyon değerlerine dikkat etmelidirler ve fırsat buldukça
10 dk. dinlenip tansiyonunu ölçtürmelidirler. İlaç aldım
benim tansiyonum normale geldi deyip aylarca
hatta yıllarca tansiyonunu ölçtürmeyen
hastalar vardır. Bu düşünce de yanlış-
tır. 

Mümkün olduğunca her iki kol-
dan sağlık görevlisi veya tansiyon
ölçmesini bilen bir kişi tarafın-
dan tansiyon ölçümü yapılmalı-
dır. 

Bilekten ölçen elektronik alet-
ler çok hassas olduğundan aynı
anda birbirine uyumsuz sonuçlar
verebilir. Doğruluğu kontrol edilmiş
koldan ölçüm yapan elektronik alet-
ler de kullanılabilir.  
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Eylül Ayı Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih Konu

01.08.2011 02.09.2011 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.08.2011 02.09.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.08.2011 02.09.2011 Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.09.2011 12.09.2011 16-31 Ağustos 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.09.2011 15.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2011 15.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.09.2011 15.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2011 20.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2011 20.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2011 23.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile 
Beyanı

01.09.2011 23.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin 
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01.09.2011 26.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.09.2011 26.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01.09.2011 26.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin 
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

16.09.2011 26.09.2011 1-15 Eylül 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.09.2011 30.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.09.2011 30.09.2011 Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Ekim Vergi Takvimi

01.10.2011 11.10.2011 16-30 Eylül 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.10.2011 17.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.10.2011 17.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.10.2011 20.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.10.2011 20.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.10.2011 24.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01.10.2011 24.10.2011 Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Mad. 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık
Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.10.2011 24.10.2011 Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile 
Beyanı

01.10.2011 24.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01.10.2011 24.10.2011 Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01.10.2011 24.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

16.10.2011 25.10.2011 1-15 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01.10.2011 26.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01.10.2011 26.10.2011 Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname 
Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.10.2011 26.10.2011 Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01.10.2011 26.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01.10.2011 26.10.2011 Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01.10.2011 26.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisi Ödemesi

01.10.2011 31.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.10.2011 31.10.2011 Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
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Tüm Bankalar - Niğde - Raporlama 2010-12 2011-3 2011-6
Veri - Raporlama Dönemi Değer Bin/TL Değer Bin/TL Değer Bin/TL

Toplam Nakdi Krediler 964.481 1.043,60 1.200,63
Nakdi Krediler 938.004 1.019,64 1.176,22
Takipteki Alacaklar 26.477 23.953 24.407
Gayrinakdi Krediler 81.890 79.042 80.107
Konut Kredisi 139.715 146.274 153.906
Diğer Tüketici Kredileri 191.450 215.938 253.261
Ziraat ve Balıkçılık 132.640 139.393 171.386

Tasarruf Mevduatı 613.366 630.294 684.225
Tasarruf Mevduatı Türk Lirası 460.505 475.091 520.556
Tasarruf Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı 152.861 155.203 163.669
Toplam Mevduat 771.326 813.995 878.645
Kişi Başı Nakdi Kredi 2.759 3.017 3.481
Kişi Başı Takipteki Alacak 78 71 72
Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 1.804 1.865 2.025
Kişi Başı Toplam Mevduat 2.269 2.409 2.600
Şubeye Düşen Nüfus 14.163 13.517 13.517
Şube Sayısı 24 25 25
Toplam Nakdi Kredi Toplam Mevduat Oranı 125 128 137
Toplam Nakdi Kredi Tasarruf Mevduatı Oranı 157 166 175
Takipteki Alacaklar Toplam Nakdi Kredi Oranı 3 2 2

İSTATİSTİKİ GÖSTERGELER

İŞ-KUR NİĞDE İLİ AYLIK VERİLERİ

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

Meslek Grupları Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam

Büro ve Müşteri hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 1471 1432 1206 986 1187 1038 1169
Hizmet ve Satış Elemanları 190 186 153 204 234 233 274
Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 3211 3013 2318 3434 3779 3718 3618
Nitelikli Tarım, Hay., Avcılık, Orm. ve Su Ürünleri Çal. 8 8 5 19 20 19 23
Profesyonel Meslek Mensupları 204 196 161 172 212 227 282
Teknisyenler, Teknikerler ve Yrd. Prof. Mes. Men. 675 674 533 424 553 540 708
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar 457 421 313 322 380 385 521
Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 273 260 192 220 246 244 296
Yöneticiler 17 18 15 6 12 12 15
Genel Toplam 6506 6208 4896 5787 6623 6416 7367

MEDAŞ NİĞDE  İLİ AYLIK VERİLERİ

MEDAŞ NİĞDE BÖLGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ TOPLAM

2011 YILI SATILAN ENERJİ TOPLAMI - (KWH) 51.773.062 47.631.757 52.643.804 52.879.204 49.678.188 55.647.834 71.144.828 381.398.677
2011 YILI SATILAN ENERJİ  - SANAYİ - (KWH) 27.464.156 26.325.382 31.442.374 29.590.719 27.880.188 26.387.242 28.030.170 197.120.231
2011 YILI DİĞER - (KWH) 24.308.906 21.306.38 21.201.43 23.288.49 21.798.00 29.260.592 43.114.658 184.278.446
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NiTSO Gündeminden...NiTSO Gündeminden...
07 Haziran 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen Kırsal

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Toplantısı’na katıldı.

01 Temmuz 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Odamız Toplantı Salonu’nda yapılan İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısı’na katıldı.

12 Temmuz 2011 Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Arif Arı, Odamız Toplantı Salonu’nda düzenlenen Denetimli serbestlik
Toplantısı’na katıldı.

15 Temmuz 2011 Meclis Başkan Yardımcımız Yakup Öztürk, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 2011 Yılı Ürünü Yağlı,
Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği İl Komisyonu Toplantısı’na katıldı.

21 Temmuz 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Ahilik Haftası Top-
lantısı’na katıldı.

28 Temmuz 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

10 Ağustos 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen OSB
İnceleme Komisyonu Toplantısı’na katıldı.

NİĞDE İLİ SGK AYLIK VERİLERİ

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479) SİGORTALILAR

NİĞDE Toplam Aktif Sigortalılar Sosyal Güvenlik Kapsamı

2011-OCAK 9.733 61.183
2011-ŞUBAT 9.761 61.309
2011-MART 9.848 62.414
2011-NİSAN 9.802 62.430
2011-MAYIS 9.616 61.798

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

4/b (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 2926) SİGORTALILAR 

NİĞDE Aktif Sigortalı Sosyal Güvenlik Kapsamı

2011-OCAK 13.786 47.410
2011-ŞUBAT 13.625 46.926
2011-MART 13.998 48.014
2011-NİSAN 14.156 48.598
2011-MAYIS 144.936 49.759

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

4/c AKTİF İŞTİRAKÇİLER VE EMEKLİLER

NİĞDE Aktif Sigortalı Sosyal Güvenlik Kapsamı

2011-OCAK 11.876 46.961
2011-ŞUBAT 11.831 46.844
2011-MART 11.862 46.958
2011-NİSAN 11.849 46.939
2011-MAYIS 11.839 46.926

2022 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK ALANLAR

NİĞDE Toplam Aylık Alanlar 3816  Kan. Mad.Yeş. Kartlı Sayısı Yeş. Kart. Top. İçindeki Oranı

2011-OCAK 9.472 56.092 0.59
2011-ŞUBAT 9.253 55.236 0.59
2011-MART 9.346 54.494 0.58
2011-NİSAN 9.415 53.908 0.57
2011-MAYIS 9.265 53.390 0.57

(2022 Sayılı Kanun: 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun)
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Yeni Üyelerimiz: “Odam›za Hoş Geldiniz!”Yeni Üyelerimiz: “Odam›za Hoş Geldiniz!”
          Üye Adı                                                                                                                                                                                 Faaliyet Konusu

S.S. Niğde Akasya Konut Yapı Koop.                                                                                                                      Kooperatif

Şaban Ulu Petrol Taş.İnş.Hay.Gıd.San. Ve Tic.Ltd. Şti.                                                                                       Akaryakıt

Asya Katılım Bankası A.Ş. Niğde Şubesi                                                                                                               Bankacılık

Remzi Sarsılmaz                                                                                                                                                       Akaryakıt

Niğde Özgüven Eği. Ve Sağ.Hiz.San. Ve Tic.Ltd.Şti.                                                                                             Rahabilitasyon

Serdar Çirkinköse                                                                                                                                                     Zücaciye

Özsoy Eko Canlı Hay.Tar.Gıd.San. Ve Tic.Ltd.Şti. Ulukışla Şubesi                                                                    Hayvancılık

Kardeşler Tohumculuk İnş.Pet.Gıd.Hay.San. Ve Tic.Ltd.Şti.                                                                              Tarım

Davut Sürgit                                                                                                                                                               İnşaat

Samanyolu Danışmanlık Hiz.İnş.Tic. Ve San.Ltd.Şti                                                                                            İnşaat

Burcu Nakliyat İnş.Gıd.Tar.Hay.Tic. Ve San.Ltd.Şti.                                                                                            Unlu Mamüller

Pars elektronik Otomasyon Ltd.Şti.                                                                                                                       Bilgisayar

Cuma Buğdaycı                                                                                                                                                         Çelik kapı, pencere

Öncü Mühendislik İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.                                                                                                             İnşaat

Krom Of Madencilik İnş.Taş.İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.                                                                                      Madencilik

Lazelli Mobilya Mob.Mlz.Teks.İnş.Taş.San ve Tic.Ltd.Şti. Niğde Şubesi                                                          Mobilya

Eminberk Tarım Pet.İnş.Nak.Yak.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.                                                                                       Tarım

Yeni Mağazacılık A.Ş. Niğde Selçuk Şubesi                                                                                                          Market

S.S. 7 No'lu Gıda Top. Ve Per.Dep.İma. Ve San.Top. İşyeri Yapı Koop.                                                             Kooperatif

Niğsac Yalıtım Makine Elek.İnş.Nak.İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Şti.                                                                         Prefabrik

Gökcen Tekeş                                                                                                                                                            Züccaciye

Yeşil Mühendislik Mim.Hiz.Tur.İnş.Tar.Nak.San. Ve Tic.Ltd.Şti.                                                                       Mühendislik Hizmetleri

Erd Otomotiv Pet.İnş.Gıd.Taş.Tic. Ve San.Ltd.Şti.                                                                                                Otomotiv

Gökkule Makine Müh.İnş.Taah.Ar-ge San. Ve Tic.Ltd.Şti.                                                                                  Asansör İmalatı

Vadi İnşaat Tur.Müh.End.Doğ.Tic. Ve san.Ltd.Şti.                                                                                                İnşaat

Tahir Bülent Yapıcıoğlu                                                                                                                                            Akaryakıt

Özyıldız Tarım İnş.Oto.Park İşl.Nak.Vas. Ve Tem.Ür.Tur.Tic.San.Ltd.Şti.                                                        Otopark işletmesi

Bitem Temizlik Tur.İnş.Dış Tic.San.Paz.Ltd.Şti. Niğde Şubesi                                                                          Kimyasal Madde İmalatı

Şok Marketler Tic.A.Ş. Şok Niğde Terminal Cadde Mağazası Şubesi                                                              Market

Şok Marketler Tic. A.Ş. Şok Niğde Mağazacılık                                                                                                   Market

Şok Marketler Tic.A.Ş.Şok Niğde Mağazacılık Dr. Sami Yağız Cad.Mağaza Şubesi                                       Market

Gaffur Karaca                                                                                                                                                            Akaryakıt

Orhan Kavas Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Niğde Şubesi                                                                                 Otomotiv 

NiTSO Gündeminden...NiTSO Gündeminden...
10 Ağustos 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen İç Anadolu

Bölgesi Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı.

16 Ağustos 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Odamız Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Denetimli Serbestlik
Toplantısı’na katıldı.

17 Ağustos 2011 Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Ecemiş, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Niğde Günleri Toplantısı’na
katıldı.

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



B A Ş S A Ğ L I Ğ I

Ömer KOÇYİĞİT
(Doğum: Keçikalesi Niğde, 26.09.1975)

Odamız üyelerinden, 1975 yılı Keçikalesi Niğde doğumlu ve Niğde Kartuş’un sahibi 

Ömer KOÇYİĞİT 
geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetmiştir.

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

NİĞDE TİCARET ve SANAYİ ODASI

DUYURU

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

Üyelerimize NiTSO’ya Olan Aidat 
Borçları Hakkında Önemli Duyuru!

25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren; 6111 Sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Hakkında’ Kanuna istinaden;

Üyelerimizin odamıza olan aidat ve munzam aidat borçları
asıllarının tamamının 2 Eylül 2011 akşamına kadar yatırılma

süresi Kanunun 4. maddesi ile 17. Maddesinin 8. Fıkrasının (b)
bendi hükümleri saklı kalmak üzere ‘Kanunda belirtilen

sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Dolayısıyla son ödeme tarihi 30 Eylül 2011 Cuma günü
akşamına kadardır. 

Bu tarihe kadar ödenen borçlara uygulanan gecikme
zammı tahsil edilmeyecektir.


