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BAFRA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI Gazetesi

1. Karadeniz Tarým ve Gýda Fuarý Açýldý
1. Karadeniz Tarým ve Gýda Fuarý,
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz
Özak, Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun
katýldýðý törenle açýldý.
1. Karadeniz Tarým ve Gýda Fuarý,
düzenlenen törenle açýldý. Trabzon
Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarýn
açýlýþýna, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný
Faruk Nafiz Özak, Devlet Bakaný
Kürþat Tüzmen, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði Baþkaný M. Rifat
Hisarcýklýoðlu, DEÝK Ýcra Kurulu
Baþkaný Rona Yýrcalý, Türkiye
Ýhracatçýlar Meclisi Baþkaný Mehmet
Büyükekþi, yabancý konuk devlet
bakanlarý ile protokol üyeleri katýldý.

yiyeceklerin tadýna baktýlar.
Protokol üyeleri daha sonra,
Uluslararasý Karayolu Taþamcýlýðý
Birliði (IRU) tarafýndan, tarihi Ýpek Yolu
için alternatif kara yolu güzergahý
belirlemek amacýyla yola çýkarýlan
TIR'larýn önünde hatýra fotoðrafý
çektirdiler.
Forza Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen
fuarda, aralarýnda Azerbaycan, Çin,
Gürcistan, Ýran, Kýrgýzistan, Moldova,
Romanya, Rusya ve Ukrayna'dan
gelen firmalarýn da bulunduðu 60'ýn
üzerinde firma katýlýyor.
Tarým ürünleri ve ekipmanlarý ile gýda
ürünlerinin sergilendiði fuar, 19 Ekim
akþamýna kadar açýk kalacak.

Akçaabat folklor ekibinin gösterisinin
ardýndan hep birlikte kurdeleyi kesen
protokol üyeleri, daha sonra stantlarý
gezerek, kendilerine ikram edilen

KOBÝ'LERE SIFIR
FAÝZLÝ KREDÝ DESTEÐÝ
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý (Bafra TSO)
Baþkaný Rýzvan Aksoy, Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýnýn açýklamýþ olduðu KOBÝ'lere
faizsiz kredinin 26 Kasým 2008 tarihinde
baþlayacaðýný söyledi. Aksoy, üst limitin
100 bin YTL olduðunu, imalatçý esnaf ve

sanatkarlara 350 milyon YTL 'cansuyu
kredisi'nin sevindirici olduðunu kaydetti.
Baþvurulara göre, bölgeler arasýnda limit
kaydýrmalarý yapýlabileceðine iþaret eden
Aksoy, bu destek programýndan 10 binin
üzerinde iþletmenin yararlanmasýný
öngördüklerini ifade ederek þöyle devam
etti.”Yapýlan bu kredi desteðinin

üyelerimize ve kobilere bir nebze olsun
nefes aldýracaðýný ümit ederim” dedi.

KOBÝ'LERE SIFIR
FA Ý Z L Ý Ý S T Ý H D A M
ENDEKSLÝ CANSUYU
KREDÝSÝ DESTEÐÝ…

Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan,
S a n a y i v e Ti c a r e t B a k a n l ý ð ý n d a
düzenlendiði basýn toplantýsýnda, Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve
Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðýnýn
(KOSGEB), imalatçý esnaf ve
sanatkarlarla KOBÝ'lere yönelik destek
kredi paketini açýkladý.
Çaðlayan, bu programda, imalatçý esnaf ve

sanatkar ile 2008 yýlý Ekim ayý itibariyle
çalýþan sayýsý 9'a kadar olan mikro ölçekli
KOBÝ'lere 25 bin YTL, pozitif ayrýmcýlýk
uygulayarak imalatçý kadýn esnaf ve
sanatkarlara ise 30 bin YTL kredi
kullandýracaklarýný söyledi.
KOBÝ'lerde ise 2008 yýlý Ekim ayý
itibariyle 9'un üzerinde çalýþaný olanlara,
bu sayýnýn üzerindeki çalýþan baþýna 2 bin
YTL artý kredi saðlanacaðýný ifade eden
Çaðlayan, söz konusu 2 bin YTL'nin 25 bin
YTL'lik limitin üzerine ekleneceðini
anlattý. Çaðlayan, ''Böylelikle, örneðin 35
çalýþaný olan bir KOBÝ, 9'a kadarki çalýþaný
için 25 bin YTL alacak, artý 26 çalýþaný için
de 52 bin YTL olmak üzere toplam 77 bin
YTL kullanabilecektir'' dedi. Çaðlayan,
programda kullanýlacak 50 milyon YTL'lik
kaynaðýn KOSGEB tarafýndan
karþýlanacaðýný, faizinin de yine KOSGEB
tarafýndan ödeneceðini bildirdi. Çaðlayan,
bu programda kredi kullanacak olan esnaf
ve sanatkarlar ile KOBÝ'lerin, krediyi, ilk 3
ayý ödemesiz, kalaný aylýk eþit taksitler
halinde olmak üzere toplam 12 ayda
ödeyeceðini bildirdi. Çaðlayan, program
kredisinin yüzde 20'sinin Güneydoðu
Anadolu Bölgesi ve Doðu Anadolu
Bölgesi'nde, yüzde 20'sinin diðer
kalkýnmada öncelikli yörelerde ve yüzde
60'ýnýn da normal yöre ve geliþmiþ

yörelerde bulunan esnaf ve sanatkarlar ile
KOBÝ'lere kullandýrýlacaðýný vurguladý.
Bakan Çaðlayan, teminat sorunu yaþayan
esnaf ve sanatkarlarla KOBÝ'lerin, sistem
üzerinden Kredi Garanti Fonu'ndan destek
alabileceklerini de kaydetti. Kredi
uygulamasýna 7 bankanýn katýlacaðýný
ifade eden Çaðlayan, bu bankalarýn Ziraat
Bankasý, Garanti Bankasý, Yapý Kredi
Bankasý, Vakýfbank, Þekerbank, Türkiye
Ekonomi Bankasý ve Fortisbank olarak
belirlendiðini söyledi.
Dünyada ciddi manada bir likidite sorunu
yaþanýrken bankalarýn birbirleriyle
yarýþarak bu proje paketine katýlmasýnýn
önemli olduðunu anlatan Çaðlayan, bunu,
özellikle KOBÝ'lere, imalatçý esnaf ve
sanatkarlara verdikleri deðerin bir
göstergesi olarak nitelendirdi. Çaðlayan,
''Bu uygulamayla reel sektörün istihdam
yaratma kabiliyetine ve kapasitesine göre
bir destek modeli öngörülmüþtür. Bu
KOSGEB'de uygulanan ilk proje olma
özelliðine sahiptir. Bu paket geçmiþte
uygulananlardan daha önemlidir.
Finansman ve krediye ulaþmanýn giderek
zorlaþtýðý bir ortamda böyle bir uygulama
bunun önemini ortaya koyuyor'' þeklinde
konuþtu.
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SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI
Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü
Konu : YTL'den TL'ye geçiþ
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5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkýnda Kanunun birinci maddesine dayanýlarak “ Yeni Türk Lirasý ve Yeni Kuruþta Yer Alan Yeni
Ýbarelerinin Kaldýrýlmasýna ve Uygulama Esaslarýna Ýliþkin Karar' Bakanlar Kurulunca 04.04.2007 tarihinde kararlaþtýrýlarak 2007/11963 Karar sayýsý ile 05
.05.2007 tarih ve 26513 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararý gereði 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi olan Yeni Türk Lirasý ve Yeni
Kuruþta yer alan “Yeni” ibareleri kaldýrýlacaktýr.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren piyasaya perakende olarak mal veya hizmet arz eden satýcý ve saðlayýcýlarýn etiket, tarife ve fiyat listelerinde mal veya
hizmet bedellerini “Türk Lirasý” veya kýsaca “TL” ya da “Kuruþ” veya kýsaca “Kr' þeklinde göstermeleri gerekmekle birlikte, fiyatlarýn halen “Yeni Türk
Lirasý” veya kýsaca “YTL” ya da “Yeni Kuruþ” veya kýsaca “YKr” þekli mevcut etiket, tarife ve fiyat listelerini 31.12.2009 tarihine kadar kullanabileceklerdir
Ancak, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren etiket, tarife ve fiyat listelerinde fiyatlarýn 'Türk Lirasý” veya kýsaca “TL' ya da “Kuruþ” veya kýsaca “Kr' þeklinde
gösterilmesi yasal zorunluluktur.
Diðer taraftan, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren fiyatlarýn kýsaca “YTL” ya da “YKr þeklinde gösterildiði halen kullanýlmakta olan mevcut etiket, tarife
ve.fiyat listelerinin “Y” harfinin silinmesi suretiyle kullanýlmasý mümkündür .
2009 yýlý içerisinde YTL ' den TL'ye geçiþin saðlanmasý için piyasaya perakende olarak mal veya hizmet arz eden Odanýz üyesi satýcý ve saðlayýcýlarýn
bilgilendirilmesi yerinde olacaktýr.
Bilgilerinize ve gereðini rica ederim.
ÖZCAN PEKTAÞ
Bakan a.
Genel Müdür

