Program yazılımcıları, Sanayi Odası’nda bir araya geldi
Bilgisayar programı yazılımcı firmaları 21 Haziran‟da Sanayi Odası‟nda bir araya gelerek
oda hakkında bilgi alırken, sektörleri hakkında da bilgi aktardı.
Bakanlar Kurulu‟nun kararıyla bilgisayar programı yazılımcılarının Sanayi Odası üyesi
olabilme hakkı bulunuyor. Bu bağlamda Sanayi Odası‟nda yapılan toplantıda Oda Başkanı
Salih Tunar, odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda, çağımızın vazgeçilmezi
olan bilgisayar ve programlarının üretim kapsamına alınması değerlendirilerek, bilişim
sektörü oluşturulması için çalışma başlatılması kararı alındı.
7 firmanın katıldığı toplantıda ayrıca, sektörün sıkıntılarının ilgili makamlara aktarılması
konuları ele alındı. Ülkemizde bilişim alanında faaliyet gösteren 50 firma bulunuyor.
Brüksel’de Eurochamber yetkilileriyle görüĢüldü
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Oda Başkanı Salih Tunar başkanlığında bir heyetle 1-3 Mayıs
tarihleri arasında Brüksele bir ziyaret egrçekleştirerek Eurochamber yetkilileriyle görüştü.
Heyette, Oda Başkan Yardımcısı Musa Sönmezler, üyeler Ozan Dağlı ve Ahmet Çıraklı
ile Oda Genel Sekreteri Mustafa Gündüz yer aldı.
Eurochamber‟e bir nezaket ziyaretinde bulunan heyet Eurochamber Genel Sekreteri
Arnoldo Abruzzini başkanlığındaki yetkililerle toplantı yaptı. Toplantıda, Eurochamber ile
yapılabilecek ortak etkinlikler ve programlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Politik sorun ayrı tutularak özel aktivitelerin yapılabileceği konusunda mutabık kalındı.
Sanayi Odası heyeti daha sonra, Türkiye‟nin AB nezninde daimi temsilcisi, Büyükelçi
Oğuz Demiralp ile TC Brüksel Temsilcisi, Büyükelçi Erkan Gezer‟e nezaket ziyaretinde
bulundu. Heyet ardından, „European Voice‟ ve Türkiye‟den çeşitli yayın organlarının
Brüksel temsilcileri ile biraraya geldi.
Oda heyeti aynı gün öğleden sonra Gelişmelerden Sorumlu Komiser Ollie Rehn‟in
Yardımcısı Jean Cristoph Filori ile yaklaşık bir saatlik toplantı yaptı. Heyet arkasından da
Kıbrıs Dairesi Başkanı Leopold Maurer ile yaklaşık bir saatlik görğüşme gerçekleşti.
Her iki görüşmede de, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde yapılan ticaretteki sorunlar,
Direkt Ticaret Tüzüğü‟nün önemi ve mutlaka geçmesi gerektiği vurgulandı. Heyet, Direkt
Ticaret Tüzüğü‟nün da yetersiz olacağı, esas yapılması gerekenin Kuzey Kıbrıs‟ın Serbest
Ticaret‟e açılması olduğu üzerinde durdu. Oda heyeti, KKTC Brüksel Temsilciliği‟nin yakın
ilgisini ve desteğini gördü.
Kutlay Erk Oda pavyonunu ziyaret etti
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Kutlay Erk, 30. Uluslar arası Kıbrıs Fuarı‟nda yer alan
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Pavyonu‟nu ziyaret etti. Sanayi Odası Başkanı Salih Tunarın eşlik
ettiği Kutlay Erk ziyareti eşi ile birlikte gerçekleştirdi.
Kutlay Erk standları tek tek ziyaret ederek katılmıcılarla sohbet etti. Kutlay Erk, bu tür
etkinliklere katılımın güzel ve etkili adımlar olduğunu belirterek, ilişkilerin gelişmesi
açısından Sanayi Odası‟nın koyduğu bu katkının önemli olduğunu vurguladı.
ÇAĞRI
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Sanayi Odası‟nın işbirliği ile “Sanayi Envanteri” çıkarılması
için bir çalışma başlatıldı.
Yapılacak anket sonucu; firmaların rekabet edebilirliği ve KOBİ destek ihtiyaçlarının
tespiti yapılacak.
Üyelerimizden, anket için gelecek kişilere yardımcı olmaları ve sorulara titizlikle yanıt
vermelerini rica ediyoruz.
KKTC ekonomisinin önündeki kısıtlamalar

Kamu kesimi dengesi
1974 sonrasında ekonominin yapılanması sırasında önerilen model ve bu çerçevede
gelişen ekonominin bir uzantısı sonucu kamu sektörü ekonomi içinde büyük bir ağırlığa
sahip olmuştur. Barış Harekatını takip eden dönemde özel sektördeki sermaye birikiminin
yeterli olmadığı düşüncesinden hareketle, imalat sanayi ve hatta turizm dahil olmak
üzere ekonominin tüm alanlarında kamu kaynakları harekete geçirilmiştir. Ancak, kuruluş
süreci koşulları içerisinde değerlendirilmesi gereken bu yapı, sonraki yıllarda da devam
ettirilmiş ve izlenen populist politikalar kamu kesiminin şişmesine yol açmıştır. Kamu
harcamaları GSMH'nın %40'ına yaklaşmıştır.Halen %18-20 civarında olan vergi oranlarını
artırarak toplam gelirlerin GSMH içindeki payının daha da yükseltilmesi ekonomideki
gelişmeyi yavaşlatabilecektir. Günümüz teknolojisinde, KKTC ölçeğindeki bir ekonomi için
vergi oranlarını artırmadan vergi gelirlerini artırmak mümkündür. Vergi idaresinin etkinliği
artırıldığı takdirde vergi oranlarının zaman içinde daha da aşağı çekilerek özel sektörün
rekabet gücünün artırılması mümkün olacaktır. KKTC'de kamu açığının düşürülmesi
öncelikle kamu harcamalarının azaltılmasıyla sağlanmalıdır. Ancak, ekonomik hayatta en
büyük paya sahip kamu kesiminin harcamalarını kısması ekonomide önemli bir boşluk
yaratacaktır. Bu nedenle, kamu harcamalarının azaltılmasının sosyal bünyede
huzursuzluğa yol açmaması için sözkonusu sürecin iyi tasarlanması gerekir. Kamunun
ekonomik hayattan çekilmesinden kaynaklanacak boşluğu, mevcut yapı içinde özel
sektörün doldurabilmesi güç gözükmektedir. Özel sektörün gelişebilmesi için ise iş
hayatının önündeki başta vergi ve sosyal güvenlik sistemi olmak üzere etkinliği kısıtlayan
faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Elverişli bir yatırım ortamı yaratılabildiği
takdirde, özel sektör, TC' ile imzalanan Mali ve Ekonomik işbirliği protokolü ile KKTC‟de
yatırımlarla birlikte kamunun küçülmesinden kaynaklanan boşluğu kapatabilecektir.
ÖzelleĢtirme
Kamu gelirlerinin ancak cari giderleri karşıladığı bir ortamda kamunun üretim
faaliyetlerinden çekilmesi gerekmektedir. Aksi halde, sürekli olarak yüksek maliyetli
borçlanma ile özel sektör tasarruf fazlası kamu kuruluşlarının açıklarının finansmanı için
kullanılacak ve bu durum sadece mevcut sorunların daha da ağırlaşmasına neden
olacaktır. İmalat sanayinin gelişme seviyesi dikkate alındığında, KKTC'de gereken
özelleştirme sürecinin Türkiye'dekinden çok farklı olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Varolan kuruluşların büyüklükleri itibariyle, özelleştirmede temel amaç, mali etkiler değil,
ekonomide
etkinliğin
artırılması
olmalıdır.
Yapılacak özelleştirmenin sanayi sektöründe faaliyet gösteren kamu ile özel sektör
firmaları arasındaki haksız rekabete son vermesi; üretimin verimsiz çalışan ve zarar
etmesine rağmen faaliyetleri durdurulmayan kamudan özel sektöre geçmesiyle verimlilik
düzeyini
artırması
beklenmektedir.
Mevcut kapasiteler ve talep projeksiyonları dikkate alınırsa, özelleştirme, özellikle enerji
alanında vakit geçirilmeden gerçekleştirilmelidir.
Tasarruf ve Yatırım
Kıbrıs'ta özel sektör tasarruf oranı yüksek ancak dalgalı bir seyir göstermektedir. Resmi
istatistiklere göre özel sektör tasarruf oranı %8-%25 arasında dalgalanmaktadır. Gerek
istatistikleri toplayan kamu kuruluşlarıyla gerekse bankacılarla yapılan görüşmeler,
tasarruf oranının yüksek olduğu görüşünü desteklemektedir. Marjinal tasarruf eğilimi de
yüksektir. Buna karşılık özel sektör yatırım oranı %10 civarındadır.Resmi istatistiklerde
yatırım oranının düşüklüğüne rağmen, işadamları tasarruflarını tekrar yatırıma
döndürmek konusunda istekli olduklarını bildirmişlerdir.
ġirketler Kesimi
Özel kesimde tasarrufların yüksekliğine karşılık yeterli sermaye birikimi sağlanamamış

olması verimsizliğe neden olmaktadır; şirketlerde daha ziyade küçük ölçekli aile şirketleri
şeklindeki yapılanma hakimdir. Özel sektör firmaları, kendi yapılarındaki verimsizliğe
ilaveten kamu kuruluşlarının zararına çalışabilmelerine imkan tanıyan ekonomik yapı
nedeniyle hem KKTC'deki kamu firmaları hem de yabancı firmalar ile rekabet etmekte
zorlanmaktadırlar. Rekabet şansının olduğu kimi ürünlerde ise iç talebin sınırlı olması,
ihracatı zorunlu kılmakta, başlıca ihracat pazarı olan Türkiye'nin tavrı üretimin
sürdürülebilmesi için belirleyici olmaktadır. Zaman zaman bazı sektörlerde üretilen
malların Türkiye'ye girişinde engeller görülmektedir. KKTC'den gelen ve Türkiye piyasası
içindeki payı küçük olan bu tür ürünlerin, KKTC için büyük bir ekonomik faaliyet anlamına
geldiği dikkate alınarak serbest piyasa koşullarında rekabet edebilen KKTC kaynaklı
ürünlerin
Türk
piyasasına
girmesine
imkan
tanınmalıdır.
KKTC vergi sistemi, Türk vergi sisteminden adapte edilmiştir. Vergiden düşme olanakları
sınırlıdır. Yeniden değerlemenin ve enflasyon muhasebesi olmaması, şirketleri enflasyona
karşı tamamen savunmasız bırakmaktadır. Enflasyon muhasebesi getirilmesi için yapılan
çalışmaların yasalaşmamış olması şirketler kesimini rahatsız eden önemli bir husustur.
Türkiye'de olduğu gibi vergi ödeyeni cezalandırıcı sistem vergi kaçaklarını artırmaktadır.
Vergi ödeyenlerin üzerinde ağır bir vergi yükü vardır.
TeĢvikler
Ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirmek, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılamak,
dışa açılmayı hızlandırmak ve özel sektörün ekonomideki ağırlığını artırmak amacıyla
uygulanan sanayi, ihracat ve turizm teşviklerinin kapsamı genişletilerek yabancı
yatırımcıların da yararlanması sağlanmıştır. Sağlık ve eğitim yatırımlarına da gelir ve
kurumlar vergisinde beş yıl süreyle %10 indirim olanağı sağlanmıştır. Teşvikler genellikle
KDV ertelemesi veya indirilmesi, piyasadaki kredi faizinden yaklaşık 30 puan civarında
düşük
faizle
kredi
verilmesi,
arazi
tahsisi,
gümrük
muafiyeti
olarak
sağlanmaktadır.Teşviklerin kullanımında genellikle bürokrasinin yavaşlığından şikayet
edilmektedir. Ancak, teşviklerin verildiği faaliyetlerin denetiminin çok sıkı olduğunu
söylemek oldukça güçtür.Teşviklerle ilgili düzenlemelerin tek bir kurumdan çıkması için
düzenlemeler yapılması gündemdedir. Teşviklerde dikkati çeken bir nokta, yaratılacak
olan katma değer ve yatırım miktarı ne olursa olsun tüm teşviklerin aynı kanuna tabi
olması ve aynı oranda teşvik alması, kademeli teşvik sistemi olmamasıdır.
Tarım
Volkanik bir yapıya sahip olan Kuzey Kıbrıs'ta hammadde ve su yetersizliği, tarımın ve
tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sınırlamaktadır. Tarımın servis sektörü dışındaki
üretim içindeki payı %47 olmasına rağmen toplam yüzölçümünün ancak %5'inde sulu
tarım
yapılabilmektedir.
Toplam alanın % 56.7'si tarım arazisidir. Bu arazinin ancak %63'ünde ekonomik olarak
tarım yapılabilmektedir. Ekonomik olarak tarım yapılabilen arazinin ise ancak %8.4'ünde
sulu tarım yapılabilmektedir. Doğru bir tarım politikası uygulanmamış, tarıma yatırım
sınırlı kalmıştır. Modern üretim tekniklerine geçilememiş, makine parkı oluşturulamamış,
kaliteli tohum, damızlık hayvan, gübre, fidan, ilaç, vb. girdi sağlanamamış; iç ve dış
talebe uygun ürün çeşitlenmesi sağlanamamıştır. Sonuç olarak, tarım yarı kurak iklim
koşullarına bağımlı durumda, verimlilik ve etkinlikten çok uzaktadır. KKTC tarımının
belkemiğini oluşturan narenciye üretiminde dahi ağaçlar genelde yaşlı olduğundan verim
oldukça düşük kalmaktadır. Yanlış tarım politikalarının en somut örneği talebi olmayan
ürünlerin üretiminin devlet tarafından hala teşvik edilmesidir.
Toplam istihdamın %20'sini oluşturan tarımda, coğrafi nedenlerle gelir istikrarını
sağlamak amacıyla 1982 yılından itibaren kuraklık tazminatı verilmektedir. "Genel Tarım
Sigortası Fonu"nun yanısıra ürün ve girdi fiyatları da sübvanse edilmektedir. Bu tür
parasal teşvikler devlet bütçesine yük olurken, tarımsal üretimin gelişmesi
sağlanamamakta, ancak üreticilerin cari yıl gelir seviyesi garanti edilebilmektedir. Teşvik

için ayrılan miktarların verimliliği artıracak yönde kullanılması durumunda, üreticilerin
gelir seviyesi iyileştirilirken, sektörün ekonomiye katkısı da daha yüksek olacaktır.
Uluslararası Ticaret
1994 yılında Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları çerçevesinde AB ülkelerinin
KKTC'den yaptığı tarım ithalatını durdurması ve sanayi mamullerinin ithalatına %14 vergi
koyması, KKTC'nin AB'ye olan ihracatını engellemektedir. AB ve diger ülkelerden olan
ihracat 1993 yılında 36 milyon dolardan 1996 yılında 25 milyon dolara inmiş, Türkiye'ye
olan ihracat ise 12.5 milyon dolardan 34 milyon dolara çıkarak toplam ihracatın yarısına
yükselmiştir. 2004 yılında ise ihracat . AB ve diger ülkelerden 29 milyon dolar olarak
görülmüş Türkiye‟ye ihracat ise 24 milyon dolar olmuştur.Bu etkide
son dönem
politikaları
önemli
olmuştur.
Limanlara uğrayarak yol alan gemilerin KKTC limanlarına uğramaması, ülkeye gelen
gemilerin sadece KKTC'ye sefer düzenlemek durumunda kalması birim başına taşıma
maliyetini yükseltmektedir. KKTC'ye gidecek bir gemiyi dolduracak kadar malın satın
alınması çoğu kez mümkün olmamakta; gemi kapasitesi kadar malın toplanmasını
beklemek de ithalatçı için ayrı bir maliyet oluşturmaktadır. İtalya-Limasol arasında yük
taşıyan gemilerin 20 ayaklık konteyner başına maliyeti 450 dolar iken, İtalya-Magosa
arasındaki taşımacılığın maliyeti 1,000 dolardır. Benzer bir maliyet farkı konteyner
boşaltmasında da göze çarpmaktadır. 20 ayaklık konteynerın Rum kesimindeki boşaltma
maliyeti yaklaşık olarak 70-75 dolar iken, Magosa'daki boşaltma maliyeti 150 doları
aşmaktadır.
Turizm
Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, turizme yeterli yatırımın yapılmaması, kamuya ait turizm
işletmelerinin etkinlikten uzak çalışma tarzı, yanlış teşvik ve turizm politikaları, tanıtım
eksikliği, tanınmamanın yol açtığı ulaşım problemleri, organizasyon ve pazarlama
eksikliği, KKTC ekonomisinin belkemiğini oluşturan bu sektörün de yeterli atılımı
gösterememesine neden olmuştur.
Yanlış turizm politikasının sonucu olarak Avrupalı turist sayısında azalma görülmekte,
ülkenin çektiği turist profili değişmekte, az döviz bırakan turistlerin oranı yükselmektedir
(Kumar turizmi hariç). Türkiye'nin serbest ticarete geçmesi ve ithal malı çeşitliliğinin
artması sonucunda bavul turizminin yok olması da turizmden elde edilen gelirleri
azaltmıştır.Turizmde öncelikli yöreler tespit edilmiş olup, bu yörelerin fiziki planlama
çalışmaları bitmek üzeredir. İsrail, Fransız ve Alman firmaları son zamanlarda KKTC'de
başta turizm olmak üzere yatırım imkanlarını araştırmaya başlamışlardır. Ayrıca, olumlu
bir ortam yaratıldığında yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarının da tasarruflarını
KKTC'de yatırıma dönüştürmeleri kuvvetle muhtemeldir.
Kaynak: KKTC Devlet Planlama Örgütü 2004 İstatistik Yıllığı.
KKTC Vergi Rehberi 2002.
Kuzey Kıbrıs Uluslar arası Kalite Kongresi’nde temsil edildi
Avrupa‟nın ve dünyanın önde gelen kalite kuruluşlarından biri olan Avrupa Kalite
Teşkilatı‟nın (EOQ) 49. yıllık kongresi 25-27 Nisan tarihleri arasında Antalya‟da yapıldı.
Kongreye Kuzey Kıbrıs‟tan, „Cypri Cola‟ (Evsu) şirketinde, Kalite Güvence Müdürü
olarak görev yapan Gıda Mühendisi Sibel Taçay da katıldı.
1956 yılında kurulan ve Türk Standartları Enstitüsü‟nün de (TSE) içinde bulunduğu
Avrupa Kalite Teşkilatı 41 üyeye sahip. 60‟ı aşkın ülkeden yaklaşık bin kişinin katılımıyla

gerçekleşen ve TSE‟nin ev sahipliği yaptığı kongrede 93 kişi sunum yaptı. Kongrede bu yıl
KKTC‟den Cypri-Cola şirketinin Kalite Güvence Müdürü Sibel Taçay da yer aldı.
Taçay, kongre ve sunumuyla ilgili verdiği bilgide, şirketin önceki yapısı ve yapının
sonradan kurumsallaştırılmasını anlattığını söyledi. Taçay, sunumda bir kalite sisteminin
oluşturulması amacıyla ISO 9001-2000 belgelendirme kararının alınması ile kalite
yönetim sisteminin şirkete kazandırdıklarının aktarıldığını belirtti.
Sibel Taçay, kongreye KKTC olarak katılmanın oldukça önemli olduğunu ve uluslar arası
bir platformda KKTC‟nin varlığının gösterilmiş olduğunu kaydetti ve “Gerek Türkiye
gerekse diğer ülkelerin kalite teşkilatlarının devlet ve özel sektörlerinden gelen kişilere
Kuzey Kıbrıs sanayisinin bulunduğu nokta bir örnekle gösterildi” dedi.
Lillikas Oda pavyonunu ziyaret etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yiorgos Lillikas, fuar
ziyareti kapsamında, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Pavyonu‟nu da ziyaret etti.
Ziyarette Lillikas‟a Oda Başkanı Salih Tunar eşlik etti. Lillikas, standları tek tek ziyaret
ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Lillikas, zaman zaman stand sahipleriyle de
sohbet etti. Stand sahipleri Lillikas‟a Güney Kıbrıs‟la Kuzey Kıbrıs arasındaki ticari
ilişkilerin önündeki engellerin en kısa sürede kalkması taleplerini dile getrdi.
CPD Düsseldrof II
Giyim
24-26 Temmuz 2005
Almanya
9. Unistyle Moda Fuarı
Hazır Giyim
10-12 Ağustos 2005
Moskova
Pure London II
Bayan Giyim
14-16 Ağustos 2005
İngiltere
Magic & WWD Magic Las Vegas II.
Giyim
23-26 Ağustos 2005
ABD
4. Türk Deri ve Kürk Fuarı
Deri ve deri giyim
01-03 Eylül 2005
Kiev/Ukrayna
Pret A Porter II.
Giyim
02-05 Eylül 2005
Paris/Fransa
Fuar öncesi ve sonrası değerlendirme
Sanayi Odası, 30 Kıbrıs Uluslar arası Fuarı‟na katılmadan önce ve katıldıktan sonra iki
değerlendirme toplantısı düzenledi.
Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu‟nda düzenlenen toplantıların ilki fuar
öncesi yapıldı. İlk toplantıda katılımcılara uygulanacak yöntem hakkında bilgi verlerek,
fuarla ilgili sorular yanıtlandı.

İkinci toplantı ise, fuar sonrası bir değerlendirme toplantısı niteliğinde geçti. Faura
katılan oda üyeleri, fuarın olumlu ve yararlı geçtiği değerlendirmesinde bulundu. Üyeler
ayrıca, çeşitli iş bağlantıları yaptıklarını da dile getirerek, yaşadıkları tecrübeleri aktardı.
Kıbrıslı Türk ve Rum iĢadamları Limasol’da buluĢtu
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Ali Erel, ticari araçların Kuzey'den Güney'e geçerken
sınırlamalara maruz kalmasının "kişilerin, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı" ilkelerine
aykırı olduğunu vurguladı. Erel, ticari araçların Güney'den Kuzey'e hiçbir sınırlamaya
maruz kalmadan geçebildiğini ancak Kuzey'den Güney'e geçerken sınırlamalara maruz
kalındığını dile getirerek, bu durumun özellikle "kişilerin, mal ve hizmetlerin serbest
dolaşımı" ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti.
Erel, Kuzey'den Güney'e geçirilebilen mal hacminin de hiç tatminkâr olmadığını ifade
etti.
Erel bu açıklamalarını Türk ve Rum işadamlarının bir araya geldiği 18 Mayıs‟daki
toplantıda yaptı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Limasol Ticaret ve Sanayi Odası'nın
girişimiyle ikinci kez Limasol'daki Hawai Otel'de bir araya gelen Kıbrıslı işadamları, Yeşil
Hat Tüzüğü çerçevesinde Kuzey ve Güney arasında mal ve hizmet akışını arttırmak ve
olası işbirliklerine zemin hazırlamak için görüş alış verişinde bulundu.
İki kesimden 150'şer işadamının katıldığı toplantı, saat 17.00'de Limasol Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Tony Antoniou, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Ali Erel ve AB
Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Büyükelçi Adriaan van der Meer'in açılış konuşmalarıyla
başladı. Toplantı konuşmaların ardından ikili görüşmelerle devam etti ve ardından da
akşam yemeğine geçildi.
Toplantıda ilk konuşmayı Limasol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tony Antoniou
yaparak bu toplantının başarılı olacağını umduğunu ve önceki toplantılarından sonra
bugünkü katılımın kat kat yüksek olduğunu vurguladı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'yla uzun zamandır işbirliği içerisinde bu toplantıya
hazırlandıklarını dile getiren Antoniou, bu özverili çalışmalar sonucunda bundan sonra da
Lefkoşa, Larnaka ve Baf'ta birer toplantı yapmayı planladıklarını belirtti.
Bu toplantıların işadamlarına birbirlerini yakından tanıma fırsatı vermek amacıyla
düzenlendiğine dikkat çeken Antoniou, aylardır yapılan çalışmaların karşılığını almayı
beklediklerini kaydetti.
Antoniou, Yeşil Hat Tüzüğü'nün Güney-Kuzey arasındaki ticareti öngördüğüne
değinerek, bu tüzüğün başarıya ulaşmasında Ali Erel ve AB Kıbrıs Temsilciliği Başkanı
Büyükelçi Adriaan van der Meer'in büyük katkıları olduğunu ifade ederek teşekkür etti.
Tarihte bir ilk!
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 30. Kıbrıs Uluslar arası
Fuarı’na 52 firma ile katıldı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 18 Mayıs‟ta Kuzey Kıbrıs‟ta ve 20 Mayıs‟ta da Güney Kıbrıs‟ta
“Kıbrıs Uluslar arası Fuarı”na katılım nedeniyle iki basın toplantısı düzenledi.
20-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan fuara KKTC'den 52 firma, Yeşil Hat Tüzüğü
çerçevesinde Güney Kıbrıs'a satılabilen ürünler kapsamına giren mobilya, inşaat
malzemeleri, temizlik ürünleri ve kimyasalları, metal işleri, kozmetik ürünleri, kağıt
ürünleri, şişelenmiş su, meyve suyu, kuru kahve ve el sanatları ürünlerini sergiledi.
Sanayi Odası, resmen 19 Mayıs'ta, halka ise, 20 Mayıs'ta açılan fuar nedeniyle 20 Mayıs
Cuma günü saat 11.00'de Güney Lefkoşa'daki fuar alanındaki 1 numaralı pavyonda bir
basın toplantısı düzenledi. Oda ayrıca, 24 Mayıs Salı akşamı saat 19.30'da yine fuar
alanında resepsiyon verdi.
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar 18 Mayıs‟ta Sanayi Odası'nda düzenlediği basın
toplantısında, "Kıbrıs Uluslararası Fuarı"na katılma kararını açıkladı. Tunar, fuar, fuara
katılacak firmalar ve süreç hakkında da bilgi verdi.

Tunar, Yeşil Hat Tüzüğü'nün yürürlüğe girdiği günden bu yana Kıbrıslı Türk ve Rum
işadamları arasında ticaret ile ilişkilerin artırılması amacıyla çaba harcayan odanın,
tüzüğün daha da genişlemesi için AB Komisyonu'yla çalışmalar yaptığını söyledi.
Tunar, "Bu bağlamda odamız bugüne kadar USAID çerçevesinde, Güney'de MGC
Danışmanlık Firması ile UNDP kapsamında kuzey ve güneydeki mobilya üreticilerinin
işbirliğinin sağlanmasında çalışmalar yaptı" dedi.
Fuara katılarak Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Güney Kıbrıs'a satılabilen ürünleri ve
Kuzey Kıbrıs'taki üretim sektörünün potansiyel alıcılara ve Rum toplumuna tanıtılmasının
amaçlandığını kaydeden Tunar, ayrıca Güney Kıbrıs alıcısındaki Kuzey Kıbrıs ürünlerinin
alımına karşı var olan isteksizliği kırmayı hedeflediklerini belirtti. Tunar, fuarı ziyaret
edecek
yabancı potansiyel alıcılara da ulaşılabileceğini söyledi.
Salih Tunar, "İki toplum işadamlarının yakınlaştırılmasının sağlanması ile her iki
toplumun da kabul edeceği bir çözüm ortamı yaratılması da amaçlarımız arasındadır"
dedi.
Fuara 52 firmayla katılan Sanayi Odası adına bin 500 metrekarelik 1 numaralı sergi
binasının tahsis edildiğini söyleyen Tunar, sadece Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Güney
Kıbrıs'a satılabilen ürünlerin teşhir edildiğini kaydetti.
Tunar, tarımsal ve hayvansal ürünlerin fuarın dışında tutulduğuna işaret ederek sadece
mobilya, inşaat malzemeleri, temizlik ürünleri ve kimyasalları, metal işleri, kozmetik
ürünleri, kağıt ürünleri, şişelenmiş su, meyve suyu, kuru kahve ve el sanatları ürünlerinin
sergileneceğini belirtti.
Fuar süresince katılan firmaların tanıtımını yapmak amacıyla sinevizyon gösterisi
düzenleneceğini söyleyen Tunar, Sanayi Dergisi'nin Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2
dilde hazırlanan özel sayısının dağıtılacağını ifade etti.
“DıĢa açılma çalıĢmalarımız devam edecek”
Kıbrıs Türk üretim sektörünün dışa açılma çabalarının devam edeceğine işaret eden
Salih Tunar, şöyle devam etti:
"Kıbrıs Türk üretim sektörü olarak bir çözüme katkı yaratacak bir işbirliği için elimizi
Güney Kıbrıs işadamlarına uzatıyoruz. Aynı olumlu karşılığı görmemiz halinde, Kıbrıs Türk
toplumunun 24 Nisan referandumunda ortaya koyduğu barış, demokrasi, çözüm ve AB
doğrultusundaki açık iradenin gerçekleşmesi için adım atılmasını bekleyeceğiz. Bu Kıbrıs
Türk toplumu üzerindeki izolasyonların kaldırılması yönünde somut bir adım olacak.
Sadece Kıbrıs'ta serbest ticaretin değil Kuzey Kıbrıs'la dünyanın serbest ticareti
sağlanacaktır"
Yabancı basın ilgi gösterdi
Öte yandan Güney Kıbrıs‟ta 1 numaralı Kıbrıs Türk Sanayi Odası‟na ait pavyonda
düzenlenen basın toplantısına yabancı basın büyük ilgi gösterdi.
Basın toplantısında konuşan Oda Başkanı Salih Tunar, Kıbrıs'taki iki toplumun uzun
süre ayrı kaldığını ve büyük acılar yaşadığını kayderek, bu etkinliğe katılmakla iki taraftan
iş
çevrelerini bir araya getirmeyi ve iki toplum tarafından da kabul edilebilecek bir çözüm
için ortam yaratmayı hedeflediklerini de söyledi.
Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Yeşil Hat Tüzüğü'nün Kuzey Kıbrıs ekonomisine katkı
konusunda beklenen gelişmeyi sağlayamadığını ve iki taraftan işadamlarının işbirliğine de
yol açmadığını ifade eden Tunar, tüm AB vatandaşları gibi Kıbrıslı Türklerin de kısıtlama
olmadan iş yapma
hakkı bulunduğunu kaydetti.
Doğrudan Ticaret ve Mali Yardım tüzüklerinin de yürürlüğe girmesi ve Türkiye ile Güney
Kıbrıs arasındaki gümrük birliği anlaşmasının tüm Kıbrıs'ı kapsaması gerektiğini söyleyen
Tunar, USAID
programı çerçevesinde Kuzey ve Güney'den işadamlarının yakınlaşması için Amerikalılarla
yapılan çalışmaları anlattı.

Tunar, iki toplum arasında malların tüketimi konusunda psikolojik engellerin iki tarafta
da kalkması gerektiğini vurguladı.
Üyelerinin yüzde 25'inin ISO 9000 belgesi aldığını ve yıl sonuna kadar bu oranın yüzde
40'a ulaşmasını beklediklerini ifade eden Tunar, üyelerine ait 2 tonun üzerindeki araçlara
da ilk kez fuar çerçevesinde Güney'e geçiş izni verildiğini, bunun da iyi bir gelişme
olduğunu söyledi.
Tunar, "Kıbrıs Türk üretim sektörü olarak çözüme katkı yapacak bir işbirliği için elimizi
Kıbrıslı Rum iş insanlarına uzatıyoruz" dedi.
Kıbrıs Rum iş insanlarını ve halkını stantlarını ziyaret etmeye davet eden Tunar, ayrıca
KKTC'de 10 Haziran'da başlayacak fuara Rum iş adamlarını ve halkını beklediklerini
söyledi.
Fuarın ikinci günü Sanayi Odası pavyonunda düzenlenen fuar kokteyline, Amerika ve
AB ülkelerinin elçileri ile üst düzey yetkilileri katıldı. Kokteyle ayrıca, çok sayıda Rum
işadamı ve yetkilileri de katılarak standları ziyaret etti.
Halkin Sesi ve Kanal T ile bir araya geldik
“Medya ile yemekli toplantılar” etkinliğinin ikincisi Halkın Sesi ve Kanal T ile yapıldı.
Toplantıya her iki medya kuruluşunun yetkilileri ve köşe yazarları katıldı.
30 Mayıs gecesi Ballı Restoran‟ta gerçekleşen yemekli toplantıda misafirlerin yanı sıra
Oda Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Yemekte kısa bir konuşma yapan Oda
Başkanı Salih Tunar, odanın yakın geçmişte yaptığı etkinlikler konusunda bilgi verdi.
Daha sonra söz alan Halkın Sesi Gazetesi Sahibi Mehmet Küçük, üretimin her zaman
yanında olduklarını ve gazete olarak sanayicilere her türlü katkıyı koymaya hazır
olduklarını ifade ederek davete teşekkür etti.
Yemeğe ayrıca, Halkın Sesi Gazetesi‟nden Akay Cemal, Emir Akkor, Salih Coşar ve Özer
Hatay katıldı. Kanal T Televizyonu‟nda ise, sahibi Ersin Tatar, Mehmet Moreket, Reşat
Akar, Dilek Kırıcı yemekte yer aldı. Yemekli toplantı oldukça samimi bir havada geçti.
Sanayi Odası hükümetten bekelentiler konulu basın toplantısı düzenledi
“AB ile uyumlu mevzuat”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KIBSO) Başkanı Salih Tunar, Kıbrıs Türk sanayicisinin, eşitlik,
karşılıklılık ve haksız rekabete maruz kalmadan, liberal ekonominin uygulandığı bir
ortamda Güney Kıbrıs sanayicisiyle rekabet etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Tunar, 6 Mayıs‟ta düzenlediği basın toplantısında, KIBSO'un, yeni hükümetten beklentileri
ile son günlerde gündem oluşturan asayiş konularındaki düşüncelerini açıkladı.
KIBSO'nun Brüksel ziyareti ve orada yapılan temaslar hakkında bilgi veren Oda Başkanı
Salih Tunar, daha sonra 8 sayfalık kitapçık haline getirilen "Yeni Hükümetten Beklentiler"
başlıkla basın açıklamasını okudu.
Salih Tunar, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler/Demokrat Parti (CTP-DP/DP)
Koalisyon Hükümeti'nin iç ve dış şartların çok müsait olduğu bir dönemde göreve
başladığına işaret ederek, "Türk Lirası'ndaki istikrar; Kıbrıs'ın bir bütün olarak Avrupa
Birliği (AB) toprakları içine girmesiyle Kuzey Kıbrıs'ın AB'ye entegrasyon sürecinin
başlamasını" bu
olumluluklara örnekler olarak sıraladı.
Tunar, Türkiye'nin, Ankara Anlaşması'nı Güney Kıbrıs'ı da kapsayacak şekilde
genişletecek olmasının, Kuzey Kıbrıs'ın, bölge ticaretinin dışında kalması olasılığını
gündeme getirdiğine dikkat çekerek, hükümetten bu konudaki beklentilerinin, (Güney
Kıbrıs da dahil) tüm AB
ülkeleriyle serbest ticaretin sağlanması ve Türkiye ile Gümrük Birliği seviyesinde
ekonomik ilişki kurulması olduğunu söyledi.
Salih Tunar, Kıbrıs'ta çözüm olana kadar, mal ve hizmet üreten sektörlerin girdi
maliyetlerini düşürecek destekler sağlanarak, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet gücünün
artırılması, özellikle Güney Kıbrıs ve AB ekonomileriyle rekabet edebileceği ortamın tesis
edilmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Serbest ticaretin, sadece Yeşil Hat'ta yapılacak ticaretin serbestleştirilmesiyle
gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeken Tunar, yapılması gerekenin, Kuzey Kıbrıs'ın tüm
limanlarından AB ülkeleriyle yapılan ticaretin serbestleştirilmesi, AB dışında kalan
ülkelerle ise Ortak Gümrük Tarifesi'nin hiç delinmeden uygulanması olduğunu söyledi.
Başkanı Salih Tunar, serbest ticaretin başlamamasının nedeninin, Kıbrıs sorunundaki
çözümsüzlük ve AB müktesebatının Kuzey Kıbrıs için askıya alınması değil, hükümetin
Kuzey Kıbrıs mevzuatını, AB müktesebatıyla uyumlaştırmadaki irade eksikliği olarak
gördüklerini kaydetti. Tunar, "Yeni hükümeti anayasamız da dahil, bütün yasalarda ve
mevzuatta gerekli değişiklikleri (reformları) yaparak, mevzuatımızı AB mevzuatı ile
uyumlaştırmaya davet ederiz" dedi.
Direkt Ticaret Tüzüğü yürürlüğe girmeden, Türkiye-Güney Kıbrıs Gümrük Birliği'nin
yürürlüğe girmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda, eş zamanlı olarak TC-KKTC
Gümrük Birliği'nin de yürürlüğü germesi gereği üzerinde duran Tunar, "Kıbrıs Türk Sanayi
Odası, değişen konjonktürde ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile gümrük birliğine girmesi
halinde Kuzey Kıbrıs'ın dışında kalamayacağının AB Komisyonu'na ve üye ülkelere
anlatılacağına inanmaktadır" dedi.
KIBSO Başkanı Salih Tunar, Kuzey Kıbrıs'ta bugün bilinen anlamıyla liberal ekonomiyle
hiç ilgisi olmayan bir tür 'paylaşım ekonomisi' uygulandığına işaret ederek, yeni
hükümetten beklentilerinin, liberal ekonomik sistemi, AB'deki gibi uygulaması olduğunu
söyledi.
Tunar, bu çerçevede, devletin "üretici ve işletmeci"' olmaktan süratle vazgeçerek,
"denetleyici ve düzenleyici" olmasını istedi.
Tunar, daha sonra KIBSO'nun ekonominin diğer alanlarındaki beklentilerini, küçük ve
orta boy işletmeler; ulaşım maliyetleri; damping uygulamasının durdurulması; standart
dışı ithalat; finans politikaları; sanayi ve turizm tesislerinin mülkiyeti; organize sanayi
bölgeleri; maliye; vergi sistemi; kamu yönetimi; çalışma yaşamı; sosyal güvenlik; eğitim;
demokratikleşme;
çözüm başlıkları altında sıraladı.
Tunar, demokratikleşme konusundaki istemlerini, anayasa ve yasaların gözden
geçirilerek AB ile uyumlaştırılması; bireysel özgürlüklerin genişletilmesi, bireysel ve
kurumsal rekabetin önündeki her tür engelin kaldırılması ve polisin İçişleri'ne bağlanması
olarak sıraladı.
Salih Tunar, hükümetin eğitim sisteminde gerekli değişiklikleri yaparak "üniversite
mezunu işsizler" yerine, "kendisine güvenen meslek sahibi gençler" yetiştirmesini talep
etti.
KKTC vatandaşı olmayanların çalışma izni çıkarma prosedürünün sadeleştirilerek
kısaltılması gereği üzerinde duran Tunar, kamunun küçültülerek, bütçenin özel sektör
üzerindeki yükünün azaltılmasını istedi.
Tunar, bütçede özellikle personel giderleri ve sosyal transferler kalemlerinin ülkenin
milli gelir seviyesine göre 'çok yüksek' olduğunu savunarak, bu kalemlerin küçültülmesini
istedi
Salih Tunar, bazı firmaların yüksek enflasyon döneminde varlıklarını devam ettirmek için
kayıt dışına çıktığını belirterek, bu konuda hükümetin gerekli düzenlemeleri yaparak bu
konumdaki firmaları kayıt altına almasını istedi.
KIBSO'nun finans politikası konusundaki talebinin, Kuzey Kıbrıslı yatırımcılara en
azından Güney Kıbrıslı yatırımcının kullandığı kredi maliyetlerinde kredi temini olduğunu
söyleyen Tunar, organize sanayi bölgeleri yasa tasarısının ivedilikle yasalaştırılması
gereği üzerinde durdu.
Öte yandan, Salih Tunar asayiş konusuna da değinerek, asayiş sorunlarının İçişleri ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yapacağı ve uygulayacağı çağdaş
düzenlemelerle çözülebileceğini söyledi. Tunar, her ülkede olduğu gibi KKTC'de de
girişlerin kontrol altına alınması gereği üzerinde durarak, "Girişlerin kimlikle veya
pasaportla yapılması önemli
değildir. Önemli olan girişlerin kontrol edilmesidir. Bu nedenle, kimlikle girişleri kaldırmak
hiçbir anlam ifade etmez" dedi.

Yapılması gerekenin kimlikle girişi kaldırarak, turist, öğrenci ve öğrenci velilerinin adaya
girişini zorlaştırmak olmadığını vurgulayan Tunar, önemli olanın yapılacak denetimle
turist olmayanların girişinin engellenmesi olduğunu kaydetti.
Salih Tunar, her ülkenin, ucuz işgücü gerektiren işlerde yabancı işçileri çalıştırdığını
anlatarak, bu durumdaki yabancı işçilerin kayıt altında ve sürekli olarak çalıştırıldığını
ancak, vatandaş yapılmadığını belirtti.
Yabancı işgücünü kayıt altına alınması için, kayıt formalitelerinin azaltılması gerektiğini
anlatan Tunar, bu konuda geçmiş dönemden başlayan isteklerini yineledi.
KKTC-TC Ekonomik ve Mali ĠĢbirliği Protokolü imzalandı
KKTC‟yle Türkiye arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Ek Protokolü 4 Haziran‟da
imzalandı.
Sayıştay Toplantı Salonu‟nda saat 12.10‟da imzalanan protokole Başbakan Ferdi Sabit
Soyer, Türkiye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ve Ekonomi Bakanı
Derviş Kemal Deniz imza koydu.
Protokol, 2003 yılında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü‟nde KKTC‟ye
verilmesi öngörülen 450 milyon dolarlık finansman desteğine 100 milyon dolar daha
eklenmesini ve protokolün süresinin 2006 yılı sonuna kadar uzatılmasını öngörüyor.
Protokol, Türkiye'nin KKTC'ye 2006 yılı sonuna kadar 100 milyon dolar finansman
desteği sağlamasını öngörüyor.
Sayıştay binasındaki Hayati Güven Toplantı Salonu'nda imzalanan ek protokol,
"Yeniden Yapılandırma ve Ekonomik Kalkınma Programı" ile mutabakat zaptını içeriyor.
Ek protokole göre, 2003 yılında imzalanan ve Türkiye'nin 2003-2005 yılları arasında
KKTC'ye 450 milyon dolarlık finansman desteği vermesini öngören protokolün süresi
2006 yılı sonuna kadar uzatılıyor ve 100 milyon dolar daha finansman sağlanmasını
düzenliyor.
Protokolün imza törenine Maliye Bakanı Ahmet Uzun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi
Aydan Karahan, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Tamer Gazioğlu, bazı bakanlıkların
müsteşarları, müdürler ile Türkiye ve KKTC teknik heyetleri de katıldı.
“Medya ile yemekli toplantılar” dizisinin ilki Kıbrıs Medya Grubu ile yapıldı
Sanayi Odası Yönetim Kurulu aldığı bir kararla “Medya ile yemekli toplantılar” dizisinin
ilkini 16 Haziran akşamı Kıbrıs Medya Grubu yöneticileriyle Çağlayan Gelik Restoran‟ta
gerçekleştirdi.
Oldukça samimi bir havada geçen toplantıda ilk sözü alan Sanayi Odası Başkanı Salih
Tunar, Oda çalışmaları hakkında bilgi vererek, üretimin sorunlarını kısaca aktardı. Daha
sonra söz alan Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Ergüçlü, Sanayi Odası
yetkilileriyle biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getrerek, her zaman için
karşılıklı iletişimden yana olduklarını söyledi. Ergüçlü, üretimin ve özel sektörün
gelişiminin önemini vurgulayarak, temsil ettiği yayın organının kapılarının her zaman için
sanayicilere açık olduğunu ifade etti.
Yemekli toplantıda, konuk gazateciler oda yöneticilerine çeşitli sorular yönelterek
üretim ve sorunları hakkında detaylı bilgi edinme şansı buldu. Toplantıya, Kıbrıs TV ve
Radyo Müdürü Erdinç Gündüz, Kıbrıs Gazetesi Yazıişleri Müdürü Başaran Düzgün, Kıbrıs
Gazetesi Haber Müdürü Ali Baturay, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Program yapımcıları,
Taylan Kav ve Aysu Basri, köşe yazarları Mustafa Doğrusöz, Ahmet Tolgay ve Necdet
Ergün katıldı.
Klosson’dan Sanayi Odası veda ziyareti
Görev süresi tamamlanan Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Büyükelçisi Michael Klosson
ve American Elçiliği Müsteşarı Richard Dixon eşliğinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası‟na dün
(28.06.05) saat 16.00‟da bir veda ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulunun hazır bulunduğu ziyarette konuşan Sanayi Odası Başkanı Salih
Tunar, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması sürecinde Klosson‟un büyük çabaları

bulunduğunu ifade etti. Salih Tunar görevi süresince bu çabalarını sürdüren Michael
Klosson ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası‟nın da iyi ilişkiler geliştirdiğini kaydetti. Salih Tunar,
Klosson‟a bunda sonraki görevinde başarılar dileyerek oda adına Lefkara işi hediye etti.
Büyükelçi Klosson‟da yaptığı kısa konuşmada, Kıbrıs‟ta görev yaptığı süre içinde
sorunun çözümü yönünde gayret sarfettiklerini söyleyedi. Hükümet olarak Annan Planı
temelinde bir çözümü arzuladıklarını ifade eden Klosson, Kıbrıs Türkü‟nün çözüm
yönündeki istencini takdir ettiğini belirti. Klosson, Sanayi Odası‟nın kendisiyle olan
diyaloğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerel sözlerini “teşekkür” ederim diyerek
tamamladı.
“Mülkiyet davaları planlı, organize bir hareket”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Rum Yönetimi'nin açmaya başladığı 'mülkiyet davalarını'
Kıbrıslı Türklere yönelik, "önceden planlanmış ve programlanmış organize bir hareket"
olarak değerlendirdi.
Sanayi Odası Cumhurbaşkanı'ndan ve yeni kurulan hükümetten, Rum Yönetimi'nin
davaların devamı yönünde ısrar etmesi halinde; insan hakları ihlallerine uğramış Kıbrıslı
Türklere, hukuksal ve maddi destek vermesini ve bu ihlallerin uluslararası yargıya
taşınmasını istedi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, açılan mülkiyet davaları ve
Rum mahkemelerinde alınan tutuklama emirlerinin, iki toplumu birbirinden
uzaklaştıracağı, barış ve iki bölgeli federal çözüm ihtimallerine darbe vuracağı ve durumu
gerginleştireceği ifade edildi. Özellikle turizm tesisleri, restoranlar ve emlak alan yabancı
uyrukluların seçilmiş olması ile ülke ekonomisine zarar verilmesinin amaçlandığına işaret
edilen açıklamada, Rum Yönetimi'nin bu tür girişimlerinin büyük bir hata olduğuna inanan
Sanayi Odası'nın, haklarında tutukluluk kararı verilenlerin yanında olacağı kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"BM denetiminde yapılan insan takasının ardından, mülkiyet takasını bugünlere kadar
engelleyen Rum Yönetimi'nin organize ettiği mülkiyet davaları, Kıbrıs Türk Toplumu
üzerinde baskı oluşturmak için açılmaktadır. 50 yıldır baskılarla bir çözüme
ulaşılamamıştır. Mülkiyet davaları ile oluşturulmaya çalışılan baskılar, sadece iki toplumu
bir birinden
uzaklaştırmaya ve bölünmüşlüğü kalıcılaştırmaya hizmet edecektir."
Odamız ISO 9001:2000 (Kalite Yönetim Sistemi) sertifikası almak için çalıĢma
baĢlattı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Olgun Danışmanlık Firması mutabakatı ile
gerçekteştirilmesi planlanan ISO 9001:2000 (Kalite Yönetim Sistemleri) Sertifika
Proğramı alma çalışmalarına odamızda başlandı.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartı, müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların
katılımı, proses yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı ilişki kavramları ve
tedarikçilere karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine kurulmuş müşteri
memnuniyeti, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sistemin
bütünlğünün saplanmasıdır. Bu bağlamda ISO 9001:2000 (Kalite Yönetim Sistemleri)
müşteri tatminini izlemek, dökümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem
veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem ve prensiplerini desteklemek ve
entegrasyonunu kolaylaştırmak, süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede
ölçülebilir kalite hedeflerinin belirlenmesi ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli
iyileştirme sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını sağlamak ve bunları dökümalar
yoluyla desteklemek sistemin genel yapısıdır.
Odamız, ISO 9001:2000 (Kalite Yönetim Sistemleri) Sertifika Proğramı alma
çalışmalarını başlatarak bir ilke imza atmış ve KKTC sivil toplum örgütlerine de bu
standartların kazanılmasında örnek olmayı amaçlamıştır.
Protokol !

Özgün KUTALMIġ
Yönetm Kurulu üyesi
Güney Kıbrıs‟ta, Mayıs ayı içerisinde bu yıl otuzuncusu yapılan Kıbrıs Uluslarası Fuarı‟na
KT Sanayi Odası üyelerinden yeşil hat tüzüğü çerçevesinde mal satabilecek olan Kıbrıs
Türk sanayicileri de katıldı. Bu katılım dolayısı ile resmi açılışı bir gün önce yapılan fuarın
açılış törenine KT Sanayi Odası yönetim kurulu başkan ve üyeleri de eşleri ile birlikte
davet edildi.
Davete icabet edip gidecek olanlara arabalarını bile park edebilecekleri yer dahi fuarın
ana giriş kapısındaki park yerinde ayrılmıştı. İçeri girdiğimiz zaman ise, konuklara
yerlerini gösteren en az 10 teşrifatçı kız vardı. KT Sanayi Odası‟ndan geldiğimizi
söylediğimiz zaman derhal bize ayrılan yere bizi oturttular. Yerimiz altıncı sırada olmasına
rağmen protokolun en iyi yerlerinden biri idi. Yönetim Kurulu Başkanımız ile KT Ticaret
Odası Başkanı ise, eşleri ile birlikte ilk sırada oturtuldular. Bizim önümüzdeki sırada ise,
Rum ordu komutanı korgeneral oturuyordu. Yanımızdaki sırada ise, bir tümgeneral
oturmaktaydı. Daha öndeki sıralarda ise, Rum işadamları ile Rum siyasiler
oturmaktaydılar. Ancak protokolde Rum işadamları çoğunluktaydılar.
10 Haziran‟da da KKTC Uluslarası Fuarı açıldı. Odamız Yönetim Kurulu üyeleri adına
sayın Ekonomi Bakanı Derviş Deniz imzalı birer davetiye gönderildi. Davetiyeler‟deki
LCV‟nin karşısındaki telefon numarasına davete icabet edeceğimizi bildirmemize rağmen
tören alanına vardığımız zaman bizi karşılayan ve nereden geldiğimizi soran olmadı.
Nerede oturacağımı bilemediğim için ayakta dururken, İngiliz Elçiliği‟nde görevli ticari
ateşeye rastladım. Odamızı sık sık ziyaret ettiklerinden tanışıyordum. Hal hatır sorduktan
sonra birilerinin bizimle ilgilenmesini boşuna bekledik. Daha fazla dayanamayıp karşıda
birkaç kişi ile sohbet eden Ticaret Dairesi Müdürü sayın Hüseyin Manioğlu‟na gidip
yanımdaki şahsın İngiliz Elçiliği‟nden davetli olduğunu ve lütfen ilgilenilmesini söyledim.
Bunun üzerine Manioğlu bana, bu işle protokolun ilgilendiğini söyledi. Protokolun kim
olduğunu bilmediğimi, onun için ilgili şahsa yardımcı olmaları için müdahalesini istedim.
Sayın Manioğlu bir genç bayan ve bir genç adamla konuştuktan sonra, genç adam
gelerek İngiliz ateşeyi bir yere oturttu. Ben, Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak ve
davetli olduğum halde orada kalakaldım. Meğer, o iki protokol görevlisinin görevi sadece
bakan, başbakan, büyükelçi ve müsteşar gibi siyasilere rehberlik yapmakmış. KKTC Fuarı,
KKTC‟li işadamları sayesinde bu yıl da kapılarını açabilmiştir. Ancak protokolda kaç tane
işadamına yer verilmiştir? Şahsın adına davetiye gönderilirse ve şahıs da geleceğini
bildirirse, o şahsın o davette bir yeri olduğu anlamı çıkmaz mı? Yoksa şahsa gönderilen
davetiyenin anlamı kırmızı koltukların arkasında boş bulduğun yere otur mudur? Protokol
görevlilerinin görevi sadece seçilmiş siyasilere rehberlik yapmak mıdır? Sayın Derviş
Deniz gelecek yıl yapılacak olan 31. Kıbrıs Fuarı‟na lütfen protokolcülerinizi gönderin ve
protokol nasıl yapılır ve işadamı olmadan yapılamayacak bir etkinlikte işadamına verilen
değeri görün.
NOT: KKTC Uluslararası Fuarı‟na Güney‟deki yabancı elçiliklerin ticari ateşelerinin
hiçbirinin davet edilmediğini de odamız sekreteryasından yaptığım soruşturmada
öğrendim. Fuar açılışına katılan İngiliz ateşenin de Odamız Sekreterliğini arayarak Fuar
açılışına davetiye alamadığını bir aksilik olup olmadığını sorması üzerine Odamız Genel
Sekreteri‟nin elinde bulunan bir davetiyeyi kendisine ulaştırması sayesinde fuar açılışına
katılabilmiştir. Günde beĢ vakit izolasyonlar kalkmalıdır diyen siyasilerimize
duyurulur.
Rum Lider Papadopulos pavyonumuzu ziyaret etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Tasos Papadopoulos Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Pavyonu‟nu ziyaret etti. Rum lider fuarın açılış töreninin ardından Sanayi Odası‟nın
pavyonunu da Oda Başkanı Salih Tunar eşliğinde ziyaret etti.

Pavyona hızlı bir ziyaret gerçekleştiren Rum lider, stand sahiplerinin kıbrıs sorununa
ilişkin sorularına politik cevaplar verdiği gözlemlendi. Rumca bilen bazı stand sahipleriyle
sohbet eden Rum Lider Papadopoulos‟a kalabalık bir koruma heyeti eşlik etti.
Güney Kıbrıs Marketçiler Birliği ile toplantı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası‟nın girişimiyle Güney Kıbrıs Marketçiler Birliği ile başlayan
temasların devamı olarak 29 Haziran‟da Sanayi Odası‟nda bir toplantı düzenlendi.
İkisi Güney Kıbrıs‟ta düzenlenen toplantıların devam olan toplantıya birlik yetkilileri ile
bazı Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Kıbrıs ürünlerinin karşılıklı
olarak her iki tarafın büyük marketlerinde satışa sunulması için yapılması gerekenler ele
alındı.
KITSAB ve KIBSO Rusya büyükelçisini ziyaret etti
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Aceteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası
(KIBSO) heyetleri, Rusya Federasyonu Lefkoşa Büyükelçisi Andrey A. Nesterenko'ya
birlikte 28 Mayıs‟ta ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
KITSAB'dan yapılan açıklamaya göre, KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çetin
Büyükelçi Nesterenko'ya bir mektup sunarak, KKTC'nin turizm piyasalarının geliştirilmesi
ve çeşitlendirilmesi amacıyla Rusya ile turizm konusunda işbirliği olanakları hakkında bilgi
verdi.
Mektupta şu konular yer aldı:
"KITSAB üyesi acenteler ile Rus seyahat acenteleri'nin karşılıklı işbirliği olanaklarının
gerçekleştirilmesi; Rusya Seyahat Acenteleri Örgütü yetkililerinin Kuzey Kıbrıs'a davet
edilmesi; Ambargolar ve izolasyonların kaldırılması yolunda yardımcı olunması; direkt
veya Türkiye bağlantılı seferler ile Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a ve Kuzey Kıbrıs'tan Rusya'ya
turist
taşınması ve bu konuda Türk Hava Yolları tarafından önümüzdeki sezondan itibaren
başlatılacak avantajlı uygulamalara yardımcı olunması; Rusya Federasyonu sınırları içinde
düzenlenen uluslararası turizm fuarları ve etkinliklerinde KITSAB üyelerinin KKTC Turizm
Bakanlığı ile birlikte doğrudan ve daha etkili daha aktif biçimde temsili için destek
sağlanması; Moskova'da açılması planlanan bir turizm enformasyon bürosunun turizm
alanındaki karşılıklı işbirliği hususunda büyük yararlar sağlayacağı."
Büyükelçi Nesterenko'nun, ziyaretten ve verilen bilgilerden memnuniyetini belirterek,
benzeri temasların belirli sıklıklarla yapılmasında yarar gördüğünü ve sık sık bilgi
alışverişinde bulunulacağını belirttiği ifade edildi.
Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢbakan Soyer’i ziyaret etti
Soyer: “Sivil Toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceğiz”
Sanayi Odası, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetine "yeniden
yapılanma" çalışmalarında destek belirtti.
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar, oda yöneticileriyle birlikte 7 Mayıs‟ta Başbakan Ferdi
Sabit Soyer'i ziyaret ederek "yeniden yapılanma" çalışmalarına destek verdi ve sektörün
taleplerini bir kitapçık halinde detaylarıyla iletti.
Serbest rekabet koşullarının yaratılması, haksız rekabetin önlenmesi ve üretimin
önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin taleplerini dile getiren Sanayi Odası Başkanı
Tunar, AB'a uyum çalışmalarının hızlandırılmasını ve ilgili yasaların ivedilikle çıkarılmasını
da istedi.
Başbakan Ferdi S. Soyer de, yeniden yapılanma sürecinde sivil toplum örgütleriyle
birlikte hareket edeceklerini söyledi.
Sanayi Odası'nın taleplerini içeren kitapçığı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğini söyleyen
Soyer, ekonomide ve sosyal yaşamda önemli sorun yaratan kayıt dışı işçilerle ilgili etkin
çalışma başlatıldığını da anlattı.

Soyer, kayıt dışı işçilerin kayıt altına alınması için bürokratik işlemlerin kolaylaştırıldığını
ve ilgili bakanlıkların dün bu amaçla detaylı açıklama yaptıklarını anımsattı.
Teknopark ĢirketleĢme aĢamasında
Uzun süreden beridir çalışmaları süren Teknopark oluşumu çalışmaları şirketleşme
aşamasına geldi.
Sanayi Odası‟nda 23 Haziran‟da yapılan toplantıda Gazimağusa Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (Teknopark) şirketinin kuruluşu için gerekli çalışmalar tamamlandı. Şirketin
sermayesi yasa gereği ortaklar tarafından ödenmesi için mutabakat sağlandı.
Toplantıya, Sanayi Odası‟ndan, DAÜ, YDÜ, LAÜ ve UKÜ‟den birer temsilci katıldı. Sanayi
Odası‟nın şirketteki hissesi yüzde 13 olarak belirlendi. Teknopark Yönetim Kurulu
DAÜ‟den 4, Sanayi Odası‟ndan 1, YDÜ‟den 1, LAÜ‟den 1 ve UKÜ‟den de 1 olamak üzere 8
kişiden oluşuyor.
350 milyon dolarlık ithalat, 32 milyon dolarlık ihracat
KKTC, 2005'in ilk 4 ayında yaklaşık 350 milyon dolarlık ithalat; 32 milyon dolarlık da
ihracat yaptı.
Yılın ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre ithalatta yüzde 52 oranında artış olurken;
ihracat yüzde 3 oranında geriledi. Böylelikle dış ticaret açığı arttı ve bu yılın ilk 4 ayında
318 milyon dolarlık dış ticaret açığı oluştu.
Türkiye'yle ticaret, hem ithalatta, hem de ihracatta ilk sırayı aldı. Ticaret Dairesi,
Ocak-Nisan 2005 dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Dairesi'nin verilerine göre, son
yıllarda olduğu gibi son 4 aylık
sürede de, en fazla para, araç ithaline giderken; bunu yakıt, inşaat demiri, sanayi tipi
makineler, sigaralar ve çimento izledi.
KKTC'nin dışa sattığı ürünler arasında ise, narenciye, süt ürünleri, konfeksiyon ve rakı
ilk sıraları paylaştı. 2005 yılında toplam ithalatın yüzde 61.4'ü Türkiye'den, yüzde 22.9'u
AB ülkelerinden, yüzde 7.6'sı Uzakdoğu ülkelerinden, yüzde 4'ü diğer Avrupa
ülkelerinden, geriye kalanlar da Ortadoğu ve diğer ülkelerden yapıldı.
İhracatta ise Türkiye'nin yüzde 45.1'lik, AB ülkelerinin yüzde 27.6'lık, diğer Avrupa
ülkelerinin yüzde 19.3'lük, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 7'lik payı bulunuyor.
2005 yılının ilk 4 ayında, ithal edilen malların ilk sırasında yer alan araçları için tam 55
milyon 994 bin 653 dolar harcandı. Geçen yılın aynı döneminde 36 milyon170 bin 611
dolar olan araç ithalatında yüzde 55'lik artış meydana gelmiş oldu.
Bu yılın ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre ithalat için harcanan paradaki en fazla
artış, yüzde 213 oranıyla çimentoda oldu.Çimento için geçen yıl 4 ayda 2 milyon 658 bin
425 dolar harcanırken; çimentoya giden harcama bu yıl 8 milyon 330 bin 569 dolara
yükseldi.
İhracatta narenciye başı çekse de geçen yıla göre yüzde 6'lık düşüş meydana geldi.
Geçen yılın 4 ayında 18 milyon 192 bin 115 dolar olan narenciye ihracatı, bu yıl 17 milyon
36 bin 500 dolara düştü.
Soyer ve DenktaĢ TOBB’u ziyaret etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türkleri'ne
karşı uygulanan haksız izolasyon politikalarına karşı mücadele ederken, KKTC'deki yatırım
ve iş ortamının iyileştirilmesi konusuna da önem verilmesi gerektiğini belirtti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye giden Başbakan Ferdi Sabit Soyer ile
Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu 3 Haziran‟da ziyaret
ederek, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta sağlanacak bir çözümün kalıcılığının,
büyük ölçüde Kıbrıs Türkleri'nin ekonomik açıdan ayakta kalabilmelerine ve çözümün
getireceği yükleri taşıma gücüne bağlı olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:
"Bu açıdan KKTC, rekabetçi piyasa ekonomisine geçiş için çeşitli adımlar atmalıdır.
Şunu kabul etmek gerekir ki bugün KKTC'de, devletin bütün ekonomiyi kontrol ederek

yönettiği ve artık küresel rekabete ayak uyduramayan bir yapı vardır. Bu yapının
değiştirilerek, devletin yönetici değil, düzenleyici ve denetleyici bir konuma getirilmesi,
faydalı olacaktır.
Böyle bir yeniden yapılandırma için esasen, yeni bir reçeteye de gerek yoktur. Benzer
bir dönüşümü son 3 senede gerçekleştirmekte olan Türkiye, KKTC için iyi bir örnektir.
Bu çerçevede; kamu maliyesi, kamu alımları, bankacılık, enerji, TELEKOM, rekabet,
vergi mevzuatı ve tüketici hakları gibi alanlarda, Türkiye'nin yaptığı ve halen de
yapmakta olduğu reformların benzerleri yapılmalıdır. Böylece, iş ve yatırım ortamının
geliştirilmesi sağlanacak ve ekonomik altyapı güçlendirilecektir."
Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs'taki seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte artık Kıbrıs sorununun
çözümünün yeniden öncelikli konu haline geldiğini belirterek, özellikle Ankara
Anlaşması'nın, birliğe yeni katılan ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilecek olmasının,
bazı konuların aydınlatılmasını gerektirdiğini söyledi.
"Sonuçta Türkiye, gümrük birliğine Güney Kıbrıs'ı da dahil edecektir. Bu konuda, Kıbrıs
Türk halkının da düşüncelerini duymak istiyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonu
tarafından, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonu sona erdirmeye dönük olarak
hazırlanan,
"doğrudan ticaret" ve "mali yardım" tüzüklerinin birlikte hayata geçirilmesinin
gerçekleşmemiş olmasının, sorunun çözümünde, Avrupa Birliği'nin etkinliğinin, daha fazla
tartışılmasına neden olduğunu söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, katkı sağlayabilecek alanların olması halinde, iş dünyası
olarak sürece etkin şekilde katılmak istediklerini bildirdi.
Türk iş dünyasının temsilcisi olan TOBB'un, daima Kıbrıs Türk halkının yanında
olduğunu ve bundan sonra da aynı tavrını devam ettireceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu
konuda, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kanallardan
yararlanmaya
çalıştıklarını, bu kapsamda Kıbrıslı Türk işadamlarını; Rusya ve Almanya iş çevreleri ile bir
araya getirdiklerini hatırlattı.
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak, ABD kongresi çatısı altında kurulmasına öncülük ettikleri,
"Kongre Çalışma Grubu" bünyesinde de Kıbrıs Türkleri'ne uygulanan insafsız
ambargoların kaldırılması için mücadele verdiklerini söyledi ve "TOBB olarak bundan
sonra da Kıbrıs
Türkleri'nin haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
I. Yapı & ĠnĢaat Teknolojileri & Malzemeleri Fuarı
Yenisey Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti. 18-22 Temmuz 2005 tarihleri arasında Lefkoşa
Fuar alanında I. Yapı & İnşaat Teknolojileri & Malzemeleri Fuarı düzenliyor.
Firma, son yıllarda KKTC‟de gelişen inşaat sektöründeki gelişmeleri de dikkate alarak
gerçekleştirdiği fuar erganizasyonuyla A‟dan Z‟ye inşaat sektörü ürün ve hizmetlerini
biraraya getirdi.
KKTC‟nin ilk ve tek yapı ve inşaat ihtisas fuarı özelliğini de taşıyan organizasyona
Türkiye‟den de seçkin firmalar katılacak. Fuar saat 15.00-22 saatleri arasında ziyarete
açık bulunacak.
KKTC’den Güney Kıbrıs’a 1 milyon KL’lik mal satıldı
KKTC'den Güney Kıbrıs'a Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde 1 milyon KL'lik mal satıldığı
açıklandı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan verilen bilgiye göre Kuzey-Güney Kıbrıs arasındaki
ticareti düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü'nün 23 Ağustos 2004 tarihinde yürürlüğe girmesinin
ardından bugüne kadar KKTC'den Güney Kıbrıs'a toplam 657.538.08 KL'lik; 2005 yılının
ilk 5 ayında ise 381.979 KL'lik mal satıldı.
Öte yandan Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Kuzey– Güney Kıbrıs arasında başlayan
ticarette "1000" sayılı Refakat Belgesi'nin bugün verildiği de açıklandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda düzenlenen bir törenle "1000" sayılı Refakat Belgesi
İzmirlioğlu Nakış, Konfeksiyon ve İşleme San. Ltd. Şirketi'ne verildi.
Düzenlenen törende konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Janel Burcan,
şirket direktörü Denizhan Ayan'ı, 1000 sayılı refakat belgesini almasından dolayı kutladı
ve başarılarının devamını diledi.
İzmirlioğlu Nakış, Konfeksiyon ve İşleme San. Ltd. Şti.'nin aldığı "1000" sayılı Refakat
Belgesi'yle Güney Kıbrıs'a biner adet dokumalı t-shirt ve şapka gönderdiği bildirildi.
En çok satılan ürün sebze oldu
Güney'e en çok satılan ürün sebze oldu. Oda'dan alınan bilgiye göre Ağustos 2004'te
yürürlüğe giren tüzük çerçevesinde geçen yılın son 5 ayında toplam 103 bin 3 KL, bu yılın
ilk 5 ayında toplam ise 63 bin 652 KL tutarında sebze Güney Kıbrıs'a satıldı.
Toplamda sebze satışı 166 bin 655 KL'yle açık farkla önde giderken, Ocak 2005-Mayıs
2005 tarihleri arasında 71 bin 76 KL'lik satışla yapı taşı ve taş ürünlerindeki talep artışı
dikkat çekiyor. Geçen yıl bu alandaki ihracat tutarı 22 bin 120 KL idi.
Kâğıt ürünleri de, artan talep ve geçen yıl yaklaşık 43 bin KL, bu yıl ise yaklaşık 65 bin
KL satışla dikkati çekti. Kâğıt ürünleri toplam 108 bin KL'lik satışla yapı taşı ve taş
ürünlerinin de önünde yer aldı.
Bu arada geçen yıl olmayan prefabrik bina satışı, bu yıl yaklaşık 35 bin KL'lik ihracatla
göze çarptı. Yine geçen yıl yaklaşık 3 bin KL ile düşük bir oranda satışı yapılan plastik
ürünlerin, bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 34 bin KL'ye yükselen ihracatı bu alandaki talebin
de arttığını gösteriyor.
Mobilya ve tahta ürünleri satışından gelen gelir geçen yıl 26 bin 485 KL olurken bu yıl
bu rakam yaklaşık 45 bin KL'ye yükseldi.
Ham metal satışından elde edilen rakam ise, Ağustos-Aralık 2004 döneminde yaklaşık
16 bin KL olurken, Ocak-Mayıs 2005 döneminde bu rakam yaklaşık 23 bin KL'ye tırmandı.
Alüminyum ve PVC başlığı altındaki ürünlerde de geçen yıl yaklaşık 8 bin KL'lik satış
yapılırken, bu yılın ilk 5 ayında önemli bir artışla bu rakam yaklaşık 16 bin KL'ye çıktı.
Güneye ihraç edilen diğer bazı ürünler ise şöyle:
"Tekstil, el işi ürünleri, kimyasal ürünler, yiyecek-içecek, demir ve çelik ürünleri."
Zeytin yağına ihracat primi verilecek
Bakanlar Kurulu ülkedeki zeytinyağı stokunu eritmek için şahıs ya da şirket ayrımı
yapmaksızın, asit oranına yüzde 3 koşul getirerek litre başına 80 yeni kuruş (800 bin TL)
prim ödenmesini karara bağladı.
4 Temmuz 2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan haberde, Bakanlar Kurulu‟nun asit
oranı yüzde 3‟ün üzerinde olan zeytinyağının litresine de 1 milyon 200 bin TL prim
verilmesi kararlaştırıldığı duyuruldu.
29. KKTC Uluslar arası Fuarı yapıldı
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ekonomiyi güçlendirerek rekabetçi bir boyuta
çıkarmanın siyasal
alanda daha rahat adım atılmasını sağlayacağını belirtti.
Talat, izolasyonların da artık haklı nedenlere dayandırılamayacağını vurguladı. 29.
KKTC Uluslararası Fuarı 10 Haziran‟da düzenlenen törenle Lefkoşa Fuar Alanı'nda açıldı.
Törene Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Türkiye'nin
Lefkoşa Büyükelçisi Aydan Karahan, Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz,
Tarım ve Orman Bakanı Hüseyin Öztoprak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Salih Usar,
bazı milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik
Araştırmalar ve Değerlendirmeler Müdürü Gazi Bilgin ve diğer üstü düzey kurum kuruluş
yetkilileri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şehit Hüseyin Ruso
Ortaokulu Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle başladı. Sırasıyla Deniz, Bilgin, Soyer ve
Talat'ın konuşmalarının ardından Günkut Ajans modellerinin "Asırlar Boyunca Kıbrıs Türk

Kadını'nın Giysi Defilesi" gerçekleştirildi. Defileden sonra ise fuar açılışı Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat tarafından yapıldı.
10-19 Haziran tarihleri arasında açık olacak fuara 123'ü KKTC ve 29'u Türkiye'den
olmak üzere toplam 152 firma katılıyor. Sanatsal etkinliklerin de yer alacağı fuar, hafta
arası 19.00-23.00, hafta sonu ise 19.00-24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz yaptığı konuşmada, KKTC ekonomisinin
son birkaç yıldır gözle görülür bir şekilde ilerleme kaydettiğini belirterek, KKTC'nin
geçmişine bakıldığında ise çok küçük çaplarda başlayan ekonominin bugün artık yavaş
yavaş çok büyük boyutlara doğru ilerlediğini kaydetti.
KKTC ekonomisinin etrafındaki bir çok ülkeyle ve özellikle Güney Kıbrıs'la rekabet
edebilecek bir düzeye çıktığını vurgulayan Deniz, "Bu bizim için çok sevindirici birşeydir.
Çünkü eskiden beri Kıbrıs adasında yaşayan Türk halkı olarak ticaret, sanayi ve turizm
alanında Rumlarla rekabet edebilir bir duruma yanaştığımızı görmek, bütün Kıbrıs Türkü
için
çok umut verici bir aşamadır" dedi.
Bakan Deniz, Kıbrıs Türkü'nün bütün bu uğraşlarına ve mücadelelerine rağmen hala
daha bütün kapıları açamadığını belirterek, hala daha belirli engellerle karşılaştığını,
dünyayla entegre olma yönünde ve serbest ticaret yapma yönünde engellerin mevcut
olduğunu ve bunların aşılması için hükümetin büyük bir mücadele gösterdiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekonomik Araştırmalar ve
Değerlendirmeler Genel Müdürü Gazi Bilgin de konuşmasında, 29. KKTC Uluslararası
Fuarı'nın, Kıbrıs'ta tarihe kök salmış ve bu coğrafyada "ben varım" diyen bir devletin açık
bir ifadesi olduğunu belirterek, KKTC'de her alanda gözle görülür bir şekilde gelişimin
olduğunu söyledi.
Başbakan Soyer konuşmasında, Kıbrıs Türk Halkı'nın adada Kıbrıslı Rumlar kadar söz
sahibi olma mücadelesinin bugünlere Kıbrıs Türkü'nün başardığı bir devinimle geldiğini
vurguladı.
Kıbrıs Türkü'nün İngiliz Sömürge yönetiminden başlayarak 1963-74 arasındaki
dönemde ve 1974 sonrasında kimi zaman enflasyonla, kimi zaman izolasyonlarla
mücadeleyle Türkiye'nin ekonomik ve siyasal desteğinden de yararlanarak kendi
dinamiğiyle var olduğunu ve bu sürece gelinmesine büyük bir imza attığını, bu süreçte
Türkiye'nin verdiği ekonomik, siyasal ve moral desteğin rolünün yadsınamayacağını
kaydetti.
Kıbrıs sorununda çözümü arzulayan taraf olunmasının ve Türkiye ile yürütülen ortak
politikanın yarattığı imkanlarla referandumdan sonra hem siyasal hem de ekonomik
açıdan yeni koşullarla yüz yüze gelindiğini söyleyen Soyer, bu yeni koşulların avantajları
bulunduğunu, bir kısım dezavantajları da olduğunu söyledi.
Törende son konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Talat, 29'uncu Fuarı çok daha elverişli
ve dünyayla bütünleşmiş koşullarda açmayı arzuladıklarını, bunun için çok uğraştıklarını,
halkla büyük mücadele verdiklerini ancak başaramadıklarını söyledi.
Bunu başaramamanın mücadele güçlerini kamçıladığını ifade eden Talat, Kıbrıs
Türkü'nün dünyayla bütünleşmeyi hak ettiğini vurgulayarak, çok karmaşık bir süreç
bulunduğunu, ekonomiyi kalkındırıp rekabet koşullarına hazırlamanın boyunlarının borcu
olduğunu belirtti.
Talat, bunu başaramazlarsa çok büyük zorluklarla karşılaşacaklarını ifade ederek,
dünyayla rekabet edebilmenin hedef olması gerektiğini söyledi.
Fuarın erişilebileceklerin en iyisi olmadığını kaydeden Talat, gelecek fuarlarda çok daha
iyisini elde etme çabalarının sürmesi gerektiğine dikkati çekti.
Türk-Amerikan ĠĢ Konseyi 24. Yıllık Toplantısı’nda odamız temsil edildi
Bu yıl 24.‟sü düzenlenen ATC-TAİK (Türk Amerikan İş Konseyi) yıllık toplantısına Kuzey
Kıbrıs‟tan Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ve Ticaret Odası başkanı Ali Erel davet edildi.
5-8 Haziran tarihleri arasında Washington‟da düzenlenen ATC toplantısında Türk
Amerikan ilişkilerinin yanında, Kuzey Kıbrıs‟a uygulanan izolasyonların da kaldırılması
gündeme getirildi.

Konsey toplantısı nedeniyle Washington‟a giden Salih Tunar ve Ali Erel burada bir dizi
temaslarda bulundu. Tunar ve Erel, Kuzey Kıbrıs‟a uygulanan izolasyonların kaldırılması
yönünde ABD‟nin adımlarının takdirle karşılandığını ancak bunların yeterli olmadığını ifade
ederek, daha ileri adımlar atılarak, Kuzey Kıbrıs‟a yepılması planlanan yeni yatırımlara
destek verilmesini istedi.
Toplantıya, TC Başbakanı Recep Tayip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de
katılarak birer konuşma yaptı.
Faaliyetlerimiz
Yoğun geçen Mayıs – Haziran ayını geride bıraktık. Önce, 1- 4 Mayıs tarihinde AB
Komisyonu‟na, Brüksel‟e Sanayi Odası heyeti olarak bir ziyarette bulunduk. Brüksel‟de
Euro-Chambers‟e AB Genişlemeden Sorumlu Komisyon‟dan Jean Cristoph Filori ile AB
Kıbrıs Masası Maurer ile görüşme imkanı bulduk. Euro-Chambers‟e yaptığım ziyaret
odamız ile Euro-Chambers arasında ilişkinin genişletilmesi yönünden çok olumlu bir
ziyaret oldu. Jean Cristoph Filori‟ye Direkt Ticaret Tüzüğü, Mali Yardım Tüzüğü halen
uygulanmakta olan Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili oda görüşlerini detaylı olarak iletme fırsatı
bulduk. AB‟nin 24 Nisan 2004 tarihinde referandum sonrası ve Güney Kıbrıs AB üyeliği
öncesi, Kıbrıs Türk Toplumu‟na söz verdiği şekilde izolasyonların sona erdirilmesi ve
Kuzey Kıbrıs ekonomisinin iyileştirilmesi yönünde adım atılması gerekliliği yeniden ortaya
kondu. Yeşil Hat Tüzüğü‟nün, iki toplumun yakınlaşması için iyi bir adım olduğu ancak,
Yeşil Hat Tüzüğü‟nün bugünkü şekli ile ne izolasyonların sona erdirilmesine ne de Kuzey
Kıbrıs‟ın kalkınmasına büyük bir katkı sağlayamadığı belirtildi. AB Kıbrıs Masası Şefi
Maurer ile Yeşil Hat Tüzüğü‟nün çalışmayan yönlerini ve daha etkili olması için neler
yapılması gerekliliği ortaya kondu. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak iki toplum arasında
ticaret gelişmesi için ortaya konan çabalar ve planlanan etkinlikler ve tüm bunlara
rağmen Rum işadamlarının, Türk işadamları ile birlikte ticaret yapmaktaki isteksizlikleri
anlatıldı.
Brüksel‟de TRT, TTV ve European Voice muhabirleri ile İKV ve TOBB Brüksel Temsilcileri
ile görüşme imkanı bulduk. Brüksel ziyaretinin ardından Genişlemeden Sorumlu Komiser
Olie Rein ve ekibinin Kıbrıs‟a yaptığı ziyarette, sivil toplum örgütleri ile yaptığı toplantıda,
gündemdeki tüzükler hakkında odamız görüşlerini aktarma fırsatı bulduk. İzolasyonların
sona erdirilmesi gerekliliği bir kez daha vurgulandı.
20 -29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak organize
ettiğimiz 53 üretici firmanın yer aldığı 30. Kıbrıs Uluslararası Fuarı‟na katıldık. Fuara
katılırken ortaya koyduğumuz, Güney Kıbrıs halkına, Kuzey Kıbrıs‟ta üretim sektörünün
tanıtılması ve Kuzey‟den Güney‟e ticaretin geliştirilmesi hedeflerine ulaştığımızı, başarılı
bir fuar dönemi geçirdiğimizi belirtmek isterim. Fuar döneminde, pavyonumuzu ziyaret
eden çok sayıda Rum halkı ve işadamı ürünlerimizin kalite, fiyat ve çeşitliliği karşınında
hayretlerini gizlemediklerini belirtmişlerdir. Fuar süresince sipariş alan bir çok firmamız
oldu. Bundan sonra önemli olan, elde ettiğimiz maliyet avantajını sürdürebilir bir yapıya
oturtmaktır. Bunun için istihdam desteği, navlun desteği, finansman desteği gibi tüm
dünyada küçük ve orta boy işletmelerine verilen desteklerin bizim üreticimize de
sağlanması, haksız rekabeti önleyen yasaların çıkartılması eşit rekabet koşullarının
süratle yaratılması gerekmektedir. Bunların sağlanması ekonomimizin rekabet gücünü
ortadan kaldırır ve ekonomiyi çöküntüye götürür.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak 5 -8 Haziran tarihlerinde Washington‟da düzenlenen 24.
ATC – TAIK (American Turkish Counsil), (Türk Amerikan İş Konseyi) toplantısına katılma
imkanı bulduk. Bu toplantıda hem odamız temsil edildi hem de Washington‟da
bulunduğumuz sürede, ABD Hükümet yetkilileri ve kurumları ile görüşme imkanı bularak,
görüşlerimizi ve taleplerimizi yetkililere ilettik. Bu tür ziyaretlerin büyük katkısı olduğu
yadsınamaz.
Uzun bir süreden beri planladığımız ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz Yönetim
kurulumuzun basın kuruluşları ile toplantılarına 16 Haziran Perşembe akşamı, Kıbrıs
Medya Grubu ile başladık. Önümüzdeki günlerde diğer basın kuruluşları ile Yönetim
kurulumuzun yemekli toplantıları devam edecek.

Yönetim kurulumuzun almış olduğu bir kararla geçen sayıdan itibaren dergimiz Türkçe
ve İngilizce yayınlanıyor. Böylece, bugüne kadar büyük çabalarla her ay yayınladığımız ve
sizlere ulaştırmaya çalıştığımız dergimizi bundan böyle, daha geniş bir okuyucu kitlesine
ulaştırma fırsatı bulacağız.
BDH Sanayi Odası’nı ziyaret etti
Tunar: “Hedef dıĢa açılmak”
Barış ve Demokrasi Hareketi (BDH) Başkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki heyet 3
Haziran‟da Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleriyle görüşen
BDH heyeti, Güney Kıbrıs'ta yapılan fuara katılması nedeniyle Sanayi Odası'nı kutladı ve
destek verdi.
BDH Genel Başkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs'ta yapılan fuara katılan Sanayi
Odası'nı fuarın ardından ziyaret edip, bu önemli adım için kutlamak istediklerini söyledi.
"Bu önemli bir adımdı" diyen Akıncı, kendilerinin de giderek fuarı gördüklerini,
açıklamalardan da Sanayi Odası'nın bağlantılar yaptığını öğrendiklerini söyledi. Akıncı,
"Kıbrıs Türk varlığının bu adada yaşamını sürdürebilmesi için üretmesi kaçınılmaz.
Üretiminin de kaliteli ve rekabet edebilir koşullarda olması önemli" dedi.
Dışa açılmak için gerekli koşullar da olduğunu kaydeden Akıncı, "Bunlar mutlaka
dikkate alınması gereken konular. Ama Güney Lefkoşa'daki fuara katılmak orada bir
varlık olarak kendimizi hissettirmek, ürettiklerimizi sergilemek ve güneydeki insanların
ilgisini çekebilmek
önemliydi" şeklinde konuştu.
Lefkoşa Belediye Başkanlığı döneminde Güney'e ilk defa Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nu
yolladıklarını ve Aristofanes'in "Barış" oyununu Türkçe olarak oynadıklarını anlatan Akıncı,
ertesi günü Rum basınında "Kıbrıslı Türkleri şamişici olarak görürdük bize kültür dersi
verdiler" şeklinde başlıklar yer aldığını ve bunu 20 senedir unutmadığını ifade etti.
Sanayi Odası'nın Güney'deki fuarda sergilenen ürünlerle beğeni toplamasının da
kendisinde bu olaydaki gibi güzel duygular yarattığını söyleyen Akıncı, "Kıbrıs Türk insanı
birçok şeye muktedirdir. Yeter ki o olanakları bulabilsin" dedi.
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar da, Akıncı'ya ziyaret ve fuar süresince verdikleri
destek için teşekkür etti.
Fuara katılırken iki amaçları olduğunu belirten Salih Tunar, bunlardan ilkinin, 24 Nisan
referandumu sonrası Güney'in AB üyesi olmasıyla yürürlüğe konan Yeşil Hat Tüzüğü
çerçevesinde, Kuzey'den Güney'e geçebilecek mallar için üreticilerin pazarlama olanağını
genişletme ve bir nebze dışa açılımın sağlanması olduğunu kaydetti.
İkinci amacın ise, KKTC'de bir üretim sektörü olduğunu ve burada üretilen ürünleri
Güney'de yaşayanlara göstermek, Türk ve Rum işadamları arasında gelişecek ticaretle de
olası çözüme katkı sağlamak olduğunu ifade eden Tunar, "Çözümde işadamlarının önemli
rol oynaması gerekir" dedi.
Bir haftalık fuar süresince Türk ve Rum basınıyla da ilişkiler kurularak amaçlarına
ulaştıklarını söyleyen Tunar, bunun yeterli olmadığını, daha ileri neler yapılabileceğini de
düşünmek gerektiğini vurguladı.
Bugün Güney'e göre ellerinde olan avantajları yitirmemek için devlete düşen görevler
de bulunduğunu kaydeden Salih Tunar, küçük ve orta boy işletmelere dünyada verilen
desteklerin Kıbrıslı Türk üreticilere de verilmesi, ulaşımdan kaynaklanan dezavantajların
ortadan kaldırılması gibi yapılacak işler olduğunu söyledi.
Tunar, hedeflerinin sadece Güney Kıbrıs pazarı değil dışa açılmak olduğunu da
vurguladı.
Kutlay Erk odamızı ziyaret etti
Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Kutlay Erk 26 Mayıs‟ta odamıza bir nezaket ziyaretinde
bulundu ve Oda Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.
Kutlay Erk, ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum altyapısının demokrasi ve
ekonomideki önemine dikkat çekerek, sivil toplum örgütlerinin bilgi ve birikiminden
yararlanmak gerektiğini söyledi. Sivil toplum örgütlerinin kamuoyu duyarlılığının

yaratılmasında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Erk, belediye olarak sivil toplum
örgütleriyle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.
Ziyaretlerine seçimlerden dolayı son dönemlerde uzun süre ara vermek zorunda
kaldıklarını da söyleyen Erk, artık her şeyin yerli yerine oturması sebebiyle Lefkoşa'daki
bütün örgütlere tek tek ulaşacaklarını ve sivil toplum örgütleriyle kurumsal ilişkileri
yeniden kuracaklarını kaydetti.
Oda Başkanı Salih Tunar, ziyaretinden dolayı Erk'e teşekkür ederek, sivil toplum
örgütleri ile belediyenin daha sıkı işbirliğini arzuladıklarını ifade ederek, Sanayi Odası‟nın
son dönemlerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Toplantı üyelerle sohbet
şeklinde devam etti.
Odamızdan “Yeniden Yapılandırma ve Ekonomik Kalkınma Programı”na destek
“Tüm maddeler uygulanmalı”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 4 Haziran'da
Lefkoşa'da
imzalanan "Yeniden Yapılandırma ve Ekonomik Kalkınma Programı"nı, KKTC'nin ekonomik
kalkınması için "elzem ve çok önemli bir adım" olarak değerlendirdi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 17 Haziranda yayınladığı bildiride programa tam destek
verdiğini
açıklayarak hükümetten, programa sadık kalınmasını ve bütün maddeleriyle
uygulanmasını istedi.
Odamız hükümeti, tüm siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini, ekonominin yapısal
sorunlarının çözümü ve yeniden yapılandırma konusunda uzlaşmaya ve işbirliğine çağırdı.
Yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın, basında "Yeniden Yapılandırma ve
Ekonomik kalkınma Programına" karşı yapılan eleştirileri "yersiz ve tutarsız" bulduğu
belirtilirken "Yeniden Yapılandırma ve Ekonomik Kalkınma Programına karşı
oluşturulmaya çalışılan cephe, hükümetin işini zorlaştırmaktan ve KKTC'nin kalkınmasını
engellemekten başka hiçbir şeye hizmet etmemektedir" denildi.
Programda yer alan önlemlerin "kamunun küçültülmesi, kamu maliyesinin disiplin altına
alınması; Sosyal Güvenlik Reformu ve Tek Tip Sosyal Güvenlik Sistemine geçilmesi;
Belediye reformu ve borç içerisinde yüzen belediyelerin yeniden yapılandırılması; kaynak
israf eden KİT'lerin özelleştirilmesi; reel sektörün güçlendirilmesi" ana başlıklarından
oluştuğuna atıfta bulunulan açıklamada, bu önlemlerin bugün, kalkınan tüm ekonomilerde
uygulandığı kaydedildi.
"Programı KKTC'nin kalkınması için elzem ve çok önemli bir adımdır. Taviz verilmeden
ve zaman kaybedilmeden, aksatılmadan ve hatta eksiltilmeden uygulanması
gerekmektedir" denilen açıklamada, yeniden yapılandırmadan dolayı etkilenecek
insanların sorunlarını çözmenin başta hükümet olmak üzere herkese düşen bir zorunluluk
olduğu, ancak programdan etkilenecekler var diye, programa karşı çıkmanın da
kalkınmanın engellenmesi anlamını taşıdığı ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Programdaki mevzuat uyumu AB mevzuatıyla uyumdur. Kaldı ki Türkiye mevzuatını ve
Anayasasını defalarca değiştirerek KKTC mevzuatına oranla AB'ye daha çok
yaklaştırmıştır. Kıbrıs Türk Sanayi
Odası, tüm siyasi partileri daha çağdaş ve AB uyumlu anayasa hazırlanması ve mevzuat
uyumunun gerçekleştirilmesi için göreve davet eder. Ekonomimizin yapısal sorunlarını
çözmeye yönelik programları 'Dayatma Paket' veya 'Yıkım Paketi' diye niteleyerek
engellemeye çalışanlar, yapısal sorunlarımızın nasıl çözüleceğini ortaya koymadıkları
sürece ülkemizin kalkınmasını engeller duruma düşmektedirler.

