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MARKA KENT

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şevket Katırcıoğlu, “Yüksek Hızlı Tren 
hattının ilimiz sınırlarını da kapsayacak şekilde 
bağlantısı sağlanmalı. Bölgede kurulacak havaalanı 
da sanayi ve ticaretin önündeki engelleri kaldıracak” 
dedi. Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zafer Uyanık ise “Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi, bölgenin hayvancılık alanındaki 
katma değerini ortaya koyacak” diye konuştu.
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MARKA KENT

N iğde Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 
Katırcıoğlu, “Bölgede kurulacak 
bir havaalanı sadece sanayi ve 

ticaretin önündeki engelleri kaldırmayacak, 
sağlayacağı dışsallık ile diğer birçok alanda 
da gelişime destek sağlayacak” dedi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, soruları-
mızı şöyle yanıtladı:

Niğde’nin ticari hayatını 
değerlendirebilir misiniz? 
Hangi sektörler öne çıkıyor?

Tarımda üretim miktarları bakımından 
Niğde Türkiye üretiminde patateste birinci 
732 bin ton (%16), lahanada birinci (Beyaz) 
109 bin ton (%22), çavdarda birinci 49 bin 
ton (%15), kuru fasulyede ikinci 36 bin ton 
(%16), elmada üçüncü 429 bin ton (%11), 
nektarinde sekizinci 2 bin ton  (%2), kirazda 
sekizinci 27 bin ton (%4), çerezlik kabakta 
sekizinci 890 ton (%1.6) sıradadır.

TÜİK verilerine göre ilimiz hayvancılıkta 
ise Türkiye genelinde kültür ırkı büyükbaş 
hayvan sayısı bakımından 15., küçükbaş 
hayvan sayısı bakımından 25., büyükbaş 
hayvan süt üretimi bakımından 19., kültür 
ırkı büyükbaş süt üretimi bakımından doku-
zuncu sırada bulunmaktadır. Niğde’de sa-
nayi alanında öne çıkan sektörler de şunlar: 
“Tekstil ürünleri imalatı, madencilik ve taş 
ocakçılığı, motorlu kara taşıtları ve yan sa-
nayi, derinin tabaklanması ve işlenmesidir.” 

Niğde Bölgesi’nde son 10 yıl içerisinde 
çok hızlı üretim artışı yapan kalsit ocakları 
bulunmaktadır ve çok zengin rezerve sahip 
olup Türkiye’deki en beyaz oluşumlardır. 
Bilinen rezervlerin toplamı yüz milyonlarca 
ton ile ifade edilebilir. Dikkati çeken en 
önemli noktalar Niğde’deki rezervlerde 
öğütüldükten sonraki beyazlık derecesi 
çok yüksektir. Mikronize öğütülmüş kalsitin 
tüketim alanları şöyledir: “Kağıt sektörü, 
boya sektörü, plastik ve kablo sektörü, ya-
pıştırıcılar, gıda sektörü, seramik sektörü, 

halı tabanı, yer muşambası sektörü ve in-
şaat sektöründe sıva, macun, derz dolgusu 
üretimidir.”

Güneş kullandığımız bütün enerji 
kaynaklarının dolaylı yollardan temelini 
teşkil etmektedir. Global ısınma ve petrol 
fiyatlarında yaşanan yükselişler alternatif 
enerji kaynaklarına özelliklede güneş ener-
jisine olan talebi hızla artırmıştır. Ülkemiz 
bulunduğu kuşak itibarı ile birçok Avrupa 
ülkesinden çok daha fazla ve uzun süreli 
güneş ışını almaktadır. Bölge illeri içerisinde 
en yüksek yıllık ortalama global radyasyon 
değeri 1.620 kWh/m²-yıl ile Niğde iline aittir.

Niğde ili, güneş enerjisi sektöründeki 
mevcut durumu ve sahip olduğu potan-
siyeli bakımından ülkemizin önde gelen 
bölgelerinden birisidir. Güneş enerjisi sek-
töründe faaliyet göstermek üzere çok sayı-
da firma talebine sahiptir.

Bu şartlar göz önüne alındığında, Niğde 
İli Bor İlçesi başta güneşlenme potansiyeli 
ve fotovoltaik yatırımlara elverişli ve tarı-
ma-meracılığa elverişsiz arazilerin varlığı 
olmak üzere birçok bakımdan, güneş ener-
jisine dayalı elektrik üretim tesislerinin ku-
rulması için ülkemizin uygun bölgelerinin 
başında gelmektedir.

Niğde ticaret alanında patates, kalsit, 
yaş sebze ve meyve, sıvı karbondioksit, 
meyve suyu, iplik, pvc, gazoz, meyve fida-
nı, ambalaj, makine, plastik boru, süt tozu,  

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Şevket Katırcıoğlu, “Niğde Organize Sanayi Bölgesi 
hemen hemen tam doluluk oranına yaklaştı. Şehrimiz 
için üçüncü organize sanayi bölgesi, neredeyse bir 
ihtiyaç değil zorunluluktur” diye konuştu.

“Üçüncü organize sanayi 
bölgesi zorunlu hale geldi”
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peynir altı suyu tozu ve bitki koruma ürünü 
(ilaç) ihracatı gerçekleştirilen ürünler olarak 
öne çıkmaktadır.

Niğde turizminde termal kaplıca turiz-
mi, dağcılık, dağ ve doğa yürüyüşü, av turiz-
mi, fauna ve kuş gözlemciliği, yayla turizmi, 
tarih turizmi, kamp turizmi, spor turizmi, kış 
turizmi ve kayak öne çıkmaktadır.

Kentin öncelikli sorunlarını 
öğrenebilir miyiz?

Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Ada-
na ve Antalya bağlantılı hızlı tren projesinde 
Niğde bulunmamaktadır. Yüksek Hızlı Tren 
hattının ilimiz sınırlarını da kapsayacak şe-
kilde bağlantısının sağlanması. Ulukışla İlçe-
si Kuru Yük Limanı Projesi ile ülke ihracatının 
artmasında önemli yer tutacak ve karayolu, 
demiryolu, hava yolu ve deniz yolunun 
birbirleriyle entegre edilmesiyle taşıma ve 
iş gücü maliyetini azaltacaktır.

Niğde Bölgesi’nin gelişmesi, bölgenin 
yeni yatırımcılar için cazip hale gelmesi ve 
bu bağlamda yatırım ve teşvik alanlarının 
kullanılarak mevcut sanayi ve ticaretin daha 
da canlandırılması için bölgesel bir havaa-
lanına ihtiyaç vardır. Bölgede kurulacak bir 
havaalanı sadece sanayi ve ticaretin önün-
deki engelleri kaldırmayacak, sağlayacağı 
dışsallık ile diğer birçok alanda da gelişime 
destek sağlayacaktır. 

Markalaşma için 
yol haritaları çıkarıldı

Niğde ilinde, Niğde Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) ve Niğde-Bor Karma Organize 
Sanayi Bölgesi olmak üzere iki tamamlan-
mış OSB bulunmakta olup gelişimlerine 
devam etmektedir. Teşvik kapsamında yatı-
rımcıları çeken ve bir cazibe merkezi olarak 
çalışan Niğde OSB’miz hemen hemen tam 
doluluk oranına yaklaşmıştır. Şehrimiz için 
üçüncü organize sanayi bölgesi artık ne-
redeyse bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur.

Henüz faaliyete geçemeyen Niğde-Bor 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kuruluşu hız-
landırılmalıdır.

Sanayiye elverişli alanlarına baktığı-

yası, meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları, 
üniversite camiaları bir araya getirilerek Niğ-
de’nin markalaşması yolunda takip edilecek 
öncelik ve stratejiler belirlendi.

Yaklaşık 22 ay süren proje çalışmaları 
kapsamında kentin tanıtım videosu ha-
zırlandı, markalaşması için yapılabilecek 
yol haritaları kitap haline getirildi. Şehrin 
logosunda da turkuaz renkte Niğde yazısı, 
üzerinde ihtişamı ve heybeti simgeleyen 
Torosların en yüksek zirvesi Demirkazık 
dağı belirlendi.

Marka Kent olma yolunda ilimizin ta-
nıtım yüzü ve logosu Aladağlar, sloganı 
“Niğde Seni Çağırıyor” oldu.

Bunların dışında ilimizin tanıtımı Niğde 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihracat ve 
turizm potansiyeline sahip ülkelerin ticaret 
müşavirlerini, büyükelçilerini ve iş heyetlerini 
ilimizde ağırlayarak ve ziyaretlerde bulunarak 
ilimizin tanıtımını gerçekleştirmekteyiz.

Koronavirüs ile ilgili hangi önlemleri 
aldınız?

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
Meclis üyelerimiz, komitelerimizle, üyele-
rimizle sürekli iletişim halindeyiz. Sektör-
lerimizi takip ediyoruz. İş dünyamızın, bu 
sıkıntılı süreci mümkün olan en az hasarla 
atlatabilmesi için alınması gereken tedbir-
ler konusunda TOBB ile birlikte mücadele 
süreçlerine aktif katkı sunuyoruz. Ülkemizin 
ve dünyanın yaşadığı bu süreçte Odamız 
bütçesinden üyelerimize ücretsiz 100 bin 
adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. 

Niğde-Bor Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi’nin 

kuruluşu hızlandırılmalı.

mızda ya mera alanı ya da orman alanı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mera alanları 
konusunda yetkili kuruluşlarca komisyon 
oluşturularak gerekli çalışmalar yapılmalı, 
meraların kullanım alanlarına göre sanayi, 
tarım, hayvancılık, arıcılık vb. konular için 
ayrışımının yapılması gerekmektedir.

Niğde Bölgesi’nde içme ve kullanım 
suyu ihtiyacı tamamen Derinkuyu su son-
dajlarından karşılanmaktadır. Ancak Niğde 
Bölgesi’nde bulunan Ecemiş Suyu bölge-
deki diğer su kaynaklarına kıyasla daha 
sağlıklı ve daha istikrarlı özelliklere sahiptir. 
Bu durumda Ecemiş Suyu’nun Niğde’ye 
getirilmesi ve içme ve kullanım suyu olarak 
kullanılması, yeraltı kaynaklarının tüketil-
mesini önleyeceği gibi, yeraltından suyu 
çıkartmak için kullanılan enerji masrafını 
da ortadan kaldıracaktır. Bu durum ise hem 
bölge halkına hem de bölge sanayisine 
avantaj sağlayacaktır.

Niğde’nin Marka Kent olması için 
Odanızın yaptığı çalışmaları 
anlatır mısınız?

Niğde ilinin tanıtım stratejilerinin belirle-
nerek Marka Kent yol haritasının belirlenmesi, 
kamuda yönetişim ve karar alma süreçlerinde 
vatandaş katılımcılığı ilkelerinin güçlendi-
rilmesi, Niğde’de tüm ekonomik sektörlerle 
birlikte özellikle turizm, yenilenebilir enerji, 
madencilik ve sanayi sektörlerinde özel sektör 
yatırımlarının artırılarak sürdürülebilir kalkın-
manın sağlanması ve Niğde’nin ülkeye ve 
dünyaya tanıtılması amacıyla kamu, iş dün-
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MARKA KENT

N iğde Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, 
“Tüm ekonomik sektörlerle 
birlikte özellikle turizm, yeni-

lenebilir enerji, madencilik ve sanayi sek-
törlerinde özel sektör yatırımlarının artırıla-
rak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 
amacıyla Niğde Valiliği bünyesinde Marka 
Kent Niğde projesi yürütüldü. Borsamız 
bünyesinde ise üyeler temelinde ilgili pro-
jeye katkı sağlandı” diye konuştu.

Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Zafer Uyanık sorularımızı şöyle 
yanıtladı:
 
Niğde’nin tarım ve hayvancılık 
potansiyelini değerlendirebilir misiniz?

Niğde, tarım ve hayvancılık sektörle-
rinde çeşitli üretim rakamlarına sahiptir. 
Örneğin patates, lahana, baklagiller, kiraz ve 
elma üretiminde öncüdür. Yakın dönemde 
kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi, bölgenin hayvancılık 
alanındaki katma değerini ortaya koyacak-
tır. Ülkemizde oldukça sınırlı olan Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 

öncelikle besi çiftlikleri, et entegre tesisleri 
ve kesimhane bulunacak, sonrasında yem 
fabrikası, biyogaz tesisi gibi paydaş üretim 
tesisleri kurulacaktır. Bu gelişmeler bölge-
nin içinde bulunduğu potansiyeli siste-
matik bir bütünlükte ele koyma açısından 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca bölgenin iklimi 
ve coğrafyası tarım ve hayvancılık alanında 
rekabetçi koşullar sağlamaktadır.

Niğde’nin ‘Marka Kent’ olması için 
Borsanız hangi çalışmaları yürütüyor?

Niğde ilinin tanıtım stratejilerinin be-
lirlenerek Marka Kent yol haritasının belir-
lenmesi, kamuda yönetişim ve karar alma 
süreçlerinde vatandaş katılımcılığı ilkelerinin 
güçlendirilmesi, tüm ekonomik sektörlerle 
birlikte özellikle turizm, yenilenebilir enerji, 
madencilik ve sanayi sektörlerinde özel sek-
tör yatırımlarının artırılarak sürdürülebilir kal-
kınmanın sağlanması amacıyla Niğde valiliği 
bünyesinde Marka Kent Niğde projesi yürü-
tülmüştür. Borsamız bünyesinde ise üyeler 
temelinde ilgili projeye katkı sağlanmıştır. 
Ayrıca çıkarmakta olduğumuz bültenler ne-
ticesinde sistematik tanıtım ve bilgilendirme 

faaliyetleri gerçekleştirilerek markalaşma alt 
yapı süreçlerine katkı sağlanmaktadır.

Marka Kent olma yolunda Niğde’nin 
önceliği ne olmalı?

Bölgemizin en önemli kaynağı tarımsal 
ve hayvansal üretim olup, bölgenin önce-
liği tarım ve hayvancılık olmalıdır. Nitekim 
Niğde Ticaret Borsası yönetimi olarak daha 
farklı önceliklerin önerilmesini uygun bul-
mamaktayız. Bölgemiz tarım ve hayvancılık 
alanında üretken ve rekabetçi bir pozisyon-
dadır. Bu durum Marka Kent Niğde süreçle-
rinde en önemli vurgudur. Nitekim Marka 
Kent Niğde projesinin önemli vurguları 
arasında tarım ve hayvancılık bulunmakta-
dır. Ancak markalaşma bir tanıtım sürecini 
içermektedir. Bundan dolayı kültürel ve sos-
yal faaliyetler zaman zaman öncelikle olarak 
yansıtılmaktadır. Niğde Ticaret Borsası ola-
rak bizim inancımız tarımsal ve hayvansal 
üretimin Marka Kent Niğde süreçlerinde 
öncelikli olması yönündedir.

Koronavirüs ile ilgili aldığınız önlem ve 
yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?

Koronavirüs salgını tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemiz ve şehrimizde de sağlık 
sistemini, sosyal hayatı, ekonomiyi, tarımsal 
ve hayvansal üretimi fazlasıyla olumsuz 
yönde etkilemiştir. Koronavirüsün bu olum-
suz etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak 
için Borsamız da ilimizde bulunan diğer 
kurum kuruluşlar ile birlikte bir dizi tedbir 
almıştır. Başta Borsa hizmet binası olmak 
üzere üyelerimizin ve çalışan personelimi-
zin kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlayabil-
meleri için çeşitli tedbirler aldık. Bu tedbirler 
kapsamında; Borsamızın hizmetlerinde 
aksama meydana gelmemesi için bilgi-
lendirme toplantıları ve uyarı görselleri ile 
çalışan ve üyelerimizde farkındalık oluşma-
sını sağladık. Ayrıca koronavirüsün olumsuz 
ekonomik etkileriniz azaltmak amacıyla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ön-
cülüğünde “Nefes Kredisi 2020” kampan-
yasına bir milyon liranın üzerinde katkıda 
bulunarak ekonomik olarak zor zamandan 
geçen üyelerimize düşük faizli kredi desteği 
sağladık. İçerisinde bulunduğumuz bu zor 
zamanlarda dün olduğu gibi bugün ve ya-
rın da her zaman üyelerimize, ilimiz ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamayı en önemli 
amaç haline getirdik ve hizmetlerimizi bu 
yönde sürdürmeye devam edeceğiz.

Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer 
Uyanık, “Bölgemiz tarım ve hayvancılık alanında üretken 
ve rekabetçi bir pozisyondadır. Marka Kent Niğde 
projesinin önemli vurguları arasında tarım ve hayvancılık 
bulunmaktadır. Tarımsal ve hayvansal üretim Marka Kent 
Niğde süreçlerinde öncelikli olmalı” dedi.

“Tarımsal ve hayvansal 
üretim öncelikli olmalı”
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Kuzey Ren-Vestfalya’da Yeni Yatırım Fırsatları
Avrupa’daki Ticaret ve Yatırım Merkeziniz
  Bir bölgeyi güçlü bir ticaret ve yatırım merkezi yapan en önemli şey; ekonomik güç, altyapı ve kültürel 
yaşam gibi faktörlerin mükemmel etkileşimidir. Bu bakımdan Kuzey Ren-Vestfalya birçok açıdan 
eşsizdir. Almanya’nın bu en kalabalık nüfusa sahip olan eyaletinin size sunduğu sayısız imkân ve 
koşullardan faydalanın. Hangi sektör veya proje için olursa olsun, yeni fırsatlar için ideal yatırım ortamını 
burada bulacaksınız. Yaklaşık 20.000 yabancı şirket tercihini metropol bölge Kuzey Ren-Vestfalya lehine 
kullandı. Bizimle iletişime geçin ve sizi de memnuniyetle bilgilendirelim. Bir One-Stop-Acentesi olarak 
yatırım projelerinizde size destek veriyoruz: www.nrwinvest.com
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