Süt ve Süt Mamülleri malatçlar Birlii Olaan Genel Kurulu yapld

Yeni Başkan Candan Avunduk
Süt ve Süt mamülleri malatçlar Birlii Olaan Genel Kurulu bugün (4.07.08)
tarihinde Kbrs Türk Sanayi Odas’nda yapld. Birlik Başkanl’na yaplan seçim
sonucu oy çokluuyla 2 yllna Meriç Süt Ürünleri Direktörü Candan Avunduk
seçildi.
Genel Kurul’un açlş konuşmasn yapan Birlik Başkan Osman Atanur, başkanl
boyunca birçok sorunla mücadele ettiklerini anlatarak, görevi süresince özveriyle
çalştn ifade ederek, “Günahyla sevabyla görevimi yerine getirdim. Kusurlarm
olmuşsa affn dilerim” dedi. Atanur, küçük veya büyük işletme ayrmadan tüm
üyelerinin sorunlaryla ilgilenmeye çalştklarn söyleyerek, “Üzerimize gelenlere karş
mücadele verdik. ki yüzlülükler yaşadk. Yeni yönetime de çok işler düşecek. Ben
salm el vermedii için yönetimden çekiliyorum” diye konuştu.
Faaliyet ve mali raporun oylanmasnn ardndan başkan ve yönetim kurulu seçimine
geçildi. Tek başkan aday olan Candan Avunduk başkan seçildi. Ardndan 4 kişilik
yönetim kurulu ve 3 kişilik disiplin kurulu seçimine geçildi. Yaplan seçim sonucu
yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
“Mustafa Özdeirmenci, Arif Atanur, Halil Akbçak ve Mustafa Başlar”
Disiplin Kurulu ise, “Sadk Uurlubirel, Yunus Betmezolu ve Özhan Ergün”
Fotorafl

Niçin sivil itaatsizlik?
Kuzey Kbrs ekonomisinin yapsal bozukluklar olduu uzun süreden beri biliniyor.
2004 yl refarandum sonras ekonomi hzl bir büyüme sürecine girmiş olmasna
ramen bunun sürdürülebilir olmad bir gün ekonomimizin duraan bir sürece
girebilecei maalesef görülmedi.
Hatta o günlerde büyüme pay olarak kamu çalşanlar maaşlarna fazladan artşlar
yapld. O günlerde Dünya Bankas’nn hazrlad rapor da göz ard edildi. Bir süre
tartşlmasna ramen rafa kaldrld. Halbuki Dünya Bankas raporu hem kamuda,
hem sosyal yaşantmzda ve hem de mali sektörde gerekli bozukluklar rakamlarla
ortaya koyarak, yaplmas gereken reforumlar işaret ediyordu. O günlerde, 2001’de
başlayan ekonomik kriz sona ermiş, enflasyon çok haneli rakamlardan tek haneli
rakamlara düşmüş, Türk ekonomisi kriz sonras bir büyüme trendine girmişti. Biz de
hem bu vizyonu ve hem de referandum sonras oluşan olumlu ekonomik yap ile özel
sektöre dayal sürdürülebilir bir ekonomik büyüme salayabilirdik. 2004 sonras
referandumunda ulaşamadmz çözüme kadar ekonomimizi ve kamu yapmz
Güney’le rekabet edilebilir duruma yükseltip çözüm sürecine çok daha güçlü bir
yapda girebilirdik.
2004 sonras oluşan bu olumlu ortamdan faydalanamadk. Ekonomimiz
büyümesine ramen, alşlagelmiş alşkanlklarmzla kamu açklarmz da büyüttük
ve bugün artk kamunun ürettii bütün mal ve hizmetlere zam yaplmasna ramen
açklar kapatlamaz hale geldi. Tabii bunda dünyada yaşanan global krizler ve
kuraklk da etkili olmasna ramen, pahallk için tedbir alnacana, pahallk
körüklendi de.
Çözüm sürecinin başlad bu günlerde ekonomimizin bu kötü gidişatn işaret
etmek görevimiz olduu bilinci ile en etkili yöntemin “Sivil taatsizlik” olacan
vurgulayan yönetim kurulumuz, böyle bir karar alma zorunda kalmştr. Bu kararmz
ne devleti yok saymak ve ne de ülkede kaos yaratmaktr. Sadece artk bu yapnn
sürdürülebilir olmadn, kamu açklarn kapatmak için yaplan zamlarn ülkedeki her
türlü mal ve hizmet üretimini, tarmsal üretimimizi ve hayvanclmz yok etme
noktasna getirmiş olmasna işaret etmek ve artk kaybedilecek zamanmzn
olmadn ortaya koymaktr. Bizlerin bu adada; varolmak, çocuklarmza iş salamak
halkmzn refahn yükseltmekten başka düşüncemiz de yoktur.

Bilişim Dernei:

“Sektörde hem frsatlar hem zorluklar var”
TC’deki bilişim teknolojisiyle ilgili yaplan araştrma, sektörün önemli zorluklara
karşn, önemli büyüme kaydedilmesini salayacak frsatlar içerdiini ortaya koydu.
Sektörün karşlaşt önemli zorluklarn başnda kullanm, iş gücü, meslek içi eitim
ve yasal düzenlemeler geliyor.
Bilişim Dernei, Prologue Consulting Şirketi’nin 368 küçük ve orta büyüklükteki
işletmenin sahibi veya yöneticisinin katlmyla gerçekleştirdii araştrmann
sonuçlarn düzenledii etkinlikle açklad.
Araştrmaya göre, Kbrs Türk işletmeleri arasnda bilgisayar kullanm snrl;
teknoloji kullanan şirketlerin çou da bilgisayarlar tam kapasiteyle kullanamyor.
Araştrma, iş gücü geliştirme ve eitimi alanlarnda çok daha derin sorunlarn
olduuna işaret ediyor. Araştrmaya katlanlar üniversite eitiminin, sektörün
ihtiyaçlaryla uyumlaştrlmas gerektiini ve işin teorik boyutundan ziyade pratik
ksmna odaklanlmas gerektiini belirtiyor.
Araştrmaya katlan şirketlerin çou yasal düzenleme boyutuyla ilgili olarak, fikri
mülkiyet haklarnn korunmasna dikkat çekiyor.
Bilişim Dernei Başkan Hilmi Kansu, yalnz var olan problemlere younlaşmann
sektörü ileri götürmeyeceini belirterek, frsatlara dikkat çekti. Kansu “Yalnzca
problemlere younlaşmak bizi hiçbir yere götürmez. Çözümlere odaklanmalyz.
Bilişim teknolojisi sektörümüzü geliştirmek için yapabileceimiz birçok şey vardr”
dedi.
Dernein, sektörün talebine cevap vermek için European Computer Driving License
(ECDL) merkezinin oluşturulmas yönünde adm attn söyleyen Kansu, Merkez’in
kamu ve özel sektördeki çalşanlarn eitilerek, uluslararas geçerlilii olan ECDL
sertifikasn almalarna olanak salayacan kaydetti.
Kansu, dernek olarak söz konusu araştrmann ortaya koyduu iş gücü ve eitim
problemlerini dorudan ele almay hedeflediklerini kaydetti.

Ekonomimiz çözüme hazr m?
Güney Kbrs’ta yaplan başkanlk seçimlerinde Akel partisi Genel Sekreteri
Hristofyas’n Başkan seçilmesi ve daha sonralar KKTC Cumhurbaşkan Talat’la
görüşmelerin başlamas için yapt görüşmeler her iki toplumun 3 Eylül’de
başlayacak kapsaml görüşmeler noktasna getirmiştir.
Cumhurbaşkan Talat’n ksa sürede çözüme ulaşabileceine dair görüşleri var.
Bu noktada Kbrs Türk toplumu olarak, her iki liderin belirtii gibi iki toplumlu iki
bölgeli, siyasi eşitlie dayanan federal bir yapya hazr myz? Hatrlanaca üzere
2003-2004 ylnda BM gözetiminde iki toplum arasnda kapsaml görüşmeler devam
ederken Kbrs Türk Toplumu büyük bir dinamizm içinde idi.Türk toplumunun belki
yars tekrar göç etmek zorunda kalnaca bilinmesina ramen, % 65’lik bir
çounlukla, Annan Planna “Evet” dendi. Çözüm ekonomik bir şok yarataca
düşüncesi ile, dş etkenlerin de destei ile ksa sürede bir şok etkisinin olumluya
dönüşecei düşünülüyordu.
Rum tarafnda Annan Plan’na “Hayr” çkmas ile o gün Türk toplumunun içinde
bulunduu dinamik yap sürdürülemedi. nşaat sektöründe başlayan hzl yükseliş
devam ettirilemedi.
Bunda Rumlar’n yurtdşnda yapt olumsuz propagandalar olduu gibi,
hükümetlerin inşaat sektörünü denetlememesi, sk sk alnan kararlar deişmiş
olmas, istikrarszlk etkili olmuştur.
Halbuki referandum sonras , toplumlararas görüşmelerin yeniden başlayca
süreçe kadar, ekonomimizin yeniden yaplanmas için frsatt. Bu süreç içerisinde AB
de maalesef yasalarmz muktesabata uyum salama yönünde yeterl destei
salayamad. Çok yavaş hareket edildi. Ekonomide referandum sonras başlayan
yükseliş bugün ekonomik duraanla dönüşmüştür. Bu duraan süreçte, dünyada
petrol fiyatlarnn artmas, kuraklk, kamunun büyüklüü ve verimsizlii, ekonomimizi
daha da rekabetten uzaklaştrmaktadr. Bugün çözüme hazr myz? Sorusuna,
cevabmz kesinlikle ne sosyal, salk, eitim ve ne de kamu yönetimi ve ekonomik
olarak çözüme hazr olmadmzdr.
O zaman ne yaplabilir sorusu akla gelir. Tabiki iki lider arasnda başlayacak
görüşmelerin ne kadar sürecei bilinmiyor. Ancak Rum Liderinin beyanatlarndan bu
süre biraz uzun olabilir. Bu çözüm planna Türk tarafndan tekrar “Evet” çkmas için
Kbrs Türk halkna gelecei için garantiler açklkla verilmesi gerekecektir.
Ekonomimiz bu defa göçlerle bir sarsnt geçirebilecek ama, izolasyonlarn kalkmas
ve dünyaya açlm ile bir ivme kazanabilecektir. Böyle bir çözümde artk populist
politikalara ve ekonomik istikrarszlkla ve hatalara yer olamaz. Ekonomide doru
politikalarn alnmas halinde riskler azalr ekonomimiz bu durgunluktan tekrar
yükselişe geçebilir. 2004 ylnda referandumda “Evet” çkmas halinde ,izalosyonlarn
kalkaca, yerinden göçecek olanlara konuk salanaca vaad edilmiştir. 2004 ylnda
Güney ve Kuzey arasndaki ekonomik farkllk geçmiş kadar olmas bile farklln
koruyor. Bu farkllk nasl ve ne kadar sürede giderilecek. Kuzey’de gerekli reforumlar
için kaynak bulunabilecek mi? Gibi daha birçok soruya cevap aramamz gerek. Güçlü
ekonomi karşsnda zayf ekonomi Türk toplumunu yok olma noktasna getirir.
Bu süreçte en büyük avantajmz Kbrs Türk toplumunun, geleceini garanti
edecek bir çözüm halinde yurt dşndaki bir çok eitimli kaynan ve iş adamlarnn
da Kbrs’a dönecei yatrmlarn artaca ve üretimim güçlenecei gelecemiz için
en azndan bizlere güvence vermektedir.

CPN’de son döneme girildi

Proje, üyelerin desteiyle hayat buldu
Cyprus Producers Network (CPN), (Kbrs Üreticiler A) tamamlanma
aşamasnda son döneme geldi
Kbrs Üreticiler A projesi; Birleşmiş Milletler Kalknma Program-şbirlii ve Güven
için Hareket (UNDP-ACT) tarafndan finanse edilen Kbrs Türk Sanayi Odas
(KTSO), Kbrs Türk Ticaret Odas (KTTO) ve Kbrs Ticaret ve Sanayi Odas (KEBE)
tarafndan yürütülen iki toplum arasnda sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirmeyi
amaçlayan bir proje olarak başlamşt.
Geçtiimiz dönemde Kbrs Üreticiler A projesi, Yeşil Hat Ticareti’ne bir ivme
kazandrmş, iki toplum arasndaki işbirliini geliştirmiş, teknik destek salayarak
ticaretle ilgili eitimler vermiştir. Mays 2007 de hayata geçirilen bu proje iki toplumun
ticaret ve sanayi odalar arasnda yürütülmüş ve artk tamamlanma aşamasna
gelmiştir.
Özetle Kbrs Üreticiler A Projesi geçtiimiz 16 ay boyunca şu aktiviteleri hayata
geçirmeyi başarmş:
“1. Yeşil Hat Ticaretine yönelik pazar araştrmas, 2. Her iki toplumun kendi ticaret
ve sanayi odasnn ticarete yönelik düzenledikleri eitim ve bilgilendirme amaçl
seminerler, 3. ki toplumun üreticilerini ve alclarn buluşturmay hedefleyen şirket
toplantlar, 4. ki toplumun ticaretle uraşan iş çevrelerinin iletişimlerini salaycak bir
web sayfas (www.cpnnet.net), 5. ki toplumlu şirket toplantlarnn sonuçlarn içeren
bir anket çalşmas.”
CPN web sayfas artk online
Projenin son dönemine girerken, bu projenin en önemli hedeflerinden biri olan iki
toplumun iş çevrelerinin kullanm için tasarlanan web sayfas tamamlanmştr..
CPN web sayfas projesi sadece iki toplumdaki ticaret ve sanayi odalar üyelerinin
kullanabilecekleri bir sayfa olarak tasarland. Bu sayfa, iki toplumdaki iş çevrelerinin
birbirileri ile ticaret yapmalarn salayacak bir köprü görevi görmekle beraber, Yeşil
Hat üzerinden yaplan ticaret ile ilgili bilgilendirici dökümanlar da içermektedir.
Oda üyeleri, www.cpnnet.net adresinden sayfaya girerek üyelik işlemlerini
tamamladktan sonra web sayfasnn tüm imkanlarndan faydalanabilir ve bu sayfda
yer alan üyelik işlemlerini tamamlamş olan Kbrsl Rum alc ve satclar ile dorudan
irtibata geçebilirler.

Oda Başkan Tunar, elektrie yaplan zamlar eleştirdi

“Zamlar enflasyonu azdrr”
Kbrs Türk Sanayi Odas (KTSO), 10 Temmuz–1 Austos tarihleri arasnda
elektrie art arda yaplan zamlarla sanayicinin elektrik faturasnn yüzde 43 ile yüzde
45 orannda arttna işaret ederek, zamlarn yerli üretim girdilerini artracan ileri
sürdü.
KTSO Başkan Salih Tunar konuyla ilgili 22 Austos’ta yapt yazl açklamada,
hükümetin “düşünmeden, ilgili sektörlerin görüşünü almadan” yapt zamlarn,
ineden iplie tüm ürünlerin fiyatlarnda artşa neden olaca, fiyat artşnn da
enflasyonu yeniden azdraca uyarsnda bulundu.
Tunar, elektrie yaplan zamlar dşnda şirketlerin kulland ticari araçlarn
seyrüsefer ruhsatlarna da yüzde 50 ile yüzde 105 arasnda deişen oranlarda zam
yapldna hatrlatarak, buna araç muayene ücretlerine yaplan yüzde 138’lik
zammn da eklenmesi halinde yerli üretim girdi fiyatlarnn artmasnn kesin olduunu
savundu.
Salih Tunar, bu durumun ise Kuzey Kbrs’ biraz daha pahal hali getireceini,
bunun doal sonucunun ise Güney Kbrs’tan yaplan alşverişin biraz daha artmas
olacan öne sürdü.
Tunar, zamlarla tetiklenen fiyat artşlarnn tetikleyecei enflasyonun yeniden
azmas soncu, KKTC’de enflasyonun Türkiye’ye oranla daha yüksek olaca
uyarsnda bulundu.
Güney Kbrs’ta bir sanayicinin KKTC’deki bir sanayicinden yüzde 40 ile yüzde 80
daha ucuz elektrik kullandn aktaran Tunar, “Dünya petrol fiyatlar yalnz KKTC için
artmamaktadr. Elektrik fiyatlarndaki artşlar, kurumdaki verimsizlikten, yüksek
maliyetlerden ve yanlş enerji politikalarndan kaynaklanmaktadr. Zamlarla; fatura,
KKTC üreticisine ve halkmza çkarlmştr” dedi.
Salih Tunar, yerli üretimin maliyetlerinin katlanarak artmas sonucu yerel üretimin
azalrken ithalatn artacan, birçok vatandaşn işsiz kalacan; ülkenin “en büyük
sorunu olan” üretimsizliin biraz da kendini göstereceini kaydetti.
Devletin, kendi ürettii kamu mallarna bu şekilde zam yapmasnn, yerli üretimi
pahal yapmaktan başka bir sonuç yaratmadn söyleyen Tunar, “Yaplan zamlarla,
KKTC’li üreticiler, kendi iç piyasalarnda dahi dş rakipleri ile rekabet edemez duruma
gelmiştir” ifadesini kulland.
“Üretmeden ekonomik kalknma olmaz. Bugünkü küresel dünyada ürünleri,
uluslararas piyasalarda rekabet edemeyen ülkeler geri kalmaya mahkmdur” diyen
KTSO Başkan Salih Tunar, hükümetin KKTC üretimine etkilerini düşünmeden zam
yapmasn eleştirdi.

zmir Uluslararas Fuar’na 33. kez katldk
Türkiye’nin ilk ve en büyük uluslararas organizasyonu olan “zmir Enternasyonal
Fuar” 77. yaşn kutlad. Dünyann sayl genel kapsaml ticaret fuarlarndan biri olan
“zmir Enternasyonal Fuar” 22 - 31 Austos tarihleri arasnda yapld. Fuara, KKTC
Ekonomi ve Turizm Bakanl organizasyonunda 700 metre karelik kapal alnda 49
kurum ve kuruluş 33. kez katld.
Fuarda, Sanayi Odas üyesi yerel üretim yapan 40 firma ürünlerini sergilerken,
ülkemizin iki köklü kahve üreticisi Girne Con Kahve ve Sultan Kahve de standlarnda
kahve ikramnda bulundu. Ayrca, ülkemizde faaliyet gösteren dört üniversitenin
tantm ve örenci kayd işlemleri de fuardaki stadlarda yapld.
Girne Con ve Sultan’dan kahveden ikram
Kuzey Kbrs’n sevilen ve tannan iki kahve markas Girne Con Kahve ile Sultan
Kahve, bu yl zmir Uluslararas Fuar’nda yerli ve yabanc ziyaretçilere bize özgü
tadyla sevilen Türk kahvesi ikramnda bulundu.
Ekonomi ve Turizm Bakanl ile Kbrs Türk Sanayi Odas işbirlii
organizasyonunda gerçekleştirilen şemsiye stand bu yl da yine “en çok ziyaretçi
alan ülke” stand olma özelliini korudu.
Gerek HASDER’e bal halk oyunlar gösterileri ve gerekse Hüseyin-nci ikilisinin
başarl performanslar büyük beeni topluyor.
KKTC stand Fuar Müdürü Öcal Erten ise, fuara katlmn her geçen yl daha nitelikli
bir yapya bürünerek sürdüünü ifade ederek, “Kuzey Kbrs ürününe ve kültürüne
türk ve yabanclarn büyük ilgi gösterdiini gözlemliyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden
gelen ziyaretçiler hem sergilenen ürünlerle, hem de kültürel etkinliklerimizle yakndan
ilgileniyor” dedi.
Fuarda kahve keyfi
Birçok Türkiye vatandaşnn Kbrs ziyaretleri srsnda tadklar Kbrs Türk damak
tadna özgü Türk Kahvesi’ni şimdi fuar süresince KKTC standnda tatma frsat buldu.
Kendine has aromas ve pişirim kvamyla ülkemize özgü bir yapya bürünen Türk
Kahvesi’ni ilk kez tadan kahve severler, “içimini çok yumuşak ve kendine özgü”
şeklinde yorumlarken, birçok ziyertçi ise Kbrs’da bulunduklarn her iki firmann da
kahvesini bildiklerini ve severek içtiklerini söyledi.
Ziyaretçiler, stand içerisinde sahne önünde oluşturulan izleme mekanna oturarak
bir taraftan kahvelerini yudumlarken, dier tarafan Kbrs’n özgün müzük parçalarn
dinleyip, halk danslarndan örnekler izledi.
Baz kahve severler ise, tadklar kahvelerin Türkiye’de satlmamasndan üzüntü
duydu.
Girne Con Kahve ve Sultan Kahve, zmir Fuar süresince her akşam kahve
ikramnda bulundu.
Kbrs’da ödül almş fotoraflar sergisi
Fuar alannda bulunan Sanat Galerisi’nde bu yl ilk defa Kbrsl Fotoraf
sanatçlarnn ödül almş 25 adet fotoraf sergilendi.

Kbrs halknn sosyal yaşamndan kesitler sunan sanatsal içerikli fotoraflar, sanat
galerisini ziyaret edenlerin ilgisni çekti.
zmir Fuar’ndaki Kuzey Kbrs standn artk dünya ziyaret edebilecek
Bu yl zmir Uluslararas Fuar’nda bir ilk gerçekleşerek, standlar yalnzca fuar
süresince deil, tüm yl boyunca internet üzerinden de ziyaret edilebilecek.
zmir Uluslararas Fuar’nda KKTC standnda görev alan yetkililerin özverili
çalşmalar sonunda ülkemiz de böylesi bir oluşumda yerini ald.
Özel bir fotoraf teknolojisi ile çekimleri gerçekleştirilen KKTC standnn bir
simülasyonu hazrlanarak, üç boyutlu olarak internet üzerinden “Sanal Fuar”
formatnda Ekim ayndan itibaren yayna girecek. Çalşma, Ekonomi ve Turizm
Bakanl’nn katklaryla gerçekleşti.
Bilgisayar oyunlarna yakn özellikler içeren “Sanal Fuar” ziyaretçileri, internetten üç
boyutlu fuar görüntülerini, holleri, katlmc standlarn, etkinlikleri, ksaca tüm fuar
atmosferini diledii zaman, diledii yer ve açdan izleme frsat bulacaklar.
nternet kullanclar, KKTC standndaki “interaktif uygulama” sayesinde fuar
katlmclar hakknda detayl bilgiye ulaşabilecekleri gibi, istenildiinde fuar katlan
firmalarla iletişime geçebilecekler.
Türkiye’de ve Kuzey Kbrs’da ilk olan bu uygulama, fuarclk sektörüne yeni boyut
getirecek. Böylesi bir çalşmann içerisinde KKTC olarak yer almak ülkemiz üretim
ekonomisi açsndan büyük bir önem taşmaktadr.
Söz konusu “Sanal Fuar” Ekim ay başndan itibaren, Ekonomi ve Turizm Bakanl,
Kbrs Türk Sanayi Odas ve zfaş resmi web sitelerinden izlenebilecek.
Erten: “Üç boyutlu sanal dünya”
KKTC Stand Müdürü Öcal Erten, çok renkli geçen KKTC’nin zmir Fuar’ndaki stand
görüntülerini, internet ziyaretçileri ilk defa üç boyutlu “sanal dünyada” gezme frsat
bulacaklarn söyledi. Erten, “Katlmclar, fuar sonrasnda da üretici, yatrmc ve
alclarla iletişim salama şanslarn devam ettirebilecekleri gibi, bu çerçevede fuar
srasnda gerçekleşen; konser, halk danslar gösterisi ve resim sergisi gibi birçok
aktivitenin ölümsüzlük kazanaca görüntülerine de ulaşabilecek” diye konuştu.
Ezgin: “Sanayicilermiz sanal dünyada”
Kbrs Türk Sanayi Odas Fuar Temsilcisi Hüseyin Ezgin, ambargolar ve
izolasyonlar altnda bulunan KKTC’li sanayiciler için bunun önemli bir gelişme
olduuna deindi. Hüseyin Ezgin, “Bu yl fuara katlan sanayicilerimiz şansl. 3 gün
süren stand çekim çalşmalar sonucu elimizde çok önemli bir veri oluştu. Yaplan
çalşma fuar tamamen sanal dünyada ziyarete açmş oldu” dedi.
Ezgin, çalşmann zmi Fuar’na katlan sanayici ve üniversitelere, geniş olanaklar
salayacan belirterek, “Ziyaretçiler, KKTC standn sanal ortamda ziyaret ederken,
firma hakknda detayl bilgi alabilecei gibi, ziyaretçiyi linkle kendi sitesine de
yönlendirebilecek” diye konuştu.
fotorafl

Hasan Onalt Sanayi Limited'in Aslanköy'deki tesislerinde anlaml törene

lk CE belgeli yerli ürünler
nşaat malzemeleri ve kimyasallar üzerinde üretim yapan Hasan Onalt Sanayi
Limited, CE belgesini toz grubu ürünlerinde ald. Firma adna belgesini Başbakan
Ferdi Sabit Soyer ve Kalitesert Belgelendirme Direktörü Bülent Çetinkaya'dan alan
Hasan Onalt, dş Pazar ile rekabet edebilmek için çalştklarn ve CE belgesi alarak
hedeflerine ulaştklarn söyledi
Halk arasnda Kale Boya olarak da bilinen Hasan Onalt Sanayi Limited, dün
düzenlenen bir törenle Avrupa'da ürün pasaportu olarak kabul edilen CE belgesini
ald. nşaat malzemeleri ve kimyasallar üretiminde faaliyet gösteren Onalt Sanayi
CE belgesini toz grubu ürünlerinde ald.
Onalt Sanayi Direktörü Hasan Onalt'a, CE belgesini, Başbakan Ferdi Sabit Soyer
ile Kalitesert Belgelendirme Direktörü Bülent Çetinkaya verdi.
Onalt Sanayi'nin Aslanköy'deki tesislerinde düzenlenen törene, Başbakan Ferdi
Sabit Soyer, Başbakan Yardmcs ve Dşişleri Bakan Turgay Avc, Başbakanlk
Müsteşar Ontaç Düzgün, baz siyasi parti temsilcileri, işadamlar ve davetliler katld.
Bülent Günkut'un sunumuyla başlayan törende ilk konuşmay Onalt Sanayi Üretim
Müdürü Sabri Güler yapt. Onalt Sanayi olarak yenilik arayşlarn her zaman
sürdürdüklerini kaydeden Güler, piyasadaki liderliklerini sürdürmek amacnda
olduklarn belirtti. Dş pazara yönelik hedefleri olduunu vurgulayan Güler, bu
pazarda rekabet edebilmek amacyla CE belgesi almak için çalşmalar yaptklarn
ve bu hedefe ulaştklarn ifade etti.
Kalitesert Belgelendirme Direktörü Bülent Çetinkaya, CE belgesinin anlam
konusunda bilgi vererek, CE işaretinin bir anlamda ürünün pasaportu işlevini
gördüünü anlatt.
Çetinkaya, ülkelerin uyguladklar standartlar, teknik düzenleme ve farkl uygunluk
deerlendirme yöntemlerinin ulusal pazarlar arasndaki bütünleşmeyi önleyen
engeller olarak ortaya çkmas üzerine, bunun önlenmesi amacyla yeni yaklaşm
politikas dorultusunda ürünlerde tek bir işaretin yer almasnn salandn ve bu
işaretin CE işareti olarak tanmladn ifade etti.
Onalt Sanayi Direktörü Hasan Onalt ise konuşmasnda tüm ekonomik zorluklar
göze alarak bugünlere geldiklerine işaret etti. Onalt, yalnzca iç pazar deil dünyay
hedeflediklerini belirterek, özellikle Avrupa normlarnda ürün ve hizmet vermenin
hedefleri olduunu kaydetti. Girişimci olarak rekabet koşullarn zorlarken maddi
olmasa da özellikle bürokratik destee ihtiyaç duyduklarn ifade eden Onalt, bu
tesisin üretiminin dş pazarlar açlarak ülkeye kazandraca katma deer Kbrs Türk
haklnndr dedi.
Hasan Onalt, CE çalşmasyla da ülke üzerindeki kstlamalarn kalkaca ve
ticaretin engellenmeyecei günleri hedeflediklerini vurgulad.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, törende yapt konuşmasnda Hasan Onalt, yoktan
yonga yapma kararll gösteren bir kişidir. şe kerpiçten bir ocakla başlad ve
bugünlere geldi. Ben bu çabayla gurur duydum dedi.
Çözüm sürecine girilen bugünlerde CE belgesinin başka bir anlam daha olduuna
deinen Soyer, bu dier anlam da Avrupa Birlii'ne uyum alanndadr. Her şeyi
çözüm sonrasna ertelemek felaket getirir. Avrupa Birlii'ne uyum çalşmalarna

girmeden çözüm olursa bu bizi skntya sokar dedi.
Soyer, AB'ye hazrlanma sürecinin hzlandrlmas gerektiinin altn çizerek, Hasan
Onalt'n kararllkla ürünlerinin standartlarn yükselterek CE belgesi almasnn
herkese örnek olmas gerektiini, çalşarak ülkemizi AB standartlarna
yaklaştrmamzn gerekli olduunu söyledi.
fotorafl

Süt ve Süt Ürünleri malatçlar Birlii çi süte yaplan zamm eleştirdi;

“hracattaki rekabet gücümüzü azaltr”
Süt ve Süt Ürünleri malatçlar Birlii Başkan Candan Avunduk, çi süt fiyatlarna
yaplan artşn ihracattaki rekabet güçlerini azalttn belirterek, ihracat yollarnn
kapanmas durumunda, ihracata yönelik süt üretiminin durdurulmasn, bunun da
hayvanclk sektörünü yarya indirmeyi gerektireceini, dolaysyla hayvanclkla
uraşan kesimin yarsnn işsiz kalacan söyledi.
Süt ve Süt Ürünleri thalatçlar Birlii Başkan Candan Avunduk, 8 Temmuz’da
Sanayi Odas’nda bir basn toplants düzenleyerek birliin yeni yönetim kurulunu
tantt ve içinde bulunduklar durum hakknda bilgi verdi.
“hracatolmayacaksa süt ne olacak”
Avunduk, daha önce sütün yüzde 70-80’ini işleyen ve ihracat yapan 8 firma
olduunu, ancak hükümetin Eylül aynda ald kararlarla ihracat yapan firma
saysnn 3’e indiini ve sektörde yüzde 50 civarnda bir gerileme olduunu anlatt.
Bakanlar Kurulu’nun ald karar sonucunda 1 Temmuz’dan itibaren çi sütün
fiyatnn 700 Ykr’den 820 Ykr’ye yükseltildiini, dolaysyla süt ürünlerine yüzde 17
zam yaplmş olduunu belirten Avunduk, bunun kendilerinin hem iç hem de dş
piyasadaki rekabet etme şansn azalttn söyledi.
Avunduk, şu an günde ortalama 250 ton süt üretildiini ve bunun yüzde 50’sinin
ihraç edilen ürünlerde kullanldn dile getirerek, “Alnan kararlarla ülkenin ihracat
yollar kapanmştr. Peki, ihracat yollar kapanrsa üretilen süte ne olacak diye bir soru
ortaya çkyor” dedi.
“Emekler boşa gitti”
“Eer ihracata çalşmayacaksak, o zaman biz niye bakanlklara çarlarak,
fabrikalarmz büyütme ve fuarlara katlma ve ihracat artrma konusunda motive
edildik” diye soran Avunduk, milli servetin atl durumlara düşürüldüünü söyledi.
Avunduk, yllardr rekabet edebilmek adna Türkiye, Suriye gibi ülkelerin dev
firmalaryla mücadele ederek kendilerine bir pazar yarattklarn, ancak şimdi bu
emeklerinin boşa gittiini ve bu pazardan geri çekilmek zorunda brakldklarn
belirtti. hracatn büyük çounluunun Arap ülkelerine yapldn ve bu pazar için
Güney Kbrs’la mücadele ettiklerini anlatan Avunduk, şu anda ucuz süt fiyatlar
nedeniyle Türkiye ve Suriye gibi ülkelerin de bu pazara kaymaya başladn söyledi.
Dünyadaki süt fiyatlar hakknda ayrntl bilgi veren Avunduk, hükümetin, süt
fiyatlarna yapt artşla kendilerine rekabet edilebilme şans brakmadn ve bunun
yannda yerli üreticiyi koruyacak admlarn da atlmadn kaydetti.
Hayvancln islah edilmesi şart
Avunduk, hükümetin zam yaparken, kuraklk nedeniyle arpa fiyatlarnn ve
dolaysyla da süt maliyetlerinin artmasn gerekçe gösterdiini, ancak kurakln

“aniden deil bara çara geldiini”, önceden tedbir alnabileceini söyledi.
Kuraklkla ilgili ne tedbir alnrsa alnsn ülkedeki hayvanclk sektörünün slah
edilmesi gerektiini dile getiren Avunduk, Güney Kbrs’ta bir inekten alnan günlük
süt miktar 28 kiloyu bulurken Kuzey’de hala 12-14 litre arasnda süt alndn ve bu
verimsizlik karşsnda süt fiyatlarnn yükselmesinin normal olduunu belirtti.
Avunduk, Tarm Bakanl’na “Dünyada KKTC’den daha pahal süt üreten bir ülke
var mdr” diye sordu.
Gürün: “Sektör ilk kez bu kadar kötü noktada”
Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Sadk Gürün ise, 25 yldr süt ürünleri ihracatyla
uraştn ve sektörün ilk kez bu kadar kötü bir noktaya geldiini söyledi.
Sütteki verim düşüklüünün fiyat artşn yarattn ve bu artşn da rekabet
olanaklarn ortadan kaldrdn dile getiren Gürün, uzun vadede verimlilii artrmak
için admlar atlmas gerektiini belirtti.
Gürün, embriyo nakliyle 36 ay gibi bir sürede bu sektörün slah edilebileceini
anlatarak, hükümetin bu konuyu ciddi şekilde ele alarak maliyeti düşürmesini ve
rekabet güçlerini artrmasn istedi.
fotorafl

Süt fiyatlar artk borsa ile belirleniyor
Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK)’in satn ald sütün yüzde 20’sinin fiyat 1
Austos’tan itibaren borsa ile belirleniyor.
Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), sütün serbest piyasada nasl fiyatlandrlaca
konusunda imalatçlar bilgilendirmek amacyla 25 Temmuz’da Sayştaylk binasnda
bir sunum gerçekleştirdi.
Sunuma, Sayştay Başkan smet Akim, SÜTEK Genel Müdürü Kemal Öztürk ve
imalatçlar katld.
SÜTEK Genel Müdürü Kemal Öztürk, Kbrs’ta süt ve süt sektörü hakknda teknik
bilgiler vererek, sütün ilk aşamada yüzde 20’sinin, 2009 yl sonuna kadar da
tamamnn serbest piyasada fiyatlandrlacan kaydetti.
Sütün mevsimsel dalmndan dolay süt pazarnda sorunlar yaşandn belirten
Öztürk, süt fiyatlarn Bakanlar Kurulu’nun belirlediini, fakat geçilecek olan borsa
sistemi ile sütün fiyatnn artk serbest piyasada belirleneceini söyledi.
Sütün fiyatnn borsa ile belirlenmesindeki amacn; sütün mevsimsel dalmndan
etkilenmemesi, sütün en yüksek deerli ürünlere dalmnn salanmas, süt
üreticisinin üretimini talebe göre adapte etmeleri yönünde teşvik etmek ve sistemi
mümkün olduu kadar tahmin edebilir ve tutarl hale getirmek olduunu kaydeden
Öztürk, bunun da ancak borsa ile olabileceini belirtti.
Öztürk, “Bu sistemde hak edişini almayan imalatç, borsaya müracaat edemeyecek;
malatçlar Birlii’ne üye olmayan borsaya müracaat edemeyecek, yl sonuna kadar
gda güvenlii belgelerine sahip olmayan imalatçlar borsaya müracaat edemeyecek
ve teklif sunumu da kapal zarf usulü ile olacak “ dedi.
Borsa faaliyette
Kurumu Genel Müdürü Kemal Öztürk ülkede toplanan sütün yüzde 20’sinin ilk kez
Süt Endüstrisi Kurumu tarafndan oluşturulan borsaya konarak serbest piyasada fiyat
bulmasnn salandn bildirdi.
Toplanan sütün borsada Bakanlar Kurulu’nun daha önce belirledii deerin
üzerinde fiyat bulduunu ifade eden Öztürk, borsadan elde edilen bu art miktarn ise
üreticinin süt fiyatna yansyacan ifade etti.
Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Kemal Öztürk yazl açklamasnda, süt
borsasnn oluşturulmasndaki amacn ülkede toplanan sütün yüzde 100’ünün serbest
piyasa koşullarnda fiyat bulmasn salamak olduunu kaydetti.
Ülkedeki süt fiyatnn Bakanlar Kurulu kararyla oluşturulduunu ifade eden Öztürk,
bu durumun sürdürülebilir bir yap olmadn ve Avrupa Birlii ülkelerinde de süt
fiyatnn serbest piyasa koşullarnda oluştuunu ifade etti.

Süt üretiminde AB standartlarn getirmek için
AB’den destek
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri süt sama makinesi ve souk süt tanklar için
25 bin Euro’ya kadar katk alacak
Avrupa Birlii, KKTC’de süt üretiminde hijyen koşullarn AB standartlarna
çkarmaya yardmc olmak için 26 küçükbaş hayvan yetiştiricisiyle, 25 bin Euro’ya
kadar katk yaplmasn öngören sözleşme imzalad.
Hayvan yetiştiricileri, salanacak yardm, AB standartlarnda hijyen koşularn
salayacak süt sama makinesi ve sütün muhafaza edilecei souk tanklar satn
almak için kullanabilecek.
AB’nin verecei katk, satn alnacak süt sama makineleri ile souk tanklarn
tutarnn yüzde 65’ini karşlayacak.
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilecek katk, AB’nin Kbrsl Türklerin
kalknmasna yönelik ayrd 259 milyon Euro’luk mali yardm programnn, Krsal
Kesim Kalkndrma Hibe Program çerçevesinde koyun ve keçi yetiştiriciliinde süt
üretimi hijyenini destekleme çerçevesinde yaplyor.
Başvurulardan seçilen hayvan yetiştiricileriyle sözleşmeler, 30 Temmuz’da AB
Destek Ofisi’nde düzenlenen törenle imzalanmaya başland.
Törene Başbakan Ferdi Sabit Soyer ve Tarm Bakan Önder Sennarolu da katld.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Kbrs Türk halknn, bir taraftan çözüme harlanrken,
dier taraftan da AB’ye hazrlanmas gerektiini söyledi.
“Kalc bir barş için uraşrken, şimdiden tüm alanlar AB standartlarna göre
hazrlamak gibi bir görevimiz vardr” diyen Soyer, bunun bir çözüm bulunmas halinde
boşa kalmamak için gerekli olduunu vurgulad.
Kbrs Türk halknn yaşam standardn AB üyesi ülkelerin düzeyine çkaracak
programlarn yaşama geçirilmesinin kaçnlmaz olduunu ifade eden Başbakan
Soyer, “Kendimizi AB sürecine çok ciddi şekilde hazrlamalyz” dedi.
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin souk süt zincirine geçişi için yaplan destee
teşekkür eden Soyer, programn süt ve süt üretimine AB standartlarn getirmek için
ileriye doru atlan bir adm olduunu ifade etti.
Kbrs Türk halknn kaynaklarn üretime aktararak kapasitesini artrma yeteneine
sahip olduunu belirten Başbakan Soyer, süt üretiminde AB standartlarn
yakalamann, bir çözüm durumunda süt ve süt ürünlerini AB ülkelerine ihraç
edebilmek için en temel unsur olduunu söyledi.
Soyer, Polonya’nn AB’ye üye olmasna ramen, süt ve süt ürünlerini, AB
standartlarnda olmamas nedeniyle yllarca AB ülkelerine ihraç edemediini hatrlatt.
Hayvan yetiştiricilerinin kuraklk ve yamur ktlndan dolay endişeli olduunu
kaydeden ve “stikballerini bir yatrm yapmann garantisinde göremiyorlar” diyen
Soyer, “Bu endişeleri birlikte göüsleyeceiz” şeklinde konuştu.
Mali Yardm Program Koordinatörü Alessandra Viezzer de konuşmasnda, süt
üretiminde hijyen ekipman satn almnda kullanlmak üzere 26 hayvan yetiştiricisi ile
toplamda 500 bin Euro tutarnda yardm sözleşmesi imzalanacan kaydetti.
Viezzer, yardmlarn, her hayvan yetiştiricisi başna 25 bin Euro’ya kadar olacan

söyledi.
Krsal Kesim Kalkndrma Hibe Program çalşmalar için 30 milyon Euro
öngördüklerinin belirten Viezzer, bunun 7 milyon Euro’luk dilimini de, krsal kesimde
faaliyet gösteren hayvan yetiştiricileri ile orta ve küçük ölçekli işletmeler için
ayrdklarn ifade etti.
Süt hijyeni programnn Krsal Kesim Kalkndrma Hibe Program için ilk adm
olduunu belirten Viezzer, programn 1–2 yl içerisinde tamamlanacan kaydetti.
Hibe için başvurularn öngörülen saynn iki kat olduunu, bu nedenle tercih
yapmak zorunda kaldklarn belirten Viezzer, sonbaharda daha geniş bir bütçe ile
başka bir program daha açklayacaklarn bildirdi.
“Kbrsl Türk hayvan yetiştiricileri, sunulan bu olana deerlendirmek için çok
istekli görünüyor” diyen Viezzer, hayvan yetiştiricilerinin ürünlerinin kalitesini AB
standartlarna çkarma konusunda arzulu olduklarn ifade etti.
Kat saylabilecek AB kurallarnn baz hayvan yetiştiricileri için yeni bir tecrübe
olacan, kurallarn kat ve karmaşk olmasnn nedeninin ise; kaynaklarn AB
vatandaşlarnn ödedii vergiler olmasndan dolay olduunu ifade eden Viezzer, “Bu
yardm program ve projenin başarl olmasn istiyoruz. Tüm dünyaya Kbrsl
Türklerin, AB standartlarn yakalama konusunda kararl olduklarn göstermek
istiyoruz” dedi.
Hayvan yetiştiricilerinin bu projede başarl olmalarn temenni ettiklerini kaydeden
Viezzer, bu nedenle hayvan yetiştiricilerine hazrlanan eitim programlarna
katlmalar çarsnda bulundu.
Viezzer konuşmasnn sonunda, AB yardm programnn uygulanmasnda gerekli
olan katklar kesintisiz olarak ortaya koyan Başbakan Ferdi Sabit Soyer ile Tarm
Bakan Önder Sennarolu’na teşekkür etti.

