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BÖLÜM 1 
 

KURUMSAL YAPI  

 
Birliğin Adı:  

Birliğin adı, T.C. Niğde  Mahalli   İdareler Halıcılık,  El  Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği’dir. 

Birliğin Kısa adı ; Niğde Valiliği Halıcılık Birliği’dir.  

 

Birliğin Merkezi:  

Birliğin Merkezi Niğde’dir. 

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi: 

Birliğin Faaliyetleri Niğde İlinin Genel Sınırları ile  sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır. 

. BİRLİK ÜYELERİ 
1)      Niğde İl Özel İdaresi,                      
2)      Niğde Belediyesi, 
3)      Çamardı Belediyesi, 
4)      Çiftlik Belediyesi, 
5)      Altunhisar Belediyesi, 
6)      Değirmenli Belediyesi, 
7)      Dündarlı Belediyesi, 
8)      Edikli Belediyesi, 
9)      Gümüşler Belediyesi, 
10)  Hacıabdullah Belediyesi, 
11)  Karaatlı Belediyesi, 
12)  Konaklı Belediyesi, 
13)  Orhanlı Belediyesi, 
14)  Bağlama Belediyesi, 
15)  Kiledere Belediyesi, 
16)  Yeşil Gölcük Belediyesi, 
17)  Bahçeli Belediyesi, 
18)  Kemerhisar Belediyesi, 
19)  Azatlı Belediyesi, 
20)  Divarlı Belediyesi, 
21)  Keçikalesi Belediyesi, 
22)  Karakapı Belediyesi, 
23)  Taşlıca Muhtarlığı, 
24)  Kömürcü Muhtarlığı, 
25)  Fesleğen Muhtarlığı, 
26)  Pınarcık Muhtarlığı, 
27)  Yarhisar Muhtarlığı, 
28)  Çarıklı Muhtarlığı, 
29)  Narköy Muhtarlığı, 
30)  Gösterli Muhtarlığı, 
31)  Halaç Muhtarlığı, 
32)  Gökbez Muhtarlığı, 
33)  Kılavuz Muhtarlığı, 
34)  Bereke Muhtarlığı, 
35)  Balcı Muhtarlığı, 
36)  Havuzlu Muhtarlığı, 
37)  Kavuklu Muhtarlığı, 
38)  Kayı Muhtarlığı, 
39)  Postallı Muhtarlığı, 
40)  Bayat Muhtarlığı, 
41)  Kürkçü Muhtarlığı, 
42)  Yeniköy (Üskül) Muhtarlığı, 
43)  Yelatan Muhtarlığı, 
44)   Sulucuova Muhtarlığı,            



45)  Kocapınar Muhtarlığı, 
46)  Kavlaktepe Muhtarlığı, 
47)  Bekçili Muhtarlığı, 
48)  Sultanpınar Muhtarlığı, 
49)  Ovalıbağ Muhtarlığı, 
50)  Şeyhler Muhtarlığı, 
51)  Çardak Muhtarlığı, 
52)  Mahmutlu Muhtarlığı, 
53)  İmrahor Muhtarlığı, 
54)  Koçak Muhtarlığı, 
55)  Akçaören Muhtarlığı, 
56)  Uluören Muhtarlığı. 
 
 

Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler. 

Birliğin amaçları aşağıdadır: 

a) Niğde İl’inde el dokuma halıcılığı ve diğer el sanatlarını yaşatmak, geliştirmek  ve yaymak, 
b) El Dokuma halıcılığı ve diğer geleneksel el sanatları alanlarında çalışanlara maddi katkı 

sağlamak, 
c) Halıcılık, el sanatları alanlarında istihdam sağlamak, arttırmak , işsizliğin azalmasına destek 

olacak faaliyetler yürütmek, 
d) Başta kadınlar, gençler, sakatlar gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine 

halıcılık ve diğer el sanatları alanlarında istihdam ve gelir sağlayacak faaliyetler yürütmek, 
projeler üretmek, 

e) Halıcılık ve el sanatları konusunda sağladığı istihdam ile çalışanları ve kurs alanları 
tüketicilikten üretici konumuna getirmek,üretime destek vermek,ortaya çıkan ürünlerin 
değerlendirilmesini sağlamak, 

f) İlimize ait geleneksel sanatların yaşatılması, korunması ve tanıtımı alanında çalışmalar 
yapmak, 

g) Yurt içi ve yurt dışında el dokuma halıcılığımızın ,geleneksel el sanatlarımızın tanıtım ve , 
reklamını yapmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, amaçlar doğrultusunda ortak faaliyetler yürütmek, fuar, sergi, konferans, toplantı, 
seminer, yarışma vb. faaliyetleri düzenlemek veya aynı amaçla düzenlenen bu etkinliklere 
katılmak,  

h) Niğde İlinde halıcılık ve el sanatları alanlarında diğer kurum, kuruluş ve kişilerle sistemli bir 
çalışmanın yürütmesini sağlamak, işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak veya ortaklıklara 
katılmak, 

i) Halıcılık, el sanatları, geleneksel sanatların korunmasında, geliştirilmesine katkı sağlamak ve 
yaymak amacı ile mesleki eğitim konusunda gerekli faaliyetleri yürütmek, bu amaçla kurulmuş 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

j) Başta halıcılık ve  el sanatları olmak üzere  üretime ve istihdama katkı sağlayacak diğer 
alanlarda desen çizimi, tasarımı, boya ve diğer  üretim için alt yapıyı hazırlayacak, destek 
verecek  projeler uygulamak,devam eden proje ve çalışmalara katılmak,destek olmak, diğer 
gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, 

k) Özellikle geçim kaynaklarının sınırlı ,eğitim ,istihdam ve gelişmişlik oranlarının çok düşük 
olduğu yerleşim birimlerinde Birlik amaçları doğrultusunda atölyeler ve birimler açmak, 

l) Amaçların gerçekleşmesi için her türlü bina, tesis, araç, gereç, malzeme vb. almak, kiralamak 
veya yapmak, 

Birlik Üyeleri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda görev ve yetkileri Birliğe devreder. Amaçlara 

ulaşmak için her Birlik üyesi kendi yetki ve görev alanı içerinde Birlik faaliyetlerine gerekli bütün 

katkıyı sağlar ve hizmetleri yürütür,çalışmalara destek verir,faaliyetler için gerekli alt yapıyı ve ortamı 

hazırlar.Birlik, tüzükte kendisine devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikteki hizmetlere ilişkin 

olarak mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir. 

Birliğin Organları: 

Birliğin organları şunlardır. 

I    -Birlik Meclisi 
II   -Birlik Encümeni 
III - Birlik Başkanı 



 

I -BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik Meclisinin Kuruluşu ;                                                    .                                            

Birlik Meclisi; İl Özel İdaresinde Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı,  üye Belediyelerin Belediye 

Başkanları  ve üye Köylerin Muhtarlarından oluşur. İl Özel İdaresi,Belediye ve Köy İdarelerindeki 

görevleri sona erenlerin Birlik Meclis üyeliği de sona erer.   

Birlik Başkanı Birlik Meclisi’nin de Başkanı’dır. 

 

BİRLİK MECLİSİ ÜYE SAYILARINA AİT BİLGİLER 

Birlik Başkanı Birlik Meclisi’nin de Başkanı’dır. 

Birlik Üyesi  Mahalli İdare Sayısı : 56 kişi 

Birlik Meclisi Üye Sayısı : 56 kişi 

 

Meclisin Görev ve Yetkileri: 

Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Yatırım plânı ve çalışma programını,raporunu görüşmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel 

sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) Borçlanmaya karar vermek. 

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

f) Şartlı bağışları kabul etmek. 

g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik 

alacaklarının sulhen halline karar vermek. 

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek. 

i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek. 

j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 

k) Birlik tüzüğünde değişiklik yapmak, 

l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

m) Birlik Başkanıyla Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

 

Meclis Başkanlık Divanı:                                                                                                                  . 

Birlik Meclisi, Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 

otuz gün içerisinde Vali’nin çağrısı üzerine Birlik merkezinde  Birlik Başkanı başkanlığında toplanır.  

İlk iki yıl için üyeleri arasından gizli oyla  Meclis Birinci ve İkinci  Başkan Vekili ile iki Katip Üyeyi 

seçer. Seçilen Başkanlık Divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık 

divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık 

divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Birlik 

Meclisine Birlik Başkanı, bulunmaması halinde ise Birinci Başkan Vekili , onunda bulunmaması 

halinde İkinci Başkan Vekili Başkanlık eder.Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis 

Toplantısı Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında yapılır. 

 

2018 YILI BİRLİK BAŞKANLIK DİVANINA AİT BİLGİLER 

 

Birlik Başkanı                :  Yılmaz ŞİMŞEK   (Niğde Valisi) 

Meclis 1.Başkan Vekili  : Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Erdal SARI 

Meclis 2.Başkan Vekili  : Konaklı Belediye Başkanı Maksut ÖZÇELİK 



Katip Üye                      : Edikli Belediye Başkanı Ahmet MUSALLİ  

Katip Üye                      : Gümüşler Belediye Başkanı Bayram AKDOĞAN 

 

Meclis Toplantı ve Karar Nisabı:                                                                                                          

Birlik Meclisi her yıl Nisan ve Kasım aylarında olağan olarak Birlik Merkezinde toplanır.  Nisan  ayı 

toplantısı  dönem başı toplantısıdır.Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 

katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az 

olamaz. Meclis; Başkan veya Meclis Üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin 

birinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan 

tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan 

üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam 

sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında 

bir iş görüşülemez.  

 

 

2018 Yılı Meclis Olağan Toplantı Tarihleri ve Kararları 

 

2018 YILI  BİRİNCİ OLAĞAN (DÖNEM BAŞI) MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ 

TOPLANTI TARİHİ : 30 NİSAN 2018 

Karar - 2018 / 01   

2017 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. 

Karar – 2018 / 02   

2017 yılı kesin hesap cetvelleri oy birliği ile kabul edildi. 

Karar  : 2018 / 03  

Yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda Birlik Encümen üyeliği seçimi yapıldı.  Bir yıl 

süre ile görev yapacak Birlik Encümenine aşağıda isimleri yazılı üyeler seçildi. 

-Erdal SARI 

-Yavuz SOYLU 

-Ahmet MUSALLİ 

-Bayram AKDOĞAN 

Karar  : 2018 / 04  

Plan ve Bütçe Komisyonu  için üye seçimi yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonuna; Erdal 

SARI, Ahmet MUSALLİ ve Yavuz SOYLU seçildiler. 

 

2018 YILI  İKİNCİ OLAĞAN (DÖNEM SONU) MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ 

TOPLANTI TARİHİ : 19  KASIM 2018 

 
Karar No:  2018/05  

Birliğin 2018 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. 

Karar No : 2018/06  

Birliğin 2019 yılı Çalışma Programı oy birliği ile kabul edildi. 

Karar No : 2018/07  

Birliğin 2019 yılı Bütçe Kararnamesi oy birliği ile kabul edildi. 

Karar No : 2018/08  

2019 yılı Bütçesi ile cetvelleri yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

Karar No : 2018/ 09   

a) 2019 yılında Çalışma ve İş Kurumu  (İŞKUR)  ile halıcılık alanında mesleki eğitim  kurslarının 

açılmasına devam edilmesine, 

b) Birliğimizin sahip olduğu teknik alt yapı nedeni ile  üniversitelerin özellikle halıcılık ,kilim, el 

sanatları, desinatörlük vb. ilgili bölümlerinden mezun olanlara yönelik Niğde Merkez’de Halı 

Desinatörlüğü alanında İŞKUR işbirliği ile Mesleki Eğitim  Kurslarının açılmasına,  



c) Halı, Kilim ve Desinatörlük alanında açılması planlanan kurslarla ilgili alınan kararların yapılacak 

ilk İstihdam Kurulu toplantısının gündemine sunulmasına, 

d) Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan alan çalışmaları veya gelen talepler sonucunda  kurs 

açılması için gerekli kursiyer sayısının tespit edildiği yerlerde Birlik Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlükleri işbirliği ile en kısa sürede kursların açılmasına,   

e) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakıflarından  ihtiyaç sahibi kursiyerlere yapılan yardımlara 

devam edilmesine, 

f) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından katılım sağlanan yerel ,ulusal veya uluslararası fuar, 

festival, tanıtım günleri vb. gibi etkinliklerde geleneksel desenli halılarımız tanıtılması amacıyla Kültür 

ve Turizm İl Müdürlüğü’nün stantlarında Birliğimizde yer verilmesine, 

g) Yerel, Ulusal veya Uluslararası hibe veren kuruluşlara proje hazırlamaya, sunmaya, eş finansman 

belirlemeye ve taahhüt etmeye, bankalarda proje hesabı açmaya,kapatmaya, hesaplar arası aktarma 

yapmaya, bu hesaplardan projeye uygun  harcama yapma, projenin yürütümü sırasında oluşacak 

belgeleri, proje sözleşmesini ve diğer tüm belge, taahhüt  ve eklerini imzalamaya, proje ortaklarını 

belirlemeye veya projelere ortak (eş başvuran) olmaya ,raporları hazırlamaya ve imzalamaya,  ilgili 

tüm kurum ve kuruluşlarda Birliğimiz temsil etmeye 2018-2019 yılları süresince Birlik Müdürlüğüne 

yetki verilmesine, fakat kabul edilmiş ve/veya sözleşmesi imzalanmış  projelerde ise 2019 yılı sonuna 

kadar projenin tamamlanmamış olması halinde ise yetki süresinin projenin bitiş tarihi olmasına, 

gereği yapılmak üzere evrakın Birlik Müdürlüğü’ne tevdiine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

II- BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik Encümeninin Oluşumu:   

                                                                                                           

Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve Meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği dört  üye olmak 

üzere toplam beş üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. 

Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen Birlik Encümeni, 

dönem başına kadar görev yapar. Birlik Meclis Üyeliği sona erenlerin Birlik Encümen Üyeliği de sona 

erer. 

Birlik Başkanı Encümenin de Başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev Başkanın 

görevlendirmesi durumunda Birlik Müdürü tarafından yürütülür.  

Encümenin Görev ve Yetkileri:                                                                                      . 

 Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş 

bildirmek. 

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek. 

g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak. 

 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı:                                                                    .      

Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Birlik Başkanlığı tarafından 

önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde 

başkanın olduğu  taraf  çoğunluğu   sağlamış   sayılır.  Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya 

çağırabilir. 

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular 

görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. 

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.  

 

 



Birlik Encümen Üyeleri 

-Erdal SARI 

-Yavuz SOYLU 

-Ahmet MUSALLİ 

-Bayram AKDOĞAN 
 

Birlik Encümeni 2018 yılı içerisinde her ay bir olmak üzere toplam 12 toplantı yapmış ve 20 karar 

almıştır. 

 

 

III -BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik Başkanı:                                                                                                                                    . 

Birlik Başkanı Niğde Valisi’dir.  

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri:                                                                                             . 

Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanının görev ve 

yetkileri şunlardır: 

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak. 

b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, 

değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. 

c) Birliği temsil etmek veya Birlik Müdürü’nü  vekil tayin etmek.  

d) Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine Başkanlık etmek. 

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

h) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak. 

i) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak. 

j) Birlik personelini atamak. 

k) Birliği denetlemek. 

l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

m) Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri 

yapmak ve yetkileri kullanmak 

 Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun Belediye Başkanlığının göreve 

devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır. 

Birlik Başkanlığı Birlik Tüzüğü gereğince Niğde Valisi Sayın YILMAZ ŞİMŞEK tarafından 

yürütülmüştür. 

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ                                                                                  

Teşkilat:                                                                                                                                              . 

Birlik teşkilatı, Birlik Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler birimi ile Üretim biriminden oluşur.Bu 

birimler gerektiğinde tek görevli tarafından da yürütülebilir. 

Birlik Müdürünün  Görevleri:                                                                         . 

Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin Başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini 

sağlar. Birlik Müdürü  Birlik Personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir.Birlik Başkanı hangi işleri Birlik 

Müdürüne  devrettiğini bir yönerge ile belirler.  

Birlik Müdürlüğü görevi Bilgehan HARMANŞAH tarafından yürütülmüştür. Ayrıca AB Proje 

Koordinatörü, Yazı İşleri Müdürü olarak da Birlik Müdürü Bilgehan görev yapmıştır. 2010 yılı 

Muhasebe yetkilisi ve üretim sorumlusu olarak Sedat NUR görev yapmıştır. 



Birlik Başkanlığının yazılı yönergesi gereğince Birlik Encümen Başkanlığı ve Harcama Yetkilisi 

görevleri Birlik Müdürü Bilgehan HARMANŞAH tarafından yürütülmüştür. 

Birliğin toplam personel sayısı 2’dür. Bunlar Birlik Müdürü,Muhasebe Yetkilisi ve Yardımcı Hizmetler 

görevlerini yürütmüşlerdir. Ayrıca atölyelerde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince görevlendirilen 3 

usta öğretici görev yapmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM 2 
BİRLİK FAALİYETLERİNE AİT BİLGİLER 

 

1-Halıcılık Faaliyetleri : 

Birliğimiz 2018 yılında ortalama 3 atölyede 100 kursiyer ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri işbirliği 

ile el halıcılığı kursları açmıştır. Bu kurslarda ortalama 500 m2 halı dokunmuştur. Kurslarda Halk 

Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından görevlendirilen 3 usta öğretici görev yapmıştır. 

        Birliğimizin 2018 yılında aşağıdaki firmalara fason halı dokumuştur. 

1- Güzelsay Halıcılık Ltd. Şti. 
2- Başdoğan Halı Tekstil Ltd.Şti.  
3- İbrahim Temel 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2-Desinatörlük Eğitim Merkezi  Faaliyetleri  

2005 yılında Avrupa Birliği Finansmanı ile oluşturulan Desinatörlük Eğitim Merkezi sürdürülebilirlik 

ilkesi gereğince çalışmalarına 2018 yılında da devam etmiştir. Merkezde 2018 yılında üniversitelerin 

halıcılık,el sanatları gibi bölümlerinden mezun olan veya öğrenimine devam eden 5 bayana 

desinatörlük eğitimi verilmiştir.  

 

 



 
 

 

6-Tanıtım Faaliyetleri :  

Birliğimiz adına 2010 yılı Temmuz ayı başında internet sayfası açılmıştır. www.nhb.gov.tr adresinde 

Birliğimizin ve faaliyetlerinin tanıtımı yapılmıştır. İnternet sitemizin yeni kurulmasına rağmen günlük 

250-300 kişi tarafından ziyaret edildiği görülmüştür. Sitede ayrıca geleneksel Niğde halılarının 

tanıtımı da yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bilgi edinme haklarını kullanabilmesi amacıyla bilgi 

edinme formu da sitede sunulmuştur. 

Birliğimiz ile ilgili çeşitli yerel ve ulusal yazılı – görsel basında çok sayıda haber yayımlanmıştır. TRT 

Haber ve AA gibi medya organları Merkez atölyemizde çekim yapmışlardır.  

2018 Yılında Ankara’da düzenlenen Niğde Günlerinde Birliğimizde katılmış, Niğde Halıları 

sergilenmiştir.  

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

5-Geleneksel Niğde Halıları Projesi 

Geleneksel Niğde Halıları Projesi kapsamında dokunan 75 adet halının sürekli sergilenebileceği bir 

halı müzesi için çalışmalar devam etmektedir.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM  3 
 

MALİ BİLGİLER 

 
Personel Sayısı : Birlik bünyesinde 2 adet personel bulunmaktadır. 

Araç Sayısı :  Birlik hizmetlerinde kullanılan araç bulunmamaktadır. 

Bina Bilgileri : Birlik Müdürlüğü mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve Merkez İlçe Yenice Mahallesi 

Lütfü Soylu Sokak No : 4 de bulunan binada faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Merkez halı 

atölyesi de bu bina içerisinde bulunmaktadır. Halıcılık kurslarının bulunduğu binalar ise Muhtarlıklara, 

Belediyelere ve İl Özel İdaresine aittir. 

Tezgah Sayısı : Birlik atölyelerinde ve depolarında 180 madeni –germe halı tezgahı bulunmaktadır. 

 

KESİN HESAP BİLGİLERİ : 

 

2018 YILI GİDER KESİN HESABI   (TL) 

_______________________________________________________________________ 

48 51 04 02 04        EKONOMİK İŞ VE HİZMETLER                                 :  222.872,73.- 

48 51 04 02 04 4     MADENCİLİK,İMALAT VE İNŞ.HİZMETLERİ            :  222.872,73.- 

48 51 04 02 04 4 2  İMALAT İŞLERİ HİZMETLERİ                                    :   222.872,73.-  

 

2018 YILI GELİR KESİN HESABI   (TL) 

________________________________________________________________________ 

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                               :      75.703,67.- 

04 ALINAN BAĞIŞ VE YAR.İLE ÖZEL GELİRLER                                    :               0,00 

05 DİĞER GELİRLER                                                                                 :    150.201,02.- 

06 SERMAYE GELİRLERİ                                                                          :               0,00 

09 RED VE İADELER                                                                                  :               0,00  

TOPLAM GELİRLER                                                                                   :    225,904,69.- 

 

 

Kamuoyuna duyurulur. 


