TSE kursunu tamamlayanlara sertifika
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından üç farklı konuda düzenlenen kursu
tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları verildi.
TSE KKTC Temsilciliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın
işbirliğiyle düzenlenen kursun sertifikaları 30 Mayıs’ta Ticaret Odası’nda düzenlenen
törenle sahiplerine verildi.
TSE KKTC Temsilcisi Osman Sümbül törende yaptığı konuşmada, kursların “Kalite
Yönetim Sistemi Temel”, “Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon” ile “Kalite Yönetim
Sistemi İç Kalite Teknik” eğitimi olmak üzere üç farklı konuda düzenlendiğini söyledi.
Sümbül, TSE KKTC Temsilciliği olarak kuruluşların eğitim, seminer ve sempozyum
ihtiyaçlarının tümüne cevap vereceklerini ifade ederek, kurum olarak ülkedeki kamu
kurum ve üniversitelerle de yakın işbirliği çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Vekili Musa Sönmezler de konuşmasında,
günümüzde standart ve kalitenin önemine işaret ederek, bunları yakalamak
durumunda olduklarını belirtti. Sönmezler, kursu başarıyla tamamlayarak
sertifikalarını almaya hak kazananları da kutladı.

TOBB Genel Kurulu yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 63. Genel Kurulu 31 Mayıs 2008 Cumartesi günü
Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi salonunda yapıldı.
TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’nın da konuşma yaptığı genel kurula, Kıbrıs
Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar katıldı.
Yılın ilk 4 ayında ithalat yüzde 19 arttı, ihracat yüzde 11 geriledi
KKTC’de yılın ilk dört ayında, ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19
artarken; ihracat, % 11 oranında düşüş gösterdi.
Ticaret Dairesi’nin 2008 yılı ocak-nisan dönemini kapsayan dış ticaret rakamlarına
göre, bu dönemde, ithalat, bir önceki yıla göre % 19 artarak 525.1 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
KKTC’de bu dönemde, Türkiye’den toplam 348.8 milyon dolarlık; 3. ülkelerden ise
176.2 milyon dolarlık ithalat yapıldı.
İthal ürünlerde 50.5 milyon dolarlık ticaretle yine taşıt araçları başı çekerken; bunu
50.2 milyon dolarla yakıt izliyor.
Ocak-nisan döneminde ihracatta bir önceki yıla göre % 11 oranında düşüş yaşandı
ve bu 4 ayda toplam 35.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Türkiye’ye bu dönemde 20.4 milyon dolarlık; 3. ülkelere ise 15.4 milyon dolarlık
ihracat yapıldı.
İhraç ürünlerinde ise 16.3 milyon dolarla narenciye ilk sırada; 8.9 milyon dolarla süt
ürünleri ise 2. sırada yer alıyor.
Gerek ithalat, gerekse ihracatın büyük bölümü Türkiye ile gerçekleşiyor.
Türk ve Rum ticaret ile sanayi odaları ara bölgede biraraya geldi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Sanayi ve Ticaret
Odası Başkan ve yöneticileri KOBİ Center’in organizasyonuyla ara bölgede birarara
gelerek karşılıklı ticareti görüştü.
Toplantıda, her iki kesim arasında Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca bugüne kadar yapılan
karşılıklı ticaret sonuçları ele alınarak bundan sonra ticaretin nasıl daha verimli bir
hale getirileceği görüşüldü.
AB Kıbrıs’ta ticareti artırmak için Yeşil Hat Tüzüğü’nü değiştirdi
Geçişlerde mal değer sınırı 260 Euro’ya yükseltildi
AB, Kıbrıs'ta mal, hizmet ve kişilerin Türk ve Rum bölgeleri arasındaki geçişini
düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğünü değiştirdi.
AB dışişleri bakanlarını buluşturan Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyinden yapılan
açıklamada, Yeşil Hat Tüzüğünde değişikliğe gidilmesine gerekçe olarak ''bugüne
kadar edinilen tecrübeye dayanılarak Ada'nın ticari ve ekonomik entegrasyonunun
güçlendirilmesinin hedeflenmesi'' gösterildi.
Yeni tüzükle KKTC'den Güney’e giden tarım ürünlerine gümrük vergisi kaldırılırken
kişilerin geçişlerde yanlarında (bavullarında) taşıyabilecekleri mal değeri 135 eurodan
260 euroya yükseltildi. Değişiklikle ayrıca 6 aylık bir süre için malların yeniden
tanımlanarak şeffaflığın artırılması öngörüldü.
Açıklamada, AB Dönem Başkanı Slovenya'nın, Yeşil Hat Tüzüğünün
yenilenmesinin Ada'daki iyimser atmosfere, BM çerçevesinde çözüm sürecine ''küçük
fakat önemli katkı yapacağını'' belirterek yeni güven artırıcı önlemler üzerinde
uzlaşılması beklentisini dile getirdiği kaydedildi.
Yılın ilk 4 ayında ithalat yüzde 19 arttı, ihracat yüzde 11 geriledi
KKTC’de yılın ilk dört ayında, ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19
artarken; ihracat, % 11 oranında düşüş gösterdi.
Ticaret Dairesi’nin 2008 yılı ocak-nisan dönemini kapsayan dış ticaret rakamlarına
göre, bu dönemde, ithalat, bir önceki yıla göre % 19 artarak 525.1 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
KKTC’de bu dönemde, Türkiye’den toplam 348.8 milyon dolarlık; 3. ülkelerden ise
176.2 milyon dolarlık ithalat yapıldı.
İthal ürünlerde 50.5 milyon dolarlık ticaretle yine taşıt araçları başı çekerken; bunu
50.2 milyon dolarla yakıt izliyor.
Ocak-nisan döneminde ihracatta bir önceki yıla göre % 11 oranında düşüş yaşandı
ve bu 4 ayda toplam 35.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Türkiye’ye bu dönemde 20.4 milyon dolarlık; 3. ülkelere ise 15.4 milyon dolarlık
ihracat yapıldı.
İhraç ürünlerinde ise 16.3 milyon dolarla narenciye ilk sırada; 8.9 milyon dolarla süt
ürünleri ise 2. sırada yer alıyor.
Gerek ithalat, gerekse ihracatın büyük bölümü Türkiye ile gerçekleşiyor.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ortak yatırım ve iş imkanları aramak
için Kuzey Kıbrıs’a geldi
Sanayi Odası ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın daveti üzerine Samsun Ticaret ve Sanayi Odası üyesi
işadamları Kuzey Kıbrıs’lı işadamlarıyla işbirliği ve yatırım olanakları konusunda
çeşitli toplantılara katılmak üzere ülkemize gelidi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile
Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında 25 Haziran’da işbirliği protokolü imzalandı.
Heyet aynı gün, Ekonomi ve Turizm Bakanı Erdoğan Şanlıdağ, TC Lefkoşa
Büyükelçisi Türkekul Kurttekin, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ferdi
Sabit Soyer ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Samsunlu işadamları 26 Haziran Perşembe günü ise, Girne’de Merit Crystal
Otel’de 18.00-20.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Müteahitler Birliği, Kıbrıs Türk
Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyeleriyle geniş kapsamlı sektörler
toplantısı düzenleyecek. Toplantıda KKTC Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) da
“KKTC’de Yatırım Olanakları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
İşbirliği protokolü
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Samsun Sanayi ve Ticaret Odası, bugün
Sanayi Odası’nda işbirliği protokolü imzaladı.
KTSO Başkanı Salih Tunar, protokolün, iki oda üyeleri arasında işbirliğinin
artırılmasını amaçladığını kaydetti.
Salih Tunar, konuk heyete ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Adnan Sakoğlu ise, şahsı ve heyeti
adına kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti.
Adnan Sakoğlu, Kıbrıs ziyaretlerinde protokol imzalamalarının yanısıra, ziyaretler
gerçekleştireceklerini ve bilgilendirme toplantısı yapacaklarını ifade etti.
Sakoğlu, ayrıca ikili işadamları görüşmelerinin de gerçekleşeceğini söyledi.
Adnan Sakoğlu, heyetlerinde kaymakamlar ve diğer üst düzey bürokratların da
bulunduğunu anlatarak, geçen ziyaretlerinde Samsunlu ve KKTC’li iki işadamı
arasında 2 buçuk milyon dolarlık anlaşma yapıldığını anlatarak, yeni birçok
görüşmenin de devam ettiğini söyledi.
İddialı ve hırslı olduklarını, bu temasların maddiyatın yanında manevi önemi
bulunduğunu kaydeden Sakoğlu, “Biz Kıbrıs’tan vazgeçemeyiz, Kıbrıslılar bizden
vazgeçmemeli” dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası işadamları heyeti 27 Haziran Cuma günü Kuzey
Kıbrıs’tan ayrıldı.
KKTC İnovasyon ve Kalkınma Stratejileri Toplantısı yapıldı
KKTC İnovasyon ve Kalkınma Stratejileri Toplantısı, 20 Haziran Cuma günü Gazi
Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Binası’nda yapıldı.
Moderatörlüğünü Technopolis Türkiye Grubu Direktörü Şirin Elçi’in yaptığı
toplantıda, inovasyonun ekonomik ve toplumsal değer yaratmadaki önemi, verimliliğe
katkısı ile geliştirilecek stratejiler ele alındı.
Toplantıda, KKTC için de kalkınma ve gelişme sürecinde stratejik bir araç olarak
kullanılması gerektiğine inandığımız inovasyon konusunda politika geliştirme ve

uygulama sürecinin başlatılması, ülkenin potansiyelini harekete geçirmek açısından
önem taşımakta olduğu vurgulandı.
Toplantıya, DAÜ Rektörü Prof.Dr. Ufuk Taneri, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Gazi Özhan, Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı
Müsteşarı Yusuf Gülçür, Ticaret Odası Başkanı Hasan İnce, YAGA Direktörü Ayşe
Dönmezer, GMTGB Teknopark Başkanı Prof.Dr. N. Süha Bayındır, GMTGB
Teknopark Genel Sekreteri ve Kamu Net üyesi Doç.Dr. Işık Aybay, DAÜ BİM Müdürü
ve Kamu Net Üyesi Necdet İcil, GMTGB, KIBSO ve Bilişim Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Lisani Deniz katıldı.
Sanayi Odası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem’i ziyaret etti
Kayıtdan düşmeyen çalışanlar sorun oluyor
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Sarper
ile Salih Özler, 20 Haziran Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay
Adem’i ziyaret ederek, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı kurumlarında işverenlerin
“kayıtdan düşmeyen işçi” sorununu aktardı.
Başkan Salih Tunar ve bereaberindeki heyet, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı
kurumlarında; işten durdurulan, işten ayrılan, emekli olan ve hatta bugün hayatta dahi
olmayan çalışanların işlerine devam edermiş gibi göründüğünü ifade etti.
Sanayi Odası heyeti, çalışanların işle ilişkisinin kesildiğinin her iki kuruma da
bildirilmesine rağmen yıllar sonra söz konusu kişilerin günümüze kadar olan
yatırımlarının istendiği kaydedildi.
Bakan Sonay Adem, konunun hemen ele alınarak inceleneceğini söyledi. Sanayi
Odası heyeti Bakan Adem’e incelemesi için bu konuda bir de örnek dosya verdi.
Yeşil Hat Tüzüğü
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 2004 yılında referandum sonrası yürürlüğe giren Yeşli
Hat Tüzüğü’nün, hem iki toplum işadamlarını yakınlaştırması, hem Kıbrıs Türk üretim
sektörünün üretmiş olduğu ürünlere yeni pazarlar açılması yönünde çalışması için
çaba harcamaktadır. Bu tüzüğün çalışması için KTSO önce Güney’de fuara katılmış
daha sonraları ise, diğer iki oda Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) ve Kıbrıs
Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Cyprus Producer Network (CPN) Projesi üzerinde
çalışmıştır.
Yine Kobi Center organizasyonu ile üç odanın yaptığı aylık müşterek toplantılarda
bu ticaretin önündeki engellerin tesbit ve bunların ortadan kaldırılması yönünde
çalışmalar yapmıştır. CPN Projesi kapsamında her iki taraftan işadamları ticaretin
kuralları hakkında bilgilendirilmiş, aynı sektördeki işadamları alıcı ve satıcıları
buluşturularak bir iş potansiyeli yaratılmaya çalışılmıştır. Gelişmeler Yeşil Hat ticaret
hacminin bu yıl 10 milyon doları aşacağı görülmektedir. Ancak bunun yeterli
olduğunu söylemek ve çalışmaların tamamen amacına ulaştığını söylemek mümkün
değildir. CPN Projesi kapsamında Şubat ayı içerisinde her iki taraf işadamlarının
Yeşil Hat ticareti prespektiflerinin, bu ticarette karşılaşılan problemlerin ortaya
çıkarılması ve bu ticarette karşılaşılan kısıtlamalara çözüm olacak tavsiyeleri ortaya
çıkarmak için bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasının sonuçlarına çok
özet olarak değerlendirirsek, Türk işadamları arasında bu ticaretin Türk otoriteler

tarafından desteklendiğine dair ve bu ticaretin karlılığı konusunda kesin bir düşünce
olmadığı görülmektedir. Yine Türk işadamları arasında, Kıbrıs konusunda
çözümsüzlüğün bu ticaretin gelişmesi önündeki engel olduğu ve Rum toplumu ile
yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü’ne itirazı olduğu yönünde bir düşünceye sahipler.
Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki bürokrasinin de kısıtlayıcı olduğu düşünülmektedir. Bu
anketin Kıbrıslı Rum işadamları tarafından bakıldığında bir çok işadamının bu
ticaretle uğraşmadığı, ticaretin önünde bürokratik engeller olduğu, KDV
uygulamasının en büyük engel olduğu, ankete katılan Rum işadamlarının büyük
oranının halen bu ticaretin kuralları ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları gibi sonuçlar
görülmektedir.
Bu anketten her iki taraf işadamlarının düşüncelerine bakıldığında, bu ticaretin bu
şekli ile çok fazla yarar sağlamadığını söyleyebiliriz. Bu da, Yeşil Hat ticaretinin
kapsamının geliştirilmesi ve KDV, bürokrasi, güvensizlik, karşılıklı nakliye araçlarının
geçişlerinin sağlanması gibi kısıtlamaların kaldırılması gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Çözüm öncesi ve çözüm sonrası her iki toplum arasında güveni artıracak bu
tedbirlerin alınması ticaret hacmini büyütecektir. Yalnız unutmayalım ki, Kıbrıs Türk
toplumunun esas gelişmesini sağlayacak, Kıbrıs Türk ekonomisinin dışa açılmasını
sağlayacak Direkt Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve izolasyonların
kaldırılmasıdır.
Ticaret Dairesi Müdürlüğü ayranın kullanım süresini yeniden belirledi
Yoğurttan ayrana 5, sütten ayran 21 gün ömür
Ticaret Dairesi Müdürlüğü, süt ve sütten elde edilen pastörize ayran ile yoğurttan
elde edilen ayranın kullanım sürelerinin yeniden belirlendiğini bildirdi.
Besin Maddeleri Değişiklik Tüzüğü’nün 4 Haziran’da yürürlüğe girmesiyle, süt ve
sütten elde edilen pastörize ayranın kullanım süresi +4 derecede 21 gün, yoğurttan
elde edilen pastörize ayranın kullanım süresi ise +4c’de 5 gün olarak belirlendi.
Ekonomi ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi Müdürü Baki Aygün Besin
Maddeleri Değişiklik Tüzüğü’ne göre üretilen ayran ambalajlarının üzerine “süt ve
kültürden“ veya “yoğurttan“ üretilmiştir ibaresinin yazılmasını da zorunlu kıldığını da
açıkladı.
Baki Aygün tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğurtların imal ve son kullanım
tarihlerinin yapışma etiketle değil, çıkmayan etiketle belirtilmesi gerektiği de
vurgulandı. Aygün, yapılan denetimlerde satışta bulunan yoğurtların imal ve son
kullanım tarihlerinin ambalaj üzerine yapıştırma etiketle belirtilerek satışa
sunulduğunun tespit edildiğini de ifade etti ve ilgililerin memurlar tarafından ikaz
edilmesine rağmen çıkmayan etiket sistemine geçilmediğini kaydetti.
Aygün, çıkmayan etiket sistemine geçilmesi için firmalara tanınan sürenin uzun
zaman önce dolduğu uyarısında da bulundu ve üretim ile son kullanma tarihleri
çıkmayan etiketle belirtilmemiş yoğurtların Kalite ve Fiyat Denetim Memurları
tarafından toplanacağını da bildirdi.
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında taze balık ticarei başlıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Kuzey Kıbrıs’tan Güney
Kıbrıs’a taze balık ticaretinin fiili olarak başlayabilmesi için gerekli hazırlıkların
tamamlandığını açıkladı.
Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, gerekli tüzüğün 4 Mayıs 2007’de AB
Komisyonu’nda onaylandığı hatırlatılarak, tüzüğe göre güneye balık satmak isteyen
balıkçıların odaya başvuru yaptıkları, başvuru yapan balıkçılara ait teknelerin de AB
tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından AB Hijyen Koşulları’na uygunlukları
bakımından denetlendiği kaydedildi.
Yapılan denetimler sonucunda başvuru yapan teknelerden 49’unun uygun
bulunduğu ve bu teknelerle avlanan balığın Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney
Kıbrıs’a satışına izin verildiği belirtilen açıklamada, balığın tutulmasının ardından 24
saat içerisinde satışının yapılması gerektiği de vurgulandı.
Güney Kıbrıs’a balık ticaretinin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından düzenlenecek
Refakat Belgesi ile yapılacağı da kaydedilen açıklamada, Güney Kıbrıs’a taze balık
satışının perakende satış dükkanlarına, restoranlara veya doğrudan tüketicilere
yönelik olacağı da vurgulandı.

AB’den “KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması”
hibe programı
Avrupa Komisyonu tarafından temsil edilen Avrupa Topluluğu’nun Kıbrıs Türk
Toplumu’nun ekonomik gelişimini desteklemek amacını taşıyan Konsey
Yönetmeliği’ne göre, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için; “KOBİ’lerin Rekabet
Gücünün Artırılması” hibe başvuru sahipleri için yönergeler açıklandı.
Temel hedefi, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal gelişimini sürdürülebilir
bir şekilde artırmak ve bu sayede Kıbrıs adasının tekrar birleşmesine katkıda
bulunmak olan programın öncelikli konuları şöyle:
“Özel sektörün büyümesine ve yeniliklerinin, üretim kapasitesi modernizasyonunun,
girişimciliğin, iş kültürünün ve ilgili AB müktesabatına uyumlaştırmanın desteklenmesi
yoluyla ekonomide sağlanacak çeşitlenmeye katkı sağlamak.”
Teklif çağrısını üç temetik alanda belirleyen program, önceliklerini hedefleyen
projeleri destekleyecek. Desteklenecek projeler şunlar:
“A- Özelleşmiş bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin sunumu
Alan A altındaki tekliflerin, teknoloji transferi yoluyla teknolojik standartlar ve /veya
üretim metodlarını güncelleyerek KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmaya yönelik
projeleri hedeflemesi gerekmektedir. İstihdam meydana getirme üzerinde olumlu
etkisi olan ve AB üretim standartlarıyla uyumlaştırmaya olanak tanıyan eylemler
tercih edilecek. Hibe programı, teknik eğitim, pazarlama yardımı, kalite kontrol
güncellemesi, lojistik, IK yönetimi, üretim süreçlerinin entegrasyonu da dahil olan
(ama sadece bunlarla sınırlı olmayan) çeşitli alanlardaki tekliflere açık.”
B- Ekipman alımı/modernizasyonu
Alan B altında yapılan teklifler yine üretim birimlerinin kurulması ve mevcut
KOBİ’lerin üretim kapasitelerinin artırılması ve modernize edilmesi için makineye

yapılacak yatırımları teşvik etmek amacı taşıyan projeleri hedeflemelidir. Üretim
sektöründeki eylemlere öncelik verilecek. Hibeler sadece yeni ekipman alımı için
verilecek ve bir iş planı ile birlikte sunulmalı.”
C- Yeni şirket kurma yatırımları
Alan C kapsamındaki teklifler yeni ve iyileştirilmiş ürün ile hizmetlerin geliştirilmesini
teşvik etme amacını taşıyan projeleri hedeflemelidir. Yenilikçi bir yaklaşım
sergileyenler ve yeni yetenekleri gerektiren ya da yeni yeteneklerin geliştirilmesine
neden olacak eylemlere öncelik verilecek.”
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi ve hibe miktarları konusunda Sanayi Odası Projeler
Sorumlusu Niyal Öztürk’den alınabilir. Son teklif sunum tarihi 19 Eylül 2008
Gagavuzya Cumhurbaşkanı Formuzal odamızı ziyaret etti
Tunar: “Ekonomik işbirliğine hazırız”
Formuzal KKTC’de temsilcilik açacaklarını açıklayarak, “Bu bağlantılar hem
Kuzey Kıbrıs Hem Gagavuz işadamları için faydalı olacak” dedi. Tunar: “Birlikte
çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”
Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mikhail Makrovich Formuzal ile
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Salih Tunar, ekonomi alanında işbirliği
yapaya hazır olduklarını açıkladılar.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılmak üzere KKTC’ye gelen
Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Formuzal, 26 HaziranPerşembe günü
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ve oda yetkilileri ile görüştü.
Gagauzya Cumhurbaşkanı Formuzal, KTSO’da yer alan görüşmenin başında
Türkçe olarak yaptığı konuşmada, bugün KKTC’de kültür, eğitim ve ekonomi
alanlarında hizmet verecek bir temsilcilik açtıklarını açıkladı.
Temsilciliğin YDÜ içerisinde bulunduğunu bildiren Formuzal, KKTC ile eğitim
alanında oluşturulan ilişkileri ekonomik ve kültür alanında da oluşturmak istediklerini
kaydetti.
KKTC’de olup da Gagauzya’da olmayan veya Gagauzya’da olup ta KKTC’de
olmayan malların ticareti için oluşturulacak bağların önemli olduğunu vurgulayan
Formuzal, KKTC ile bağlantıların henüz yeni olduğunu, ancak gelişmesi konusunda
ümitli olduğunu ifade etti.
Gagauz öğrenciler için burs sunarak, ilk adımın YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat
Günsel tarafından atıldığına işaret eden Formuzal, ikinci adımı ise kendilerinin atarak,
iş yapmak isteyen Kıbrıslı Türk işadamları ile iş yapmaya hazır olduklarını
gösterdiklerini belirtti.
Gagauzya’nın gelişim projeleri, gelişim bölgeleri ve serbest bölgesi bulunduğunu ve
bunlar hakkında bilgilerin Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na iletileceğini kaydeden
Formuzal, “Bu bağlantılar hem Kuzey Kıbrıs hem Gagauz işadamları için faydalı
olacak” dedi.
Gagauzya’nın, Moldovya içerisinde özerk bir cumhuriyet olduğunu ve bu yıl
kuruluşunun 14’üncü yılı olduğunu anlatan Formuzal, ülkesinin her geçen yıl daha da
kalkındığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ise, Gagauzya Cumhurbaşkanı
Formuzal’ın ziyaretinin KKTC ile Gagauzya Özerk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin
başlaması açısından önemli bir adım olduğunu kaydederek, YDÜ’ye girişimleri için
teşekkür etti.
YDÜ tarafından her yıl 12 Gagauz öğrenciye burs verilmesinin de önemli bir
gelişme olduğunu belirten Tunar, eğitimde olduğu gibi iş alanında iki ülke arasında
işbirliğine gidilerek iki ülke ekonomisine katkıda bulunulabileceğini söyledi.
Gagauzya’nın gelişmekte olan bir ülke olduğunu kaydeden Salih Tunar, iki ülke
arasındaki ilişkilerde Gagauz Cumhurbaşkanı’nın attığı adımın çok önemli olduğunu
vurguladı ve “Birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi
KKTC’nin son dönemde ekonomik büyüme trendinde olmasına rağmen, bazı
ekonomik sıkıntılar yaşanmakta olduğunu ifade eden Tunar, “Bu ekonomik sıkıntıların
aşılmasının, diğer ülkelerle geliştireceğimiz ilişkilerle ortadan kalkacağına
inanıyorum” dedi.
Ahşap Doğrama Mobilya ve Mutfak Üreticileri Birliği’nin ilk genel kurulu yapıldı

Ahşap, Doğrama, Mobilya ve Mutfak Üreticileri Birliği’nin 1’inci Olağan Genel
Kurulu 14 Haziran’da gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği’nde yer alan ve Turgut Afşaroğlu’nun
başkanlığındaki divanın oluşturulmasıyla başlayan Genel Kurul’da, daha sonra,
Birliğin Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Derviş Köroğlu konuştu.
Köroğlu, Birliğin çok önceden kurulması gerektiğini, ancak bugün ilk adımın
atılmasının da önemli olduğunu söyleyerek, başarılı olmak için yapılması
gerekenlerle ilgili örnekler verdi.
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar da, Oda olarak sektörel bazda örgütlenmeye
büyük önem verdiklerini kaydetti. Tunar, ülkede ithalata dayalı sistemin değişmesi
gerektiğini vurguladı...
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga da, esas yapılması
gerekenin toplumu üretici kılmak olduğunu söyledi ve bu yapılırken de bir sistem
oturtulması gerektiğini dile getirdi.
Genel Kurul’da konuşmaların ardından faaliyet ve mali raporlar aklandı. Tüzüğün
görüşülüp onaylanmasının ardından Genel Kurul’da 5 kişilik yönetim için seçime
gidildi.
ICC Türkiye Milli Komitesi 54. Genel Kurulu’na katıldık
International Chamber of Commerce (ICC)’nin İstanbul’da 23 Haziran’da
düzenlenen Türkiye Milli Komitesi 54. Genel Kurulu’na Sanayi Odası’nı temsilen
Genel Sekreter Mustafa Gündüz katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu ve TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 2007 yılı faaliyetlerini anlatarak yaptı. ICC Türkiye Milli
Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rona Yırcalı ise konuşmasında, Milletlerarası
Ticaret Odası’nın 2007 yılı faaliyetlerini anlattı.

Genel Kurulun sonunda ICC Taşıma ve Lojistik Komisyonu Temsilcisi Doç. Dr.
Hakan Karan, “Türk Taşımacılığının Köreselleşen Dünya Ticaretindeki Rolü ve ICC
Uygulamaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs ürünleri Suriye’de
Suriye’nin Başkenti Şam’da düzenlenen Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı
Buildex-Şam’a katılan heyet, bir ilki gerçekleştirerek KKTC pasaportlarını
kullanarak Şam’a giriş yaptı
Suriye/Şam- Uluslararası Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı Buildex-Şam Fuarı, 12
Mayıs 2008 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kuzey Kıbrıs, Sanayi Odası
şemsiye standı altında fuarda 3 firmayla temsil ediliyor.
Son aylarda Suriye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gelişen ilişkilerin
devamı niteliğindeki fuar Ortadoğu’ya açılan bu alandaki önemli kapılardan birisi.
Sanayi Odası son yıllarda üye firmalarıyla dış ülkelerde uluslararası fuarlara katılarak
dışa açılmada önemli adımlar atıyor.
Sanayi Odası Basın Danışmanı Hüseyin Ezgin’in verdiği bilgiye göre, Suriye’nin
Başkenti Şam’da düzenlenen fuar, 12-16 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık
olacak. Fuar, 120 bin metre kare kapalı ve açık alan olmak üzere 50’den fazla ülke ve
bin 100 firmaya ev sahipliği yapıyor.
Sanayi Odası şemsiye standı altında firmalarımızın ve Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı
yapılıyor. Fuara, ahşap görünümli alüminyum kapılarıyla Denizalp Alüminyum, bims
blok ve sarı taş ürünleriyle Tosunoğlu Gurup şirketleri ve mermer çeşitleriyle de
Levent Stonite katıldı. Fuarın açılışının ardından Suriyeli bazı bakanlar ve Türkiye’nin
Şam Büyükelçisi Halit Çevik ile Ticaret müşavirleri KKTC standlarını ziyaret ederek
stand sahipleriyle sohbet etti.
Sanayi Odası standında ülke ürünlerinin tanıtımının yanı sıra, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı
poster ve kataloglarda ziyaretçilere dağıtıldı. Fuarın ilk gününde özellikle Suriyeli
ziyaretçiler KKTC hakkında bilgi aldıkları gözlemlendi.
KKTC heyeti Suriye’nin Başkenti Şam’a uluslararası havaalanı’ndan KKTC
pasaportlarıyla giriş yaparak ayrıca bir ilki gerçekleştirdi.

