Kıbrıs Türk ve Rum ile Türkiye ve Yünanistan oda başkanları Kuzey Kıbrıs’ta
buluşuyor

Tarihi zirve 23 Mayıs’ta
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Hasan Kutlu İnce, Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Başkanı Salih Tunar, Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mavros
Mavromatis, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı George Kassimatis’in 23 Mayıs
Cuma günü Kuzey Kıbrıs’ta buluşacağı bildirildi.
Konuya ilişkin karar, Balkan Ticaret Odaları Birliği’nin 26 Mart’ta İstanbul’da yapılan
genel kurul toplantısı sırasında alındı.
Balkan Ticaret Odaları Birliği Genel Kurulu’na katılan Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Başkanı Salih Tunar ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Hasan Kutlu İnce, Güney
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Manthos Mavromatis, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yunanistan Ticaret Odaları Birliği
Başkanı George Kassimatis ile görüştü.
Sanayi Odası Başkanı Tunar ve Ticaret Odası Başkanı İnce görüşmede, Kıbrıs’ta
liderler arasında başlayan görüşmeleri desteklemek ve Odalar arasındaki ilişkileri
ileriye götürmek amacıyla, 5 Oda başkanının Kuzey Kıbrıs’ta toplanmaları yönünde
öneri sundu.
Öneri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yunanistan Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Kassimatis ve Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Mavromatis tarafından olumlu karşılandı.
Varılan anlaşmaya göre 5 Oda başkanı, 23 Mayıs’ta Kuzey Kıbrıs’ta buluşacak.
Alınan karardan sonra bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih
Tunar ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Hasan Kutlu İnce, önerinin kabul
edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplantının Kıbrıs’ta liderler
arasında başlayan görüşmelere verdikleri desteğin bir göstergesi olacağını vurguladı.
Her iki oda başkanı, “Ev sahipliği yapacağımız toplantıda Odalar arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesi ve ileriye dönük projelerin geliştirilmesi üzerinde duracağız”
diye konuştu.
27 Mart’ta Gebze Organize sanayi Bölgesi’ne gezi düzenlendi. Gebze, Türkiye’nin
örnek gösterilen en iyi organize sanayi bölgesi konumunda. Ziyaretin ardından
Başkan Salih Tunar’a Gebze Ticaret Odası Başkanı İbrahim Başaran tarafından anı
plaketi verildi.
fotoğraflı

Başbakan ile değerlendirme toplantısı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Başbakan Ferdi Sabit Soyer 1 Nisan’da başbakanlık
binasında bir toplantı düzenleyerek genel bir değerlendirme yaparak görüş
alışverişinde bulundu.
Toplantıya Başkan Salih Tunar, Başkan Yardımcısı Musa Sönmezler ve bazı
yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İlk sözü alan Başkan Salih Tunar, yerel üretimin rekabet edebilmesi için gerekli
önlemlerin alınması gerektiği üzerinde durdu. Salih Tunar, daha önceki görüşmeleri
ve oda taleplerini de dile getirdi.
Tunar, odanın organizesinde North Cyprus adıyla katılınan dış fuarlar konusunda
da başbakana bilgi verdi. Başkan Salih Tunar, furlardan satılabilecek ürünler
olduğunu gördüklerini, ancak nakliyede sorunlar yaşadıklarını da anlattı. Teşviklerin
ve girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi konularının da önemine işaret eden Tunar, “Dış
pazarlara açılmak için destek ve bu alanda koruma gerekir. Kapanan tesislerin yanı
sıra direnen, kalite ve standardı yüksek ihracat yapan tesislerimiz de var” diye
konuştu.
Güney’e asfalt gönderilmesini de gündeme getiren Tunar, bunun başarılmasının
diğer adımları da beraberinde getireceğini söyledi.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, cari giderlerin sıkıntı yaşattığına değinerek, teşvikleri
belli noktalara çekmek için odadan katkı sağlamasını isteyeceklerini ifade etti.
Başbakan, asfalt ve taşocakları konusunda ise, ekonomik ve çevre faktörlerinin ön
planda olduğunu kaydederek, taş ocaklarına yönelik yapılan çalışmaları olumlu
bulduğunu belirterek, “Çevreyi koruyacak faaliyetler sürdürülmeli” dedi.
Toplantıda, lising, factoring ve gündemdeki konular görüşüldü.
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Dış kurumlarla çalışmalarımız
Kıbrıs Türk Sanayi Odası 10/03/2007 tarihinde yönetim kurulu üyeleri ile yapmış
olduğu çalışmada vizyonunun önümüzdeki beş yıl içerisinde Kıbrıs Türk Sanayi
Odası’nı;
- hem otoriteler hem de kamuoyu tarafından dinlenen,
- çok iyi iç yapısı olan finansal olarak güçlü ve üyelerin saygı duyduğu,
- Kuzey Kıbrıs ekonomisine yön verilmesinde katkı koyan liderlere sahip,
- otoritelerin sanayi ile ilgili politikaları üzerinde pozitif etki koyabilen,
- ilgili uluslar arası kuruluşlarla güçlü ilişkileri olan bir oda olması görüşü hakim
olmuştu.
Yönetim kurulumus bu vizyon çerçevesinde çalışmalarını fedakarlıkla
yürütmektedir. Yukardabelirtilen vizyon içerisinde, ilgili uluslar arası kuruluşlarla güçlü
ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız hız kazanmıştır. Bu konuda Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) büyük destek gördüğümüzü belirtmeliyim.
Mart ayından önce Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte İstanbul’da yapılan Balkan
Odalar Birliği Genel Kurulu’na katıldık. Genel kurulda ortaya koyduğumuz,
odalarımızın da bu tür uluslar arası kurumlarda yer alması yönündeki isteğimiz kabul
gördü.
Odalarımızın ortaya koyduğu; TOBB, Helen Odalar Birliği, Kıbrıs Sanayi ve Ticaret
Odası (KEVE), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (CTCI)
başkanlarının Kıbrıs’ta buluşması 23 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleşiyor.
Odamızın, Association of Mediterenean Chambers of Comerce and Industry
(ASCAME) üyeliği de gündemde. Daha önceleri de çok iyi ilişkilerimiz olduğu, Islam
Chamber of Commerce and Industry (ICCI) için üyelik talebimiz 25-26 Nisan
tarihlerinde Cidde’de yapılan 24. İslam Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu’nda
görüşülerek odamıza gözlemci üyelik konumu verilmiştir. Bu üyelik, hem odamız hem
de ülkemiz açısından islam ülkeleriyle ilişkilerimizin gelişmesi için önemli bir
gelişmedir.
Yıllardır ekonomimiz üzerinde ağır bir yük olan izolasyonların hafifletilmesi için
İslam Ekonomik Örgütü’nün üye ülkelerle, Kuzey Kıbrıs arasında ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi için önemli bir karardır. Bu üyelikle birlikte odamız bu yönde
çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. Odamız son iki yıl içinde, Körfez ve Ortadoğu
fuarlarına katılması da bu ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı koymaktadır.
Hatırlatmada yarar var ki, Dubai’de katıldığımız iki gıda fuarı ve bir inşaat
malzemeleri fuarından sonra 12-16 Mayıs’da Suriye’nin Başkenti Şam’da yapılacak
Buildex İnşaat Malzemeleri Fuarı’na da katılıyoruz.
Yine odamızın çalışmaları çerçevesinde KTSO Başkanı olarak 4-5 Mayıs
tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Dünya Türk Dış Ekonomi Zirvesi ve Dünya Türk
İşadamları Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısına, 15-16 Mayıs tarihlerinde
İstanbul’da TOBB organizasyonu ile gerçekleştirilecek, TC Başbakanı ve Ulaştırma
Bakanı ile 50 ülke ulaştırma bakanlarıyla SSCB’nin son Devlet Başkanı M.
Gorbacov’un da katılacağı, “31. IRU Dünya Konseyi (International Road Transport
Union) toplantısına katılıyoruz.
Bütün bu yoğun dış temaslar yanında odamızın Eurochamber ve üyesi olduğumuz
International Chamber of Commerce (ICC) ile çalışma ve işbirliğimizin geliştirilmesi
için çalışmalarımıza, dış temaslarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda
ICC’nin düzenlenecek genel kurul toplantısına katılacağız.
Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılabilmesi için önümüzdeki günlerde başlaması öngörülen
liderler arası kapsamlı görüşmelerin sonucunu beklemeden, uluslar arası kurumlarda
temsiliyetimiz ve uluslar arası kurumlarla çalışmalarımız yoğunlaşarak devam
edecektir.

ISO 9001:2000 ve ISO 14001 standart belgeleriyle çevreye duyarlı Kıbrıs’ın tek
taşocağı

Bozkaya Ltd.
Çevrecilerin varlıklarından rahatsızlık duydukları taşocakları yine de ülkenin imarı
açısından olmazsa olmazlarından. Bozkaya Ltd., bu hassas sektörün belki de
çevresiyle barışık ve en duyarlı firmalarından biri.
Moderen ve çevreye özen göstererek yürüttüğü çalışmalrını daha ileriye
götürebilmek için ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi ve en önemlisi; ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi standartlarını şirket birimlerinde verimli bir şekilde uyguluyor.
Zeki Saffet, 1955 yılında babasının mesleği olan asfaltçılığa hammadde sağlanmak
amacıyla Jeoloji Dairesi’nden izin alarak ve yer kiralayarak bu sektöre adım atar.
Gelişen teknoloji ve artan araç sayısıyla asfalt yapımında ihtiyaç duyulan malzemeye
talep artar. 1963 olayları ve 1974 yılları arasındaki inişli çıkışlı dönemden sonra 1975
yılında şu anki yeri Güngörköy’de faaliyete başlar. Gelişen dünya teknolojisini
yakından takip eden firma en moderen tesisi inşa eder. Çevreye karşı
belgelendirilmeden önce de son derece duyarlı olan şirket, son 4 yılda 7 bin fidan
dikerek bu fidanların yüzde 90’nının büyümesini sağlar.
14001 Çevre Yönetim Sistemi Standarları nedir?
Çevre yönetim standartları ailesinden ISO 14000 serisi dünyanın başlıca gönüllü
standart geliştirme kurumu olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)
tarafından geliştirildi. ISO 14000 standartları çevre yönetimi, ölçümü, değerlendirmesi
ve denetimi için uluslar arası kabul gören bir çatı oluşturmak için tasarlandı. Bunlar
çevre performans hedefleri öngörmez ama organizasyona faaliyetlerinin, ürünlerinin
veya hizmetlerinin çevreye etkilerini denetlemek ve kontrol etmek için araçlar sağlar.
Standartlar her büyüklükteki ve alandaki firma tarafından kullanılabilmesi için esnek
tasarlanırlar.
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme süreci; her geçen gün
daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin
çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul
edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri
ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının
yanısıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı
gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler
kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve
başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç
bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
ISO 14000 standartlar serisi çevre yönetimi ve sürdürülebilir gelişme konusunda
dünya çapında bir uygulama getirmektedir. Aynı zamanda, standartlar çevre koruma
yaklaşımlarına gönüllü bir ortak yaklaşım geliştirmektedirler, bu da endüstrilerin daha
bağımsız ve çevreye ilişkin emir ile kurallara daha az dayanan bir yapıya ulaşmasını
sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, ISO 14000 serisi çevreye etkilerin
değerlendirilmesindeki uluslararası kuralları ve yöntemleri uyumlu hale getirerek
global ticaretteki engelleri en aza indirmektedir. Bir ülke için işletmelerinin ISO 14000
standartlarını kullanması çok önemlidir. Örneğin, Türk firmalarının ISO 14000
kullanmaları isteklerine bağlıdır yani mecburi değildir. Fakat uluslararası çevre

Ürünün Avrupa pasaportu CE işareti
AB finansmanı desteğinde, Birleşimi Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde
Sanayi Odası’nın katkılarıyla, KalDer tarafından “Avrupa CE işaretleme Belgesini
Nasıl Alabilirim?-Urününüzün Avrupa’ya Pasaportu” konulu eğtim semineri
düzenlendi.
Lefkoşa Major Konferans Merkezi’nde 28 Mart’ta 09.00-17.00 saatleri arasında
düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih
Tunar yaptı. Başkan Salih Tunar, globalleşen ve sınırların kalktığı bir dünyada
standartlaşmanın, kalitenin ve güvenin ön plana çıktığına değinerek, “Sanayi Odası
olarak kalite ve standartlaşmanın gelişmesi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde
sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra ülkemiz üretimini dış fuarlara taşımayı başarmanın da
mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
CE Uzmanı Makine Yüksek Mühendisi Hakan Demirtuğoğlu tarfından verilen eğitim
seminerine ülkemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile şirket temsilcileri
katıldı.
Seminere katılan şirketler şunlar:
“Yaman Mobilya, Çeliksan, Köroğlu Möble, Çeler Möble, Tosunoğlu Grup, Çıralı
Plastik, Alsi Trading, Mustafa Soner Trading, Tütün Endüstürisi, Darem Ltd.”
Eğtim semineri programı şöyle:
“Tarihsel Gelişim, Yeni Yaklaşım Direktifleri AB’deki Uygulamalar, Türkiye’deki
Uygulamalar CE İle İlgili Temel Kavramlar, CE İşaretleme Teknik Dosya İçeriği ve
Örnek Uygulama.”
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Sanayi Odası Cevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nı ziyaret etti
Sanayi Odası’ndan Salih Tunar başkanlığında bir heyet 1 Nisan’da Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Mustafa Gökmen’i ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde bakan Gökmen’e yeni görevinde başarılar dileyen Sanayi
Odası heyeti, Güney Kıbrıs’a asfalt satışını ve taş ocakları konularını görüştü.
fotoğraflı

Sanayi Odası İslam Ticaret ve Sanayi Odaları gözlemci
üyesi
Kıbrıs Türk Sanayi Odası 24-26 Nisan 2008 tarihleri arasında Suudi Arabistan’nın
Başkenti Cidde’de yapılan İslam Ticaret ve Sanayi Odaları 24. Genel Kurulu’nda
alınan kararla Gözlemci Üye oldu.
Genel Kurul toplantısında 14. madde olarak gündemde yer alan Kıbrıs Türk Sanayi
Odası’nın Gözlemci Üye olması üye odalar tarafından destek gördü. Özellikle İslam
Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Şeyh Saleh’in Kuzey Kıbrıs’ı övücü konuşması
üyeler üzerinde büyük etki yarattı. Şeyh Saleh, Kuzey Kıbrıs’a yaptığı ziyaretten
duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, bu ziyaret nedeniyle Yunanistan’ın uçağına
yasak koyduğundan da bahsetti.
Toplantıya son anda yaşanan vize sorunu nedeniyle Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Başkanı Salih Tunar ve Oda Başkan Yardımcısı Musa Sönmezler katılamadı. Ancak
toplantıya Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Salih Çeliker katılarak her
iki odayı da başarıyla temsil etti.
Kurula hitaben bir konuşma yapan Salih Çeliker özetle; geçtiğimiz yıl Seyh Saleh’in
KKTC’de konuk etmekten onur duyduklarını ifade ederek, İslam ülkeleriyle ekonomik,
ticari, sosyal, kültürel ve turizm ile eğitim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesini
istediklerini belirtti.
İslam Ticaret ve Sanayi Odaları 24. Genel Kurulu’na 20 üye ülke katıldı.

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı odamızı ziyaret etti

Görüşmeler yapmak üzere adamıza gelen Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Saffet Acar 24 Nisan’da odamızı ziyaret etti.
Oda Saymanı Ali Çıralı, Oda Yönetim Kurulu üyeleri Candan Avunduk ve Mahmut
Sarper ile görüşen Saffet Acar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Değerli okuyucumuz,
İki ayın ardından yine karşınızdayız. Odamız Nisan ayında önemli bir panel
gerçekleştirerek İnovasyon konusunu işledi. Ne yazık ki böylesine önemli bir konu
gereken ilgiyi görmedi.
İki toplumlu iş görüşmeleri Ledra Palace ara bölgesinde gerçekleştirildi. Sektörler
bazında 3 haftalık bir süreye yayılan görüşmelere işadamlarımız ilgi gösterdi.
Lokmacı Barikatı’nın açılması geçtiğimiz ayın adeta gündemine oturdu. Odamızdan
da bir heyet Lokmacı Barikatı’na bir ziyaret gerçekleştirerek bölge senafından bilgi
aldı.
Diğer bir önemli gelişme ise, İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nın 24. Genel Kurulu’nda
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Gözlemci Üyesi olarak kabul edilmesi oldu.

Gerçek anlamda “Organize” sanayi bölgesi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi
“Çarpık, düzensiz, çevre düzenlemesinden yoksun, karışık ve en önemlisi
“organize”siz” bu unsurların hiç birisi Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB)
mevcut değil.
GOSB, 1985 yılının sonuna doğru, Kocaeli ve civarında mantar gibi gelişen çarpık
sanayileşmenin yol açtığı çevre kirliliğini önlemek, sanayiyi disipline edebilmek
amacıyla kuruldu.
Yetkililer ilk iş olarak Türkiye’de GOSB’dan önce kurulmuş olan OSB"ler incelemiş,
finansman ve bürokrasi olmak üzere iki büyük sorun saptanmış. Bu iki sorunu
aşabilmek için, Türkiye’de hiç uygulanmamış olan “sat-yap” modeli oluşturulmuş.
GOSB, “her şeyin devletten beklenmemesi ilkesi” ile hareket edilerek, kredi
kullanılmadan, tamamen katılımcıların finansmanı ile gerçekleştirilmiş.
Mart 1986’da ilk müteşebbis heyet toplantısını yapan GOSB, 230 hektarlık I. etap
arazisinin tapularını Ekim 1986’da almış. 1988 yılında başladığı alt yapı inşaatlarını
da, 1989 yılında tamamlayarak, bu güne kadar en kısa sürede gerçekleşen OSB
olmuş.
GOSB’un yönetim yapısı zaman içinde genişleyerek, bu günkü halini almış. Bu gün
için GOSB Müteşebbis Heyeti, Kocaeli Valiliği, İl Özel İdaresi, Kocaeli Sanayi Odası,
İzmit Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, GOSB Sanayiciler Derneği, Türkiye Bilişim
Vakfı’ndan oluşmakta.
GOSB’da bugün itibariyle, bir kısmı deneme üretiminde olmak üzere, 95 firma
faaliyet göstermekte ve yaklaşık 13.000 kişi istihdam edilmektedir.
Türkiye’nin devlet kredisi almadan gerçekleştirilen ilk organize sanayi bölgesi olan
GOSB, sunduğu hizmetler ve modern alt yapısı ile gelişmiş ülkelerdeki endüstri
parkları ile eş düzeyde. Yabancı sermayenin tercih ettiği GOSB, bünyesinde
teknopark kurmuş olan ilk OSB’dir.
GOSB"un ilk etabı 2.300.000 m2 olup, 1.720.000 m2’lik Genişleme Alanı,
1.350.000 m2’lik Tevsi II ve 5.000.000m2’lik Tevsi III olarak planlanmış toplam
10.370.000m2’lik bir alanı bulunmakta.
Kısaca "GOSB”:
“Türkiye’nin ve dünyanın kredi kullanılmadan tamamen yatırımcılarının finansmanı
ile gerçekleşen, Türkiye’de altyapı yatırımları, kullanıcı talepleri göz önüne alınarak
hazırlanmış, sektörel bazda gruplandırma yapılmış, Elektrik şebekesi yeraltında ve
yedekli olan, Türkiye’de scada uzaktan kontrol/kumanda sistemini kuran, Türkiye’de,
yol en kesitlerinin otoyol standardında yapıldığı, 4562 sayılı OSB Kanunu’na uyum
sürecini en kısa sürede tamamlayarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan 1 nolu sicil
numarasını alan Türkiye’nin tüzel kişilik kazanmış, Bünyesinde teknopark oluşturmuş,
ISDN hatlara sahip, hosting ve internet servis sağlayıcılığı hizmetleri veren, VOIP
sistemini kurmuş ve akıllı bölge projesini başlatmış, 2495 sayılı yasa çerçevesinde,
özel güvenlik teşkilatı kurarak bölgenin dış güvenliğini sağlayan, Çevreye duyarlı,
yeşilin sanayi ile dost olduğu ve bu konuda Başbakanımız tarafından örnek
gösterilen, Yurt içindeki OSB’lere profesyonel olarak danışmanlık hizmeti veren, Özel
itfaiye teşkilatına sahip, Kocaeli’de atık denetim sistemini kuran, Türk çağdaş resim
sanatının önde gelen sanatçılarının eserlerinden oluşan resim koleksiyonuna sahip,
sanat galerisi olan, ISO EN 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan,
Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Türk mimarlık literatürüne girmiş, Türkiye’de en
kısa sürede gerçekleşen ve deprem bölgesinde olup, Marmara depreminden
etkilenmeyen bir OSB.”

Global Compact Raporlama Çalıştayı yapıldı
Global Compact Communication on Progress Work Shop’u 15-16 Nisan
tarihleri arasında Ticaret Odası Mustafa Çağatay Toplantı Salonu’nda yapıldı
Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Global Compact ağının, Kıbrıs ağı
Communication on Progress (COP) raporlama çalışması 15-16 Nisan tarihleri
arasında Ticaret Odası Mustafa Çağatay Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Global Compact Kıbrıs Ağı üyeleri 2 günlük COP raporlama çalıştayında, Birleşmiş
Milletler’e her yıl firmaların o yıl içersinde yapmış oldukları aktiviteleri ve uyguladıkları
stratejileri sonuçlarıyla aktardığı İlerleme Raporu’nun yazım teknikleri ile ilgili
çalıştayda teorik ve pratik bilgiler paylaşıldı. Atölye çalışmasında, UNDP PFF
uzmanları Erel Cankan ve Alessandro Bianciardi tarafından üyelere bilgi verilerek,
grup çalışmaları yapıldı.
Haziran 2008 tarihine kadar hazırlanacak olan firma bazındaki ilerleme raporları
Birleşmiş Milletler Global Compact ofisine yollancacak.

Global Compact nedir?
Global Compact, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Kofi Annan’ın
2000 yılında başlattığı bir kurumsal sosyal sorumluluk girişimidir.
Tüm firma ve kuruluşlara yönelik gönüllü bir oluşum olan Global Compact’ın amacı;
iş dünyasının yaptığı faaliyetlerde dünyadaki sosyal sorunlara da önem vermesidir.
Bu amaçla, oluşuma katılan firmalar; insan hakları, çalışan hakları, çevre ve
yolsuzlukla mücadele konularında geliştirilen 10 Global Compact ilkesine bağlı
olduklarını beyan edip, bu konuda çalışmalar yapmaktadırlar.

Global Compact Kıbrıs Türk ağı
Global Compacts Kıbrıs Türk Ağı, 2006 yılında Kuzey Kıbrıs’taki kurumsal sosyal
sorumluluğunu iş sektöründe yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yanı sıra A&S Atun,
Ahmet Özerman, Aldora Constructıon, Alpal, Cypri Cola, Dağlı Kozmetik, Denizalp,
GigaByte, K.Paralik Metal İşleri, İktisatbank, Kuzey Kıbrıs Türkcell, Pharma Mondial,
Shipyard, Tek-Ser ve Teknolojix-Metnet Firmaları, ağın kurucu üyeleridir.
Fotoğraflı

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi yetkilileri odamızı ziyaret
etti

İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (İTGM) tarafından düzenlenen “İhracat Denetimi
ve Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kapasitesinin Artırılması” başlıklı atölye
çalışmasına katılan İTGM Etüd ve Eğitim Bölümleri Başkanı Dr. El Hassane Hzaine
ve Prof. Dr İbrahim Allali odamızı ziyaret etti.
Ziyarette, KOBİ’lerin karşılaştıkları zorluklar ve yaşadıkları sıkıntıların
üniversitelerde örnek ders olarak okutulması konusu görüşüldü.
fotoğraflı

HİS heyeti Sanayi Odası’nı ziyaret etti
HİS Partisi Genel Başkanı Ahmet Yönlüer ile beraberindeki heyet 26 Mart’ta Sanayi
Odası’nı ziyaret etti.
Yönlüer ziyarette, ülkede Kıbrıs sorunundan daha önemli sorunlar ve sıkıntılar
bulunduğunu belirtti. Hükümeti çare üretmeye çağıran Yönlüer, “Yıllardır çözüme
ulaşamayan bir Kıbrıs sorununun peşine takıldık gidiyoruz. Bizim devletimiz var ve bu
devletin acil çözüm bekleyen sıkıntıları var. Hükümet çökmüş olan ekonomi
sektörlerini kalkındırmak için çareler üreteceğine, Kıbrıs sorununu sürekli gündemde
tutuyor” şeklinde konuştu. Oda Başkan vekili Musa Sönmezler, oda olarak ekonomik
kalkınmanın önündeki engelleri aşmak için içte ve dışta mücadele ettiklerini anlattı.
fotoğraflı

İslam Ticaret Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği “İhracat Denetimi ve KOBİ
Kapasitesinin Artırılması” atölye çalışması yapıldı

İnsan kaynaklarının gelişimine ayrıcalıklı önem
İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (İTGM) tarafından düzenlenen “İhracat Denetimi
ve Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kapasitesinin Artırılması” başlıklı atölye
çalışması 21 Nisan-25 Nisan tarihleri arasında yapıldı.
YDÜ Büyük Kütüphanesi’nde 21 Nisan’da yer alan açılış töreniyle başlayan atölye
çalışması, Cuma günü sona erdi. Çalışma, İslam Konferansı Örgütü’ne üye
ülkelerden uzmanların katılımıyla gerçekleşti.
Atölye çalışmasının açılış töreninde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Turgay Avcı, İTGM Genel Müdürü Allal Rachdi, YDÜ Uluslararası İlişkiler Müdürü Dr.
Tayseer Al-Shanableh, ve İTGM Etüd ve Eğitim Bölümleri Başkanı Dr. El Hassane
Hzaine birer konuşma yaptı.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, açılışta yaptığı konuşmada,
böylesi önemli bir İslam Konferansı Örgütü etkinliğinin KKTC’de düzenlenmesinin
kendileri için bir onur vesilesi olduğunu belirterek, atölye çalışmasının
düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, çalışmanın olumlu sonuçlar
doğuracağına inandığını söyledi.
Kıbrıs sorununda çözüme ulaşmak amacıyla Güney Kıbrıs’la yeni bir sürece
girildiğini ifade eden Avcı, bu çerçevede, iki halkın siyasi eşitliği, iki bölgelilik, iki eşit
kurucu devlet yapısı ve 1960 Anlaşması’nın öngördüğü uluslararası Garanti
Anlaşması’na dayalı kurulacak yeni bir ortaklık için mümkün olan en kısa sürede
kapsamlı müzakerelere başlamayı arzuladıklarını belirtti.
İKÖ’nün üye devletlerine Kıbrıslı Türklerle dayanışmalarını güçlendirmeleri
konusunda çağrıda bulunan, Kıbrıs’la ilgili kararlarından dolayı minnettar olduklarını
vurgulayan Avcı, İKÖ’nün üye ülkelerden Kıbrıslı Türklerin haksız ve insanlık dışı
izolasyonuna son vermek için somut adımlar atmalarını istediğini ve tüm üye ülkelere
Kıbrıslı Türklerle ikili ilişkilerini daha da geliştirmeleri için çağrıda bulunduğunu
söyledi.
Avcı, KKTC’nin İKÖ etkinliklerine ev sahipliği yapmasının, Kıbrıslı Türklerin
hayatlarının her alanında karşılaştıkları zorlukların giderilmesine yönelik alınan İKÖ
kararlarıyla aynı doğrultuda olduğuna işaret etti.
Avcı, ülkeler arsındaki fiziksel sınırların hızla kaybolduğu küresel çağda, sağlıklı
ekonomik kalkınmanın sağlanması bakımından “kobi”lerin çok önemli bir rol
üstlendiğine işaret ederek, bu çerçevede kendilerinin “kobi”lerin gelişmesine büyük
önem verdiğini söyledi.
Hükümetin “kobi”lerin gelişmesine yönelik teknik ve finansal desteğin de içinde
bulunduğu birçok tedbiri uygulamaya koyduğunu ifade eden Avcı, bu tedbirlerin
“kobi”lerin sayısının arttırılmasının yanında, gerekli standartlar elde edilerek ülke
“kobi”lerinin uluslararası ortamda rekabet edecek duruma getirilmesini de
hedeflediğini belirtti.
Rachdi: “İnsan kaynaklarının eğitimi önemli”

İTGM Genel Müdürü Allal Rachdi, konuşmasında, İKÖ üye ülkeleri arasında ticaret
ve yatırımı teşvike dayanan İTGM’nin hedeflerine ulaşmasında insan kaynaklarının
eğitiminin önemli bir rol oynadığını belirtti.

İki toplumlu iş toplantıları yapıldı
Kıbrıs Rum ve Türk toplumları arasında sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesini
amaçlayan “İki Toplumlu İş Toplantıları” 3-17 Nisan tarihleri arasında Ledra Palace
Hotel’in karşısında bulunan Chateau Status Restoran’da yapıldı.
Etkinlik, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-İşbirliği ve Güven için Hareket
(UNDP-ACT) tarafından finanse edilen Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk
Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE) tarafından
yürütülen, Kıbrıs Üreticiler Ağı (Cyprus Producers Network) projesi iki toplum
arasında sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirmeyi amaçlamakta.
Bu toplantıların amacı şimdiye kadar birbirileri ile iletişim zemini bulamayan, fakat
Yeşil Hat’ın her iki tarafında aynı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri aynı çatı
altında toplayarak, iletişim kurmalarına olanak sağlamaktı. 3-17 Nisan tarihleri
arasında 5 değişik günde yine 5 değişik sektörün biraraya geldiği iki toplumlu iş
toplantılarında iş insanları yüz yüze görüşme ve iş olanaklarını konuşma imkanı
buldu.
Saat 10.00’da başlayan toplantılar öğle yemeğinde devam ederek saat 14.00’de
sona erdi. Toplantıların konu sektörleri şöyle:
“Yiyecek ve İçecek Sektörü, Mobilya Sektörü, Yapı Malzemeleri Sektörü, Kağıt,
Plastik ve Kimyasal Ürünler Sektörü ve Bilişim Sektörü.”
fotoğraflı

LAÜ “Kıbrıs’ı Anlamak Sempozyumu İstanbul’da yapıldı”
KKTC’nin önde gelen iş çevreleri, akademisyenler ve gazeteciler Türkiye
kamuoyuna Kıbrıs’ı anlattı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen iş
çevrelerini, alanlarında uzman akademisyenleri ve köşe yazarlarını İstanbul’daki
medya ve sivil toplum örgütleriyle bir araya getirdi.
LAÜ’nün, Türkiye ile KKTC arasındaki yanlış algılamaları ortadan kaldırmak, iki
ülke arasındaki doğru iletişimi sağlamak amacıyla düzenlediği “Kıbrıs’ı Anlamak”
konulu sempozyum 20 Mart’ta İstanbul’da yapıldı.
İstanbul’daki yerli ve yabancı basın temsilcilerine ve sivil toplum örgütlerine yönelik
düzenlenen sempozyumda Kıbrıs’taki demokrasi ve siyasal yapı, Kıbrıs’ta ekonomi
ve çalışma yaşamı ve Kıbrıs’ta sosyal dinamikler ve AB süreci konu başlıkları altında
görüşler izleyicilere aktarıldı.
Sempozyumu, Türkiye’nin Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan gibi önde gelen gazeteleri
yanında Anadolu Ajansı, TRT, NTV, Habertürk, ATV, Samanayolu gibi televizyon
kanalları da haber amaçlı takip etti.
Sempozyumu izleyenler arasında yer alan Başbakan Ferdi Sabit Soyer açılışta bir
konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, sempozyuma gönderdiği mesajında, Kıbrıs
Türkü’nün sesinin yurt dışında duyurulması çabaları nedeniyle katılımcıları kutladı.
Organizasyonun KKTC’deki üniversitelerden biri olan LAÜ tarafından
düzenlendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Talat, sempozyumun akademik
düzeyde ele alınmasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Talat, sempozyumun ismine atıfta bulunarak, Kıbrıs’ı anlamanın Kıbrıs Türkü’nün
referandumdaki ‘evet’ yanıtını hatırlamaktan geçtiğini vurgulayarak, “Sorunun değil,
çözümün bir parçası olma tutumumuzu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Kıbrıs Türk tarafının 2008 yılı sonuna kadar çözüme
ulaşma hedefiyle görüşme masasına oturacağını ifade etti.
Başbakan Soyer, “Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın
ortaya koyacağı etkinliklerle, BM’nin sunduğu tüm planları ve çözüm önerilerini ortaya
koyup tartışacağız ve 2008 yılı sonuna kadar çözüme ulaşma hedefiyle masaya
oturacağız” dedi.
Kıbrıs’ta bir çözümün her şeyden evvel gerekli olduğunu vurgulayan Başbakan
Soyer, karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü zorlamanın, Türkiye ve Yunanistan’ın
uluslararası ilişkiler doğrultusunda ilerlemelerine kapı açacağını kaydetti.
Özellikle Türkiye kamuoyunda Kıbrıs’ta çözüm olması durumunda “Kıbrıs’taki
Türklerin mahvolacağı ve adanın Helenleşeceği” kanaati bulunduğunu belirten Soyer,
çözümsüzlüğün AB’yi hedefleyen Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nü uluslararası ilişkilerin
dışında bırakacağını, esas korkunun bu olması gerektiğini söyledi.
Büyükuslu: “Bizi lütfen doğru algılayın”
LAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu da açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye
ve KKTC arasında doğru algılama ve doğru iletişimi sağlamak amacıyla
sempozyumu düzenlediklerini ifade etti.
Türkiye’den bakıldığında KKTC’nin farklı algılandığını dile getiren Büyükuslu,
“Sempozyumda özellikle KKTC’nin entelektüel kesiminden Kıbrıs’ı dinleyerek doğru
iletişimi sağlamayı istedik” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün öz varlığı en moderen donanımlarla yoluna devam ediyor...

Koop dünya ile rakabete hazır
Koop-Süt dünya ile rekabet edecek teknoloji ve kaliteyi yakalamak için
olağanüstü gayret sarf ettiklerini anlatan Salih Yücesoylu, "Artık Koop-Süt bir
dünya markasıdır. 6 ayda kesintisiz çalışarak bu eserleri ortaya çıkarmaya
çalıştık. Bu başarıda en büyük pay Koop- Süt çalışanlarındır. Onlara
huzurlarınızda teşekkür ederim"

Yenilenen ve son teknolojiyle donatılan Süt ve Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama
Kooperatifi Ltd. (Koop-Süt) tesisleri, 2 Mayıs’ta düzenlenen törenle Başbakan Ferdi
Sabit Soyer tarafından açıldı.
Açılışta konuşan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Süt Ürünleri Fabrikası
Müdürü Salih Yücesoylu, 1950'li yıllardan beridir Kıbrıs Türkü'nün öz varlığı olan
Kıbrıs Türk Merkez Bankası ve işletmelerinin dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta
durmakta ve her geçen gün daha da güçlenmekte olduğunu söyledi
Koop-Süt dünya ile rekabet edecek teknoloji ve kaliteyi yakalamak için olağanüstü
gayret sarf ettiklerini anlatan Yücesoylu, "Artık Koop-Süt bir dünya markasıdır. 6 ayda
kesintisiz çalışarak bu eserleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu başarıda en büyük pay
Koop- Süt çalışanlarındır. Onlara huzurlarınızda teşekkür ederim" dedi.
Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü, İştirakler Yönetim Kurulu
Başkanı Nuri Erhat ise yaptığı konuşmada, 1962 yılında Kıbrıs Türk Kooperatif
Merkez Bankası'ndan alınan krediyle aynı arazi üzerinde kurulan Koop-Süt'ün bugün,
ISO 9001-2000, HACCP ve TSE belgesine sahip dünyayla rekabet edebilecek bir
dünya markası haline geldiğini söyledi.
Erhat, 2 milyon 500 bin YTL yatırımla gerçekleştirilen yeni hellim üretim tesisleriyle
iç ve dış piyasaya kalite ve standart getireceklerini belirterek, "Koop-Süt, yanında
Koop-Levazım ve Binboğa Yem kooperatifimiz; üstlendiği misyona uygun olarak
piyasaya yön verme, piyasayı düzenleme, piyasadaki yüksek fiyat dayatmalarını
önleme görevini 2007 yılından sonra 2008 yılında daha da etkin bir şekilde yerine
getirmeye başlamışlardır" dedi.
Başbakan Soyer ise açılışta yaptığı konuşmada, değişimin güzellik ve dinamiğine
gösterdikleri güzel örnek için kooperatif çalışanlarına teşekkür etti.
Soyer, değişime direnenlere de seslenerek, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın,
değişim ve reformlara devam edeceğiz" dedi. Başbakan Soyer değişim dinamiği ve
güzelliğiyle yaratılan dinamizmin toplumu her zaman ileriye götürdüğünü kaydetti.
Değişimle verimliliğin, verimlilikle ilerlemenin bir birini takip ettiğini ifade eden
Başbakan Soyer, Kooperatif'in artık eski sistemle, mevcudu korumaya çalışmakla bir
yere varılamayacağını çok iyi anlayarak gerekli değişim için adımlar attığını belirtti.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, değişim ve değişimin yarattığı dinamiği bilen
Hükümet'in kooperatif yetkilileriyle sürdürdüğü görüşmeler sonucu bankacılık ile
işletmeleri bir birinden ayran ciddi bir adım attığını söyledi.
Açılış konuşmalarından sonra hellim kebap, döner ve diğer otantik yiyeceklerin yer
aldığı kokteyl yapıldı.
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Sanayi Odası’ndan Lokmacı’ya ziyaret
Kıbrıs Türk Sanayi Odası 4 Nisan’da Lokmacı Kapısı’nı ziyaret ederek bölgede
incelemelerde bulundu.
Salih Tunar Başkanlığındaki heyette; Başkan Yardımcısı Musa Sönmezler, Sayman
Ali Çıralı, Oda Genel Sekreteri Mustafa Gündüz ve Yönetim Kurulu Danışmanı Fadıl
Rinter yer aldı.
Heyet bölgedeki esnafla görüşerek kapının açılmasından sonra yaşanan gelişmeler
hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında bölgede bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi
Başkanı Cemal Bulutoğluları ile de bir araya gelen heyet, Lokmacı Kapısı ile ilgili
yapılan çalışmalar ve ileriye dönük projeler hakkında kısa bir değerlendirme yapma
fırsatı buldu.
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“Meriç Light Hellim” piyasada
Avunduk Süt Ürünleri’nin yeni ürünü “Meriç Light Hellim” diyabetliler için piyasada.
100 gramında sadece 2 gram tuz içeriğine sahip hellimin kolestrol oranı ise 45.5 mg.
“Meriç Light Hellim”, özellikle diyebetik hastalar ve kollestrolu yüksek kişiler için ideal.
Avunduk Süt Ürünleri Direktörü ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Candan
Avunduk, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda böyle bir çelışma yaptıklarını ve
bunun sonucunda “Meriç Light Hellim”i ürettiklerini söyleyerek, “Hellimin geleneksel
tadına sadık kalarak diyabetikler ve sağlıklı beslenmek isteyenler için ürünümüzü
piyasaya sunduk. Ürüne dış pazardan da talep var. Ama öncelik iç piyasanın” diye
konuştu. Avunduk Süt Ürünleri Tanıtım Sorumlusu Aşkın Ezgin ise, yeni ürünlerini
çeşitli marketlerde kuracakları tadım standlarıyla tanıtacaklarını söyledi.
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TMT’nin 50. Kuruluş Yılı Komitesi odamızı ziyaret etti

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 50. Yıl Komitesi 8 Nisan Salı günü Yılmaz
Bora başkanlığında odamızı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Oda Başkanı Salih Tunar, Kıbrıs Türkü’nün bugünlere
gelmesinde TMT’nin katkıları bulunduğuna işaret ederek, toplumun gelişiminin
öncelikle ekonomik kalkınmadan geçtiğini söyledi. Tunar, Kıbrıs Türkü için şu anda
ekonomik bir mücadelenin sürdüğünü belirtti.
Komite Başkanı Yılmaz Bora da ziyarette yaptığı konuşmada, odanın çalışmalarını
yakından izlediklerini ve takdir ettiklerini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının bu
topraklarda var olduğunu savunduklarını, Rum öldürme fikriyle yaşamadıklarını
vurgulayarak, “Sanayi Odası da Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesi içindedir. Biz
de bu mücadeleyi veriyoruz. Bizi suçlu sandalyesine oturtuyorlar. Biz suçlu değil
sonuna kadar haklıyız. Kıbrıs Türk halkının iyi ve kaliteli yönetimlere ihtiyacı vardır.
Partizanlıktan bıkıp usandık” diye konuştu.
fotoğraflı

Mersin ilini topyekün kalkındıran yöntem; “İnovasyon” AKM’de tartışıldı

Sanayi Odası’ndan “İnovasyon ve Mersin” paneli
Türkiye’de uygulanan ve bir ili kapsayan ilk ve tek örnek Mersin ilinin hızlı kalkınma
sürecine girmesini sağlayan “İnovasyon” Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM)
tartışıldı.
Panelde; İnovasyon’un ne olduğu ve yararlarının ele alınmasının yanı sıra,
Mersin’de İl İdaresi, belediyeler, odalar, sivil toplum örgütleri ve kamuyla birlikte
planlanarak uygulanan İnovasyon stratejisiyle, yalnızca şirketlerin değil; bütün bir ilin
dahil edilerek yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan İnovasyon Strateji
Planı’nın gelişme ve kalkınmaya yaptığı büyük katkılar örnekleriyle ortaya kondu.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın organizasyonunda, 18 Nisan Cuma günü yapılan
“İnovasyon ve Mersin İli Stratejik Kalkınma Planı” konularının ele alıdığı panel, saat
14.00-17.00 saatleri arasında yapıldı. Panelin açılış konuşmasını Sanayi Odası
Başkanı Salih Tunar ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat
Kartepe yaptı.
Panelistler; Teknopolis Türkiye Genel Müdürü Şirin Elçi “inovasyon nedir ve neden
gereklidir?”, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Proje Müdürü Oya Uysal “İnovasyon
Strateji Planı’nı Yapan İlk ve Tek Örnek Mersin” konularını işledi.
İnovasyon nedir?

İnovasyon kısaca:
“Yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Yaratıcılığın, ticari ustalıkla
birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme
sağlamakla ilgilidir.
İnovasyon bir dağıtma ve toplama sürecidir. Başlangıçta birçok fikrin ortaya çıkması
sağlanırken daha sonra bu fikirlerin seçilmesi odaklanması ve hedefleri en iyi hizmet
edecek bir veya birkaç fikrin projelendirilmesi söz konusudur. Bu anlamda inovasyon,
kontrol-dışı yaratıcılık ile disiplinli iş süreçlerinin birarada yürümesi ile olabilir. Bir fikri
alıp kâra dönüştürme gayreti, şirketin birçok biriminin katılımını gerektirir.
İnovasyon yeteneği sanılanın aksine bir parlak fikrin bir dahinin aklına gelmesine
bağlı olmak zorunda değildir. Sürdürülebilir kârlılığının en önemli teminatı olan
inovasyon, sistematik ve tekrarlanabilir hale getirilebilir.
Genelde inovasyon denince akla ürün ve hizmetler gelmekte; ancak süreçlerde,
dağıtımda, markada, müşteri deneyiminde, iş modelinde de inovasyon yapılabilir.
İnovasyon, büyük şirketlerde de küçük şirketlerde de başarıyla gerçekleştirilebilir.
İnovasyon mutlaka büyük paralar da gerektirmez.
İnovasyon sürecinin amaçlarına hizmet edecek şekilde yönetilmesi gerekir.
fotoğraflı

Rekabet Yasası Semineri yapıldı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, TC Rekabet Kurumu ile birlikte düzenlediği “Rekabet
Yasası” konulu seminer 29 Nisan’da yapıldı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
seminerin açılışına, CTP-BG milletvekilleri Alpay Afşaroğlu ve Teberrüken Uluçay,
Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Ekonomi Müşaviri Yusuf Gülçür, TC Rekabet Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Hasan Kutlu
İnce, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ile işadamları katıldı.
Seminerde açılış konuşmalarının ardından “Türkiye Deneyimi Işığında KKTC
Rekabet Yasa Tasarısı’nın Değerlendirilmesi” konusu TC Rekabet Kurulu üyesi
İsmail Hakkı Karakelle ve TC Rekabet Kurulu uzmanı Haluk Arı tarafından irdelendi.
Seminerin açılışında konuşan Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Ekonomi Müşaviri
Yusuf Gülçür, Rekabet Yasa Tasarısı’nın hazırlanma evreleri hakkında bilgi verdi.
3–4 yıldır gündemde olan tasarı üzerinde yapılan çalışmaların AB uyum çalışmaları
çerçevesinde hızlandığını, Malta Rekabet Kurulu’ndan bir teknik eleman ve AB
uzmanları ile çalışılarak bir metin hazırlandığını anlatan Gülçür, daha sonra tasarının
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne sevk edildiğini ve
tüm sivil toplum örgütlerine dağıtıldığını kaydetti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın düzenlediği seminerin önemine de dikkat çeken
Gülçür, TC Rekabet Kurulu uzmanlarının görüşlerinden yararlanmaya çalışacaklarını
söyledi.
TC Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı da, rekabet konusunda
kurumsallaşmanın önemine dikkat çekerek, “Toplumsal hayat bakımından rekabet
kurumsallaşmalı” dedi.
Rekabet ortamı için; mevzuat, değerler, organizasyon ve davranışların önemli,
ancak tek başlarına yeterli olmadığını ifade eden Kaldırımcı, eğer kurumsallaşma
gerçekleşecekse bu dört faktörün toplumsal görünüm içinde olması gerektiğini belirtti.
Teşebbüslerin müşteri odaklı çalışmasının rekabetçilik açısından önemli olduğunu
ve ekonomide rekabetin bulunduğunu gösterdiğini anlatan Nurettin Kaldırımcı, “Böyle
bir ekonomi iyi işler” dedi.
“Rekabet Yasası” konusunda bir noktaya takılıp kalınmaması gerektiğini kaydeden
Kaldırımcı, yasada bir kısım eksikler olabileceğini ve bunların zaman içinde telafi
edilebileceğini, devlet yardımlarının yasada yer almasının ise avantaj olduğunu
vurguladı.
Ticaret Odası Başkanı Hasan Kutlu İnce ise, Oda olarak serbest piyasa
ekonomisinin etkin bir şekilde işleyebilmesi ve kendinden beklenen faydaları
sağlayabilmesi için, piyasada etkin bir rekabet ortamı sağlanması gerekliliğine
inandıklarını söyledi.
İnce, “AB ve çağdaş ekonomilerde piyasa ekonomisinin temelini, rekabet politikaları
oluşturmakta; kurallarını, ilkelerini ve disiplinini de rekabet hukuku belirlemekte” dedi.
Rekabet hukukunun sadece AB’ye uyum için değil, çağdaş ekonomilerde verimlilik,
refah artışı ve tüketici haklarının korunması için de gerekli olduğunu vurgulayan
Hasan Kutlu İnce, ekonomik yapının sağlıklı ve etkin işleyen bir rekabet ortamı
sayesinde demokratik yapıyı pekiştirmesinin söz konusu olduğunu söyledi.
fotoğraflı

Ekonomi ve Turizm Bakanı Erdoğan Şanlıdağ Odamızı ziyaret etti
Tunar: “Uyumlu çalışıyoruz”

Ekonomi ve Turizm Bakanı Erdoğan Şanlıdağ 17 Nisan’da Sanayi Odası’nı ziyaret
ederek oda yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Bakan Şanlıdağ’a Bakablık Müsteşarı
Yusuf Gülçür eşlik etti.
Karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap şeklinde geçen toplantının açış
konuşmasını yapan Oda Başkanı Salih Tunar, bakanla birçok konuda uyumlu
çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Tunar, “Alayköy Sanayi Bölgesi konusunda bayağı
yol aldık. Henüz sona ulaşmadık. İlk kez kamu ve özel sektör temsilcisi bir kuruluş
birlikte güzel bir çalışma başardı. Ben bakanımızı bu cesareti ve bunun dışında
konulara gösterdiği hassasiyetten dolayı kutlarım” diye konuştu.
Sanayi Bölgeleri Yasası konusunda bakanlıkla çalışmalara da değinen Tunar,
mülkiyet konusu Anayasal sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. İthalatta haksız rekabeti
önlemek için için sürecin ağır işlediğini belirten Tunar, konunun en azından
dörüşülmeye başlandığını kaydetti.
Ekonomide yaşanan durgunluğa da dikkati çeken Tunar, “Bu ortamda turizm ve
sanayinin rekabet edecek seviyede tutulması gerekir” dedi.
Tunar, hammadde ithalatında uygulanan vergilere de değinerek bunun girdi
maliyetlerini etkileyerek fiyatları yükselttiğine değindi.
Ekonomi ve Turizm Bakanı Erdoğan Şanlıdağ, sivil toplum örgütleriyle birlikte
hareket etmenin prensipleri olduğuna değinerek, “Sanayi bölgeleriyle ilgili olarak
başlattığımız birlikte çalışma sistemimiz devam edecek. Alayköy Sanayi
Bölgesi’ndeki tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra dağıtım başlayacak” diye
konuştu.
Bakan Şanlıdağ, sanayi bölgelerindeki arazilerin tapusunun bina sahiplerine
verilmesi yönünde çalışmalar olduğunu ifade ederek, konunun Bakanlar Kuruluna
götürüleceğini söyledi.
Turizm konusuna da değinen Şanlıdağ, “Turizm; sanayi ve tarımın desteğiyle olur.
Turizm için lokomotif sektör diyoruz ama bugüne kadar planlı değildi. Yıllık
düşünülüyor ve hareket ediliyordu. Mayıs ayı içinde 2009 ve 2010 yıllarını ilgili
birimler ve akademisyenlerle birlikte planlayacağız” dedi.
Toplantı daha sonra sektörlerle ilgili sorunların tartışıldığı soru cevap şeklinde
devam etti.
fotoğraflı

Sanayicilere uygulanan teşvikler
“Sanayicilerin ürünlerinin kalitesini uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi
amacıyla, TS EN ISO 9000, TS EN ISO 14000, TS ISG-OHSAS-TS 18001, TS EN
ISO 22000 ve benzeri sistem belgelerinin TSE ve Uluslararası akreditasyonu olan
kuruluşlardan alınması karşılığında ilk belge için yapacakları masrafların %50’sinin
3,000 Euro’yu geçmemek üzere; sonraki her belge için de %50’sinin 2,000 Euro’yu
geçmemek üzere; toplamda 5000 Euro’ya kadar 06-02-04-9-9-02-4-05-5-1-01
“Sanayi Sektörünün Desteklenmesi Projesi” kaleminden karşılanması”,
“Sanayicilerin ürünlerinin kalitesininin artırılması ve standartlara uygun hale
getirilmesi için Ürün Belgesi alınması karşılığında ilk belge için yapacakları
masrafların %50’sinin 3,000 Euro’yu geçmemek üzere; sonraki her belge için de
%50’sinin 2,000 Euro’yu geçmemek üzere; toplamda 5000 Euro’ya kadar 06-02-04-99-02-4-05-5-1-01 “Sanayi Sektörünün Desteklenmesi Projesi” kaleminden
karşılanması”,
“Sanayicilerin ürünlerinin kalitesini uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi
amacıyla, çevre, insan sağlığı, tüketici açısından ürün güvenliği kapsamında, Avrupa
Birliğince onaylanmış TSE ve diğer onaylanmış kuruluşlardan CE Uygunluk İşaretinin
alınması karşılığında, ilk belge için yapacakları masrafların %50’sinin 3,000 Euro’yu
geçmemek üzere; sonraki her belge için de %50’sinin 2,000 Euro’yu geçmemek
üzere; toplamda 5000 Euro’ya kadar 06-02-04-9-9-02-4-05-5-1-01 “Sanayi
Sektörünün Desteklenmesi Projesi” kaleminden karşılanması”,
“Sanayicilerin üretim yerlerinin, üretim sonrası hizmet yerlerinin ve yetkili
servislerinin kalitesinin artırılması, ilgili sandartlara uygun hale getirilmesi amacıyla
Hizmet Yeterlilik Belgesi almaları karşılığında 1,000 Euro’yu geçmemek üzere 06-0204-9-9-02-4-05-5-1-01 “Sanayi Sektörünün Desteklenmesi Projesi” kaleminden
karşılanması.”

DAÜ-TEKMER’den gurur verici başarı

“Kameralı Otomatik Hız Denetimi ve Araç Sınıflandırma
Sistemi”
DAÜ-TEKMER yerli üretim “Kameralı Otomatik Hız Denetim ve Araç Sınıflandırma
Sistemi” Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) Patent Dairesi tarafından onaylandı.
KKTC’de geliştirilip, Türkiye’de patent hakkı kazanan ve ilk uygulamaları Ankara ve
İzmir’de gerçekleştirilen sistem ne yazık ki geliştirildiği ülkede ilgi görmedi. KKTC’de
kullanılan aynı sistemler yabancı menşeli.
2003 yılında Ankara’da Bilkent Kampusu’nda ilk Kameralı Otomatik Hız Denetim
Sistemi “DAÜ-TEKMER Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adını taşıyor. Diğer bir
uygulama İzmir Basmane Tren Garı kavşağında 2006 yılında kurulan “Kameralı
Kırmızı Işık Denetim Sistemi”dir. Bu sistem de Türkiye’de ilk olma özelliği taşımakta.
Sistem sahipleri:
“Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü Nuri Suha Bayındır,
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektonik Mühendisliği Bölümü Haldun Özgür
Bayındır, Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü Mesut
Yakup.”
“Otomatik Hız Denetimi ve Araç Sınıflandırma Sistemi” nedir?

Özet olarak bu sistem:
“Karayollarında seyreden araçların hızlarını ve uzunluklarını, trafik ekibi
gerektirmeden, otomatik olarak ölçen; hız limitini aşan araçların plakalarını
görüntüleyen ve araçları uzunluklarına göre sınıflandıran bir otomatik hız ölçüm ve
araç sınıflandırma sistemidir. Araç hızları ve uzunlukları, asvalt altına yerleştirilen
magnetik araç algılayıcıları ve mikrodenetleyici tabanlı elektronik birim aracılığı ile en
az hata ile ölçülür ve bir bilgisayara aktarılır. JAVA dilinde yazılan sistem denetim
yazılımı, hız limitini aşan araçları belirler ve video kameralar aracılığı ile bu araçların
plaka görüntülerini, araç hızından bağımsız olarak, hep aynı noktada, en iyi
odaklama ve yakınlaştırma koşullarında çekerek, çok net bir plaka görüntüsü sağlar.
fotoğraflı

Gökmen: “İşci sağlığı ve güvenliği için kriterler önemli”
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mustafa Gökmen, taş ocakları için belirlenen
çevre kriterlerinin hedeflerinden birinin işçi sağlığı ve işçi güvenliği olduğunu,
kriterlerin işçi sağlığı ve güvenliği için önem arz ettiğini belirtti.
Bakan Gökmen, Taşova Taş Ocakları Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Gelecek İçin Ortaklık Programı’nın (UNDP-PFF) Kıbrıs Türk Mimar ve
Mühendisler Odası’nda ortaklaşa 22 Nisan’da düzenlediği “Taş Ocaklarında İşçi
Sağlığı ve Güvenliği” konulu seminere katılarak açılış konuşmasını yaptı.
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mustafa Gökmen, bakanlığın kuruluşuyla birlikte,
taş ocakları işletmecileri ve Taş Ocakları Birliği’nin de katkı koymasıyla belirlenen
kriterler sayesinde, taş ocakları konusunda çok mesafe kat ettiklerini söyledi.
Bakan Gökmen, taş ocakları işletmeciliği için belirlenen kriterlerin hem ekonomik
hem de çevresel olarak çok önemli kriterler olduğunu kaydederek, belirlenen
kriterlerin işçi sağlığı ve güvenliği için de çok önem arz ettiğini ifade etti.
Bakan Gökmen, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerdeki
çalışanların, iş güvenliği ve sağlığının her zaman en öncelikli konu olduğunu ifade
etti.

TC Mali Teknik Heyet ile toplantı
Türkiye Cumhuriyeti Mali Teknik heyeti 24 Mart’ta Kıbrıs Türk Sanayi Odası
yöneticileriyle bir toplantı düzenledi.
Toplantıya Mali Teknik Hayeti Başkanı İbrahim Akça, Sanayi Odası Başkanı Salih
Tunar ve bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, TC yardımlarının reel
sektörü güçlendirmesi, üretimin artırılması ve yardımların kalkınmada daha etkin
kullanımı konuları ele alındı.
fotoğraflı

YAGA’dan “Kuzey Kıbrıs Yatırım Stratejisi Arama Konferansı”

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) 28-29 Mart tarihleri arasında "Kuzey
Kıbrıs Yatırım Stratejisi Arama Konferansı" düzenledi.
Konferansta yapılan atölye çalışmalarına göre, sürdürülebilir kalkınmanın aracı
olarak yatırımların önündeki en büyük engel, "Dar görüşlü ve vizyonsuz ekonomik ve
siyasi yaklaşımlar nedeniyle, ekonomi yönetiminde koordinasyonsuzluk ve ekonomik
hedeflerin belirginsizliği".
Rekabetin korunması, tahkim, patent, telif hakları ve şirketler hukuku ile muhasebe
sistemleri gibi yasal düzenlemelerle yatırımların önündeki engellerin bir kısmı
aşılabilir, ancak yatırımlarda "Turizm ve Sağlık turizmi sektörleri", "Eğitim sektörü" ve
"Enerji sektörü" odak noktası olmalı.
Turizmde özellikle "kitle turizmi yerine özel ilgi turizmi ve sağlık turizmine" yönelmek
gerekiyor. "Ülkenin gelişme potansiyeli"nin en önemli avantaj olduğu Kuzey Kıbrıs'ın
pazarlanmasında, "bürokrasi ve mevzuatla ilgili problemler" ise bunun önündeki en
büyük engel.
Kıbrıs'ın mevcut durumu, siyasi belirsizlik ve KKTC'nin tanınmamışlığı ise
yatırımcılar için en önemli risk.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in de katılarak "Kuzey Kıbrıs için yatırımların
artmasının önemi" konulu bir konuşma yaptığı konferansın atölye grubu
çalışmalarında elde edilen sonuçlar açıklandı.
Konferansın gerçekleştiği Girne Merit Crystal Otel'de yapılan basın toplantısı YAGA
Direktörü Ayşe Dönmezer'in açılış konuşmasıyla başladı.
Dönmezer'in arından atölye grupları konuşmacıları söz alarak, çalışmalarını anlattı.
Ayşe Dönmezer, bu seviyede ilk defa böyle bir toplantı gerçekleştirildiğine işaret
ederek başladığı konuşmasında, arama konferansının ardından 4 grup halinde
yapılan atölye çalışmalarında elde edilen sonuçların özetinin açıklanacağını, ancak
çalışmayla ilgili detaylı raporların önümüzdeki günlerde duyurulacağını söyledi.
Dönmezer, "Esas iş şimdi başlıyor... Sonuçların takipçisi olmaya çalışacağız.
Çalışmalarımızın geliştirilmesi amacıyla yeni atölye çalışması yapabiliriz" dedi.
"Sürdürülebilir Kalkınmanın Aracı Olarak Yatırımlar" konulu atölye grubunun
konuşmacısı İsmail Bozkurt, katılımcıların "Sürdürülebilir kalkınmaya yardımcı olan
mal ve hizmet üretimi sektörlerinde yerli ve yabancı yatırımın önündeki engeller,
problemler, sıkıntılar nelerdir?" sorusuna yanıt bulmaya çalıştığını söyledi.
Bozkurt, 9 başlık altında toparladıkları sorunların başında "Dar görüşlü ve
vizyonsuz ekonomik ve siyasi yaklaşımlar nedeniyle, ekonomi yönetiminde
koordinasyonsuzluk ve ekonomik hedeflerin belirginsizliği"nin geldiğini kaydetti.
Bunun çözümünün ise; siyasi iradenin oluşması, 5 yıllık kalkınma planı ve buna
ilişkin yıllık programların 6 ay içerisinde hazırlanmasıyla mümkün olacağı tespiti
yapıldığını söyleyen İsmail Bozkurt, Başbakanlık bünyesinde ekonomi yönetiminin
koordinasyonunu sağlayacak resmi bir mekanizmanın 3 ay içerisinde oluşturulması
gerektiği görüşünün ortaya konduğunu söyledi.
"Kuzey Kıbrıs'ı Pazarlamak" konulu atölye grubunun konuşmacısı Reha Arar,
amaçlarının; ülkeye yatırım yapmanın avantaj ve dezavantajlarını belirlemek
olduğunu söyledi.
Ülkenin gelişme potansiyelinin en önemli avantaj olarak öne çıktığını kaydeden
Arar, ülkenin denizi ile coğrafi konumunun önemli diğer avantajı olduğunu belirtti.
Reha Arar, "ülkenin pazarlanmasının önündeki engellerin başında bürokrasi ve
mevzuatla ilgili problemlerin geldiğini" ifade etti.

YAGA Komitesi Başkanı Musa Sönmezler
Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Komitesi başkanlığına
Musa Sönmezler seçildi.
Aynı zamanda Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olan Musa Sönmezler,
10 Aralık 1955’te Görneç köyünde doğdu. 1978 yılında Manchester Üniversitesi Bilim
ve teknoloji Enstitüsü’nden (UMIST), inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1980
yılında aynı üniversiteden inşaat mühendisliği üzerine master diploması aldı.
1983-1085 yılları arasında Yüksek teknoloji Enstitüsü (şimdiki Doğu Akdeniz
Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığını yaptı. 1985 yılından
beri serbest inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır. 1993 yılından bu yana Cypri-Cola
Ltd. Şirketi Direktörler Kurulu Başkanıdır. Çalışmaya 1993 yılında başlayan şirket o
zamandan bu yana şişelenmiş su ve meşrubat üretmektedir.
2000 yılından beri Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun faal üyesi olup
2006’dan bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
1998 yılından bu yana Görneç Spor Kulübü Başkanıdır. Çok iyi İngilizce, az Yunanca
bilmektedir. İki çocuğu vardır.
YAGA Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, YAGA’nın iki temel biriminden biri
olan komite, ilk toplantısını 7 Nisan Pazartesi günü yaptı.

Kıbrıslı Türkler için fonlar ve projeler
Avrupa Birliği (AB) Kıbrıs Türkleri Masası Şefi Alain Bothorel ve AB Kıbrıs Türk
Toplumu Masası Danışmanı Carl Daspect 12 Mart’ta odamızı ziyaret etti.
Ziyarette hazır bulunan Oda Genel Sekreteri Mustafa Gündüz ve Genel Sekreter
Yardımcısı Evren Özbayraktar Bothorel ve Daspect’ten AB projeleri konusunda bilgi
aldı. Konuklar, projelere ayrılan fonlar ve önümüzdeki yıllarda Kıbrıs Türkleri için
düşünülen projeler hakkında bilgi verdi.
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