Göçmenköy Şah Fırını 2. şubasini açtı
Kıbrıs’a özgü ekmek ve unlu mamülleriyle tanınan Göçmenköy Şah Fırını 2.
şubesini bugün (27.02.08) eski Girne yolu Pülümer Koruluğu karşısında açtı.
Moderen ekipmanlarla donatılmış fırının açılışını Dikmen Belediye Başkanı Yüksel
Çelebi yaptı. Açılıştan önce davetlilere bir konuşma yapan Belediye Başkanı Çelebi,
başarılı ve çalışkan iş adamlarının böylesine güzel yatırımları bölgeye yapmasından
duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Göçmenköy Şah Fırını Direktörü Olgun Şah ise, müşterilerine daima en iyisini
vermek için çalıştıklarını ifade ederek, onlardan aldığı desteğe teşekkür etti. Açılışın
ardından davetliler tesisi ziyaret etti. Konuklara fırından sıcak çıkan çörek ve hellim
ikram edildi.
fotoğraflı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası odamızı ziyaret etti
Odamızın davetlisi olarak ülkemize gelen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
yöneticileri, 21 Şubat’ta odamızı ziyaret ederek bir toplantı yaptı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Sakoğlu, KKTC temasları
çerçevesinde değerlendirme toplantısı yapacaklarını, iki ülkenin ekonomik durumunu
ele alacaklarını ve bunun ilişkilerde ilk adım olacağını kaydetti.
Samsun şehrinin büyük bir şehir olduğunu söyleyen Sakoğlu, ticaret ve sanayi ile
yoğrulmuş üç büyük limanları, uluslararası havaalanları, şehri Anadolu’ya bağlayan
demiryolu bulunduğunu anlattı.
Biri gıda üzerine olmak üzere 3 organize sanayi bölgeleri bulunduğunu ifade eden
Sakoğlu, şehir sınırları içinde Kızılırmak ve Yeşilırmak ile çok verimli topraklar
bulunduğunu söyledi.
Sakoğlu, ticaret şehri olan ve sanayi şehri olma yolunda hızla ilerleyen Samsun’un
Avrupa pazarına da önemli miktarda ürün sattığını; 300 milyon dolarlık ihracat
hedefini, 2010’a kadar 1 milyar dolara çıkaracaklarını kaydetti.
Sakoğlu, her AB ülkesine iş ziyaretleri yaptıklarını ifade ederek, “Okuyan bilir ama
gezen de biliyor” dedi.
Samsun’un yerini daha üst noktaya götürme niyetinde olduklarını belirten Sakoğlu,
Kıbrıs Türk Sanayi Odası yöneticilerine kendilerini davet ettiği için teşekkürlerini
sundu.
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ise, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak
misyonlarından birinin Türkiye’deki ticaret ve sanayi odalarıyla ilişkilerin geliştirilmesi
olduğunu belirterek, konuk heyetin ziyaretinin de bu çerçevede gerçekleştirildiğini dile
getirdi.
Sanayi Odası olarak Kıbrıs Türk üretiminin dışa açılması için çalışmalarını
yoğunlaştırdıklarını kaydeden Tunar, Türkiye’den işadamlarıyla beraber çalışmak ve
daha çok ürün satmak için ortak çalışmayı dilediklerini ifade etti.
Tunar, gerek Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, gerekse Türkiye’nin diğer
kurumlarının kendilerine göre daha tecrübeli olduklarını belirterek, bu ziyaretin
ilişkilerin gelişmesine ve görüş alışverişi yapmalarına yardımcı olmasını diledi. Tunar,
ekonominin ancak bu şekilde yüceltilebileceğini vurguladı. Tunar ve Sakoğlu, bir
birlerine anı armağanları da sundular.
fotoğraflı

Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Sanayi Odası’nda basın toplantısı
düzenledi

Atanur: “Bıçak kemiğe dayandı”
Bakanlar Kurulu kararıyla süt fiyatlarına artış yapılması üzerine Süt Endüstrisi
Kurumu’ndan “süt almama” eylemi başlatan süt ürünleri imalatçıları, eylemlerine
devam edeceklerini açıkladı.
Eylem çerçevesinde 250-260 ton civarındaki günlük süt üretiminin 150 tonunun
alınmadığı belirtildi.
Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Osman Atanur, “Bıçak kemiğe
dayandı. Yapabildiğimizi yapar, yamadığımız yerde bu işten vazgeçeriz” dedi.
Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği 18 Ocak’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda
basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ve süt
ürünleri imalatçıları da katıldı.
Tunar: “Yeni kararlar için çalışma bekliyoruz”
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar toplantıda, hayvan yemi ve süte yapılan zammı
eleştirdi.
Sanayi Odası’nın Kıbrıs Türk üretiminin dışa açılması için çaba sarfetmekte olduğunu
ve yurt dışında önemli fuarlara katılındığını anlatan Tunar, “Çabamız üretimin dünya
ile rekabet eder yapıda olması” dedi.
Tarım Bakanlığı’nın sürdürülebilir bir süt politikası bulunmadığını savunan Tunar,
günü birlik politikalarla sektörün yürütülmeye çalışıldığını ileri sürdü.
Tunar, yem ve süt ürünlerine yapılan yüzde 30 zammın yurt içi ve dışında rekabette
zorlanan süt ürünleri imalatını durma noktasına getireceğini de kaydetti.
Tunar, “Üretimin yüzde 70’ini işleyen imalatçı süt almama kararı aldı. Yeni
politikalar geliştirilene ve süt üretimi rekabet eder duruma getirilene kadar eylem
sürecek. Biz oda olarak yanlarındayız ve yeni kararlar için çalışma bekliyoruz” dedi.
Atanur: “Hedef üretimi düşürmek”
Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Osman Atanur, basın toplantısını süt
almama eyleminin nedenlerini açıkladı.
Madyanın, siyasilerin ve aydınların ülkenin nereye gittiğini, tarımdan vazgeçilmekte
mi olduğunu sorgulaması gerektiğini belirten Atanur, “Hükümetin hedefi üretimi yarı
yarıya düşürmek” dedi.
Et ve süt ürünlerinin temel gıda maddeleri olduğunu ve her ülkede koruma altında
tutulduğunu söyleyen Atanur, bu konunun sadece imalatçıların sorunu olmadığını
kaydetti.
Ülkenin en büyük sektörlerinden biri olan narenciyenin ithal edilir duruma
sokulduğunu belirten Atanur, süt imalatçıları olarak destek beklediklerini söyledi.
“İç ve dışta bizleri dezavantajlı duruma düşürüyorlar” diyen Atanur, Türkiye’de
marketlerde 8 YTL’ye satılan bir kaşarla, 7 YTL’ye süt alarak nasıl rekabet
edebileceklerini sordu.
İç piyasada biraz rekabet edebileceklerini ancak üretimin yarı yarıya düşeceğini
vurgulayan Atanur, Arap ülkelerinin ise imalatçıların yüzlerine telefon kapamaya
başladığını ve bu pazarın tamamen kaybedilmekte olduğunu belirtti.

Sanayi kuruluşlarına uygulanan destekler

KDV Desteği
Katma Değer Vergisi Yasası (47 /1992 – 8 / 1998) Cetvel 3 Madde 44 sanayide
üretime yönelik kullanılacak, sanayi tipi makineler ve aksanları, ile hammadde, katkı
maddesi, kap ve ambalaj malzemeleri ile “Sanayi Yatırımları Teşvik Yasası”
kapsamında muafiyet verilen mallar (Sanayi Dairesi’nin onayina bağlı kalmak koşulu
ile) Yüzde beş (% 5) vergi oranı uygulanacak mal ve hizmetler kapsamına alınmıştır.
Not: 2004 yılının ikinci yarısından itibaren Sanayi Dairesinin onayı aranmadan yetki
gümrüklere verilmiştir.
Standart Belgesi Alım Desteği
Bakanlar Kurulu’nun 18.6.2003 tarih ve E-127-2003 sayılı kararı uyarınca (Madde
1) sanayicilerin ürünlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve
uluslararası aranan standart veya sertifika belgesi alması (TSE, ISO 9000/14000,
CE, HACCP) için yapacakları masrafların %50’sinin 5000 Euro’yu geçmemek kaydı
ile devletce karşılanması.
Pazar Araştırması Desteği
Bakanlar Kurulu’nun 18.6.2003 tarih ve E-127-2003 sayılı kararı
uyarınca (Madde 2) sanayi kuruluşlarının Ticaret Dairesi’ne önceden bilgi vermek
suretiyle, yurt dışında yapacakları pazar araştırması faaliyetleri ile ilgili
harcamalarının her seferinde 500 Euro’yu geçmemek üzere %50’sinin Devletce
karşılanması, ayni firmaya ikinci bir pazar araştırması desteği verilmezden önce, ilk
çalışmadan olumlu somuç alınmış olmasının aranması.
Fuarlara Katılım Desteği
Bakanlar Kurulu’nun 18.6.2003 tarih ve E-127-2003 sayılı kararı uyarınca (Madde
3) yurt dışında uluslararası fuarlara katılacak sanayi kuruluşlarının, yer ve stand
kirası, katılım ücreti, sergilenecek ürünlerin taşınması ve bu amaca yönelik
yapacakları diğer giderlere 5000 Euro’yu geçmemek üzere % 65 oranında destek
verilmesi.
Patent Desteği
Bakanlar Kurulu’nun 18.6.2003 tarih ve E-127-2003 sayılı kararı uyarınca (Madde
4) Türkiye Patent Enstitüsü’nden (TPE) patent alanlara, endüstriyel tasarımlarını
tescil edenlere, bu maksatlar için yapmış oldukları harcamaların 1000 Euro’yu
geçmemek üzere %75’inin Devletce karşılanması.
Yurt Dışı Tanıtım Desteği
Bakanlar Kurulu’nun 18.6.2003 tarih ve E-127-2003 sayılı kararı

İki Toplumlu Şirket Toplantıları
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-İşbirliği ve Güven için Hareket (UNDP-ACT)
tarafından finanse edilen Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası
(KTTO) ve Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE) tarafından yürütülen Kıbrıs Üreticiler Ağı
(Cyprus Producers’ Network) projesi iki toplum arasında sürdürülebilir ticari ilişkiler
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Kıbrıs Üreticiler Ağı projesinin en önemli aktivitelerinden biri olan İki Toplumlu Şirket
Toplantıları Nisan ayının ilk yarısında hayata geçirilecektir. Bu toplantıların amacı şimdiye
kadar birbirileri ile iletişim zemini bulamayan, fakat Yeşil Hat’ın her iki tarafında aynı
sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri aynı çatı altında toplayarak, iletişim kurmalarına
olanak sağlamaktır. Siz değerli üyelerimizi bu toplantılara iştirak edip, katkı koymaya
davet ediyoruz.
Yer: Chateau Status (Ledra Palace Hoteli Karşısı – Ara Bölge)
Saat: 10:00 – 14:00
Tarihler
03 Nisan
07 Nisan
10 Nisan
14 Nisan
17 Nisan

ve Sektörler:
2008, Perşembe:
2008, Pazartesi:
2008, Perşembe:
2008, Pazartesi:
2008, Perşembe:

Yiyecek ve İçecek Sektörü
Mobilya Sektörü
Yapı Malzemeleri Sektörü
Kağıt, Plastik ve Kimyasal Ürünler Sektörü
Bilişim Sektorü

Not:Katılacak şirketlerin Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı aşağıdaki telefondan arayıp katılacakları, ilgili
toplantı için kayıt yaptırmaları rica olunur. Tel: 2284596

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

İşbirliği Protokolü ve 7 üyemize TSE belgesi
Türk Standartlar Enstitüsü, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi
Odası’nın işbirliğiyle 6 Mart’ta “Standardizasyon ve Kalite Semineri” ile belge töreni
düzenlendi.
Ticaret Odası’nda Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in de katılımıyla düzenlenen
törende, işbirliği protokolleri imzalandı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesi
almaya hak kazanan firmalara belgeleri takdim edildi.
Törende Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. Koop-Süt,
Ektam Kıbrıs Ltd, Aket Et Ürünleri, Necat & Zorlu Ltd, Tosunoğlu Grup, Tüfekçi Ltd,
Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd ile Artesa Trading Ltd. belge aldı.
Törenin ardından yapılan seminerde ise, TSE Genel Sekreteri Mustafa Ağuş,
Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı Mehmet Bozdemir ile Ürün
Belgelendirme Merkezi Başkan Yardımcısı Hakan Ergin, Enstitü ve çalışmaları
hakkında bilgi verdi.
Seminerin açılışında konuşan Başbakan Ferdi Sabit Soyer, TSE’nin KKTC
firmalarına verdiği belgelerin, çözüm halinde de yerini alacağını belirtti.
Soyer, halkın hayatın her alanında standartlarını geliştirmesi ve yenilemesi
gerektiğine de işaret ederek, TSE belgesinin “siyasette de kalite artışını”
sağlayacağına inandığını belirtti.
TSE KKTC Temsilcisi Osman Sünbül ise, TSE’nin kuruluşu ve KKTC’deki işleyişi
hakkında bilgi verdi.
Kurumlarında 1400 personel çalıştığını ve bunların 750’sinin teknik uzman
olduğunu belirten Sünbül, TSE’nin Ticaret ve Sanayi odasıyla işbirliği içerisinde
büyük işler başaracağına inandığını belirtti.
Kalite belgesi alan firma sayısında artış
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ise, 2000 yılından beri firmaların kalite belgesi
alması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı ve belge sahibi firmaların her geçen
gün arttığına dikkat çekti. Üreticilerin hem üretim, hem de insan kalitesi konusunda
duyarlılık göstermeye başladığını vurgulayan Tunar, global dünyada
standardizasyonun öneminin her geçen gün arttığına işaret etti.
KTTO Başkanı Hasan İnce de, standartlaşmanın tarih kadar eski bir kavram
olduğuna işaret ederek, “Standart insanlık için lüks değil, olmazsa olmaz bir
gerekliliktir” dedi.
Globalleşmenin sonucunda oluşan rekabet ortamı ve özellikle AB ile Gümrük Birliği
sürecinin bir gereği olan mevzuat uyumu çerçevesinde standartların rekabetin koşulu
haline geldiğine işaret eden İnce, “Standartlar çözüm getirir, insanları ve dünyayı
birbirine bağlar. Standartlar yaşam kalitesini yükseltir, ürünlerin emniyetli, can ve mal
güvenliğini sağlayıcı bir şekilde üretilerek dolaşımlarını ve piyasaya arzını sağlar”
diye konuştu.
Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Gülçür de, bakanlık olarak
standartlaşmanın önemini bilerek hareket ettiklerini belirtti ve bu amaçla yaptıkları
çalışmaları anlattı.
Gülçür, bakanlık olarak TSE’yle birlikte hareket etmeyi uygun gördüklerini, bu
kapsamda bakanlığın kurumlara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.
TSE Başkanı Kenan Malatyalı da, TSE’nin, Türk mallarını aranır hale gelmesini
sağlamak amacını taşıyan bir kurum olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Üreticiler Ağı Projesi
Yapılan pazar araştırmalarının sonuçları göstermiştir ki halen daha Yeşil Hat
tüzüğünün anlaşılmasında ve uygulanmasında iki toplumun sanayi ve ticaret
çevreleri ciddi problemler yaşamaktadır. Özellikle Yeşil Hat’ta uygulanan vergi ve
ticaret politikaları, buna ilaveten olması gereken ticari yapının eksikliği iki toplum
arasındaki ticaretin gereken düzeylere ulaşmasını engellemektedir.
İki toplumun sahip olduğu pazar ve nüfus büyüklüğü dikkate alındığında iki toplum
arasında, Yeşil Hat üzerinden gerçekleşen ticaretin daha yüksek seviyelere
çıkarılabileceği öngörülmektedir. Bu hedeflere ulaşmak, ancak iki toplum arasıda
yapılacak projeler ve girişimler ile mümkün olacaktır.
İşte bu bağlamda Yeşil Hat ticaretindeki engelleri belirlemek ve bu engelleri
mümkün olduğunca asgari seviyeye indirmek için EDGE (Teşebbüsler için Kalkınma
ve Büyüme Projesi) tarafından başlatılan girişim; 2 yıl boyunca, iki toplumun sanayi
ve ticaret odalarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirmiş, yapılan müzakereler
ile şekillenmiş, bunun sonucunda Kıbrıs Üreticiler Ağı Projesi (Cyprus Producers’
Network) hayata geçirilmiştir.
Kıbrıs Üreticiler Ağı projesi; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-İşbirliği ve
Güven için Hareket (UNDP-ACT) tarafından finanse edilen Kıbrıs Türk Sanayi Odası
(KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE)
tarafından yürütülen iki toplum arasında sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Kıbrıs Üreticiler Ağı projesi Yeşil Hat ticaretine bir ivme kazandırmak, iki toplum
arasındaki işbirliğini geliştirmek, teknik destek sağlamak ve ticaretle ilgili eğitim
vermek amaçlarıyla Mayıs 2007’de hayata geçirilmiştir. Toplam 16 ay sürmesi
planlanan bu proje iki toplumun ticaret ve sanayi odaları tarafından halen
yürütülmektedir. Belirli aralıklarla toplanan teknik komiteye KTSO Genel Sekreteri
Sayın Mustafa Gündüz başkanlık etmektedir. Kıbrıs Üreticiler Ağı projesi 16 ay
boyunca şu aktiviteleri hayata geçirmeyi amaçlamıştır.
Seminerler: Her iki toplumun kendi ticaret ve sanayi odalarının ticarete yönelik
düzenleyecekleri eğitim ve bilgilendirme amaçlı seminerler. (Bu aktivitelerin kuzey
ayağı 7 Kasım ve 5 Aralık 2007 tarihlerinde KTSO ve KTTO tarafından ortaklaşa
düzenlenen iki seminer ile tamamlanmıştır)
Ortak Web Sayfası: Sadece iki toplumundaki ticaret ve sanayi odaları üyelerinin
birbirileri ile iletişim kurmalarını sağlaycak ve Yeşil Hat’la ilgili gerekli bilgileri içerecek
ortak bir web sayfası yapılması. (Halen yapım aşamasında olan sayfa Nisan 2008’de
iki toplumdaki ticaret ve sanayi odaları üyelerinin hizmetine sunulacaktır)
Pazar Araştırması: Yeşil Hat ticaretine yönelik iki toplumlu pazar araştırması
yapılması. (Pazar araştırması iki toplumda da tamamlanmış olup, sonuçları içeren
ortak rapor Nisan 2008 sonu itibariyle yayınlanacaktır)
İki Toplumlu Şirket Toplantıları: İki toplumdaki şirketlerin katılacağı toplantılar
düzenlenmesi. (Bu toplantılar, teknik komite tarafından önceden belirlenmiş sektörleri
kapsaycak ve iki toplumdaki sanayi ve ticaret çevrelerini bir araya getirecektir)
İki Toplumlu Şirket Toplantıları
Kıbrıs Üreticiler Ağı projesinin en önemli aktivitelerinden biri olan İki Toplumlu
Şirket Toplantıları’nın Nisan ayının ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanmıştır. Bu
toplantıların amacı şimdiye kadar birbirileri ile iletişim zemini bulamayan, fakat Yeşil
Hat’ın her iki tarafında aynı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri aynı çatı altında

Oda başkanı yanan iki tesisi ziyaret etti
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ve beraberindeki heyet, 2 ve 4 Şubat’ta çıkan
yangınla büyük zarar gören Gürsan Möble ve Yörenti Ticaret’i ziyaret ederek
incelemeler yaptı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Yörenti Ticaret Makine
Sanayi”nde, koğuşlar bölümünde kalan işçilerin ısınmak için kullandıkları sobanın
battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıkmış ve tesisin tamamen yanmasına neden
olmuştu.
Yine aynı bölgede bulunan Gürsan Möble’de çıkan yangın tesisin büyük bir
bölümünün yanmasına neden olmuştu.
Gürsan Möble direktörü Sezal Aydınlı, iş makinelerinin ve sıparişli ürünlerin
yangından zarar gördüğünü söyleyerek, hükümet yetkililerinin ilgisizliğinden yakındı.
fotoğraflı

Fuarlar ve Dış Satım
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nda görev aldığımız 2000 yılından beri, Kıbrıs
Türk üretiminin dışa açılma çalışmaları devam etmektedir. O dönemlerde firmalarımıza, diğer
şmekte olan ülkelerde olduğu gibi fuar katılım desteği, yurt dışı mağaza açma desteği gibi
desteklerin verilmesini savunuyorduk. Son dönemlerde artık bu tür destekler tam olarak
yeterli olmasa bile üreticiye veriliyor. Önceleri hedef Türkiye’deki ihtisas fuarlarına katılmaktı.
2004 yılından beri bu cabalar, potansiyel pazar olarak Ortadoğu ve körfez ülkeleri olarak
odaklanıyor. 2006 yılında Sanayi Odası ve Edge Kobi Center işbirliği ile başlattığımız
firmalarımızın Sanayi Odası şemsiyesi standı ile Yurtdışı fuarlara katılım önem kazanmış
bulunuyor.
ce Gaziantep Irak Fuarı, Gulfood Dubai Gıda Fuarı, Big 5 Dubai İnşaat Malzemeleri
Fuarı, Frutlogistiga Berlin Sebze ve Meyve Fuarı. 2 yıl içerisinde katıldığımız fuarlar olarak
öne çıkıyor. Bu fuarlarda gözlemlerimizi şöyle özetleyebiliriz.
Tüm ülkeler ve firmalar bu tür fuarlara katılıma çok önem vermektedir. Her yıl katılımlarını
artırarak daha geniş ürün ve hizmet kadrosu ile katılmakta bu pazarlardan daha çok pay
almaya çalışmaktadır.
Birleşik Arab Emirlikleri, Duabi son yıllarda gösterdiği gelişim ile bu bölgenin en büyük
Ticaret Merkezi olmuştur. Buradaki fuarlara tüm Arap ülkelerinden Kuzey Afrika ülkelerinden,
Hindistan, Pakistan Malezya’dan iş adamları ziyaret etmektedir.
ğer dünya ürünleri ile kalite, standart ve fiyat olanak rekabet edecek ürünleriniz varsa
mutlaka bir alıcısı vardır. Önemli olan ülkenin potansiyelini ortaya koymak ve pazara cazip
ekilde sunmaktadır. Örnek verecek olursak, Meksikalı firmalar bizim meyvesini dahi
pazarlayamadığımız babutsa’nın (mısır inciri) yapraklarının, dikenlerini temizleyerek ve
lemden geçirerek soslar ile sunarak özel salata olarak pazarlamaktadır.
Ülkede tarım politikamızı geliştirerek, yurt dışında talebi olacak ülkemizin özellikle
ürünlerinin sularımızın yettiği ölçüde üretimine ağırlık vermeliyiz. Dış pazarlarda organik
ürünlere talep artmaktadır.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası yurt dış fuar organizasyonlarında büyük tecrübe edinmiştir. Bu
güne kadar Sanayi Odası şemsiyesi standı ile katılım devam edilmeli “North Cyprus” logosu
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Avrupa ülkelerinin uyguladığı ticarette kısıtlama (izolasyon) AB ülkelerine ihracatımız
önünde en büyük engeldir. Çabalarımız AB konseyinin 2004 Referandum sonrası topluma
söz verdiği şekilde AB ülkeleri ile direk ticaretin sağlanmasıdır. Arab ülkeleri ve körfez
ülkelerinde böyle bir kısıtlama olmamasına karşın taşımacılıkta navlun maliyetlerimizi
yükseltmektedir. İzolasyonlar sona erene kadar tüm ihraç ürünlerimize navlun desteği
ğlanmalıdır. AB direk ticareti sağlayamıyorsa, bunun yerini alacak yeni çalışmalar
yapmalıyız.
Süt ürünlerimiz en büyük ihracat kalemimizdir. Bilhassa körfez ülkelerindeki pazar payımızı
artırmak için, tarım politikalarımızı değiştirecek hayvan islahını yaparak süt verimini artırmalı
maliyetlerimizi rekabet eder düzeyde tutmalıyız.
Dubai gibi potansiyel ülke ve bölgelerde firmalarımızın bu ülke firmaları ile
koordinasyonunu sağlayacak, siyasi olmayan ticaret büroları açabiliriz.
Özet olarak biz ada ülkesiyiz, üretecek, satacak fazla ürünümüz yok deme yerine, dış
ülkelerle, rekabet edecek ürünleri nasıl üretebiliriz, nasıl bu ürünleri pazarlayabiliriz sorusuna
cevap bularak, çalışmak, tarım ve sanayi ürünlerimizin üretimini artırabilir ve bu ürünlere
r bulabiliriz. Güney Kıbrıs’ı örnek alacak olursak, Güney Kıbrıs firmaları, et ürünlerinden,
yağına, meyve suyundan, aromalı deniz tuzuna, petmez’e kadar bir çok ürüne pazar
bulabilmektedir. Eşit rekabet koşulları yaratılması halinde bizim işadamlarımız, dünya iş
adamları ile rekabet edecek bilgi ve beceriye sahiptir.

KKTC’de Biodizel üretimi
Ahmet SAYDAM
Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA)
Danışmanı
Ülkemizde yeni bir yatırım alanı olan biodizel üretimine yönelik yatırım yapma
eğilimi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda, lokantacılık sektöründen çıkan ve
kontrolsüz bir şeklide doğaya bırakılan, atık bitkisel yağların kullanılması suretiyle
biodizel üretimi ve ayrıca ülkemizin iklim koşullarına uygun nitelikte olup biodizel
üretimi için kullanılan ağaçların ekilmesi ve meyvelerinden de biodizel üretimi yapma
talebinde olan yatırımcılar gözlemlenmektedir.
Biodizel, organik yağların baz ve alkolle karıştırılarak dizel yakıta çevirilmesi
sonucu elde edilen bir üründür. Kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir, jatropha gibi
yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizör
eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa
çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Bu süreç sonunda geriye iki ürün kalır;
metil esterler (biodizelin kimyasal adı) ve gliserin. Gliserin, kozmetik, boya ve
patlayıcı madde endüstrisinde çokça kullanılan değerli bir yan ürün olup daha birçok
sanayi kolunda da kullanılmaktadır.
Biodizel herhangi bir fosil yakıt (petrol) içermez; fakat saf olarak veya her oranda
petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir.Türkiye’de Oto biyodizel
ve yakıt biyodizel (kırmızı renkle renklendirilir) olarak iki türde pazarlanmaktadır.
Türkiye’deki bazı akaryakıt istasyonlarında, TSE tarafından kabul edilen EN 14214
Avrupa Birliği Standardı ile ASTM D 6751 Amerikan Standardındaki biodizel
tüketicilere sunulmaktadır. Çevreci, ekonomik ve tüm dizel araçlarda rahatlıkla
kullanılmakta ve özellikle tarıma , istihdama ve ödemeler dengesine olan katkısı
nedenilye biodizele talep artmaktadır.
Avrupa Birliği, üye ülkelerde taşıma amacıyla kullanılan petrol ve motorinin belli bir
oranının alternatif yakıtlardan karşılanmasına ilişkin düzenlemeler yapmaktadır.
Buna göre 2005 yılından itibaren petrol ve motorin tüketiminin en az %2 sinin, 2010
yılından sonra ise en az %5.75 inin biodizel gibi alternatif yakıtlardan karşılanması
öngörülmektedir.
YAGA (Yatırım Geliştirme Ajansı) tarafından yapılan araştırmalarda, ülkemizde
biodizel üretiminde Jatropha Curcas isimli ağacın tohumlarından elde edilen yağın
kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Jatropha Curcas isimli ağaç türü
Güney Amerika orijinli olup günümüzde biodizel üretiminde kullanılmaktadır.
Çekirdeklerinde ihtiva ettiği yağ ( %40 ), biodizel üretiminin hammaddesini
oluşturmaktadır.
Özellikle Hindistan’da yoğun bir şekilde kullanılan bu ağaç kuraklığa ve zararlı
böceklere karşı dayanıklıdır. Yıllık yağış miktarının düşük olduğu bölgelerde de
verimli olabilen bu türe 200mm yağış oranı yeterli olmaktadır. Ayrıca, tarıma uygun
olmayan (4. ve 5. sınıf toprak) ve tuz oranı yüksek olan alanlara ekimi mümkündür.
Jatropha Curcas hızlı büyüyen ve ortalama 45-50 yıl ürün verebilen bir ağaç türüdür.
Yetişmesi için gerekli olan sıcaklık aralığı 18-27 C (KKTC 19 C) olmakla birlikte
ortalama ihtiyaç duyduğu yağış miktarı Min 200 mm’dir (KKTC ortalama 300 mm).
Plant Research International firmasının yaptığı araştırmaya göre Jatropha Curcas
ağacı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
“Az verimli topraklarda yetişebilir. Kuraklığa dayanıklıdır ve çok az suya ihtiyaç
duymaktadır. Erozyonu önlemekte etkin bir ağaç türüdür. Toprakta varolan değerli

Odadan çalışma saatleri konusunda “uzlaşı çağrısı”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “İşyerleri ve İşlerin Pazar Günleri Kapalı Olması”
kararnamesi konusunda taraflara uzlaşı çağrısı yaptı.
Toplumsal barışın sağlanabilmesi için Güneye göre bir avantaj olarak gördükleri
çalışma saatlerinin şimdiki şekli ile tekrar gözden geçirilerek işyerlerinin pazar günleri
açık kalmasının sağlanmasını isteyen Salih Tunar, küçük esnafın korunması için de
büyük alış veriş merkezlerinin şehir dışına alınmasının teşvik edilmesi gerektiğini
kaydetti.
Sanayi Odası 5 Mart’ta yönetim kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek
çalışma saatlari uygulaması konusundaki görüşlerini açıklayan Tunar, 3 Mart’ta
uygulamaya giren kararnameyi halkın şikayet ve taleplerinin ortaya çıkması için
geçici bir uygulama olarak görmek istediklerini de vurguladı.

Öncelikli konu değil
Çalışma saatlerinin öncelikli konu olmadığını ancak toplumun 3 aydır bunu
tartıştığını belirten Salih Tunar, “Tarışılması gereken çok daha önemli konular var”
dedi.
Düzenlemelere karşı olmamakla birlikte kısıtlama yapılmasını doğru bulmadıklarını
söyleyen Tunar, çalışma saatleri düzenlemesinin tüketicinin talepleri dikkate
alınmadan yapıldığını da savunarak bunu eleştirdi.
Tunar, “Biz perakende piyasası için ilgili bakanlığın, kurumların ve ilgili kişilerin
tekrar gözden geçirerek uzlaşı ile çözmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bakanın bugün
açıklamaları ve bazı marketlerin uymama durumu var. Bu toplumu uzlaşıya değil
kutuplaşmaya iter ki böyle bir şey arzu edilmez” şeklinde konuştu.

Uzlaşı taviz değildir
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Tunar yönetim kurulu olarak toplanarak çalışma
saatleri uygulamasını değerlendirdiklerini belirterek, , “Ben yaptım oldu” mantığı
kadar “ille benim istediğim” olacak yaklaşımının da yanlış olduğunu ve bunların
uzlaşıyı engellediğini kaydetti.
İlk olarak Pazar günleri işyerlerinin kapanmasına karşı çıktıklarını, bunun nedeninin
kararnamenin genelleme yaparak ekonominin tümüne müdahale yapması olduğunu
kaydeden Tunar, uygulamaya giren kararnamede ise genel ve kısmi muafiyetler
yapıldığını belirtti.
Tunar, “Kararname pratikte belediye sınırları içerisindeki meskun mahal içinde
kalan işyerleri ile parakente satış yapan işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerini
düzenleyen bir kararname şekline dönüştü. Sanayi Odası kararnameyi bu hali ile
ekonomiye müdahale olarak görmemektedir. Kararname bu şekliyle düzenlemedir.
Oda liberal ekonomilerde devletin düzenleyici ve denetleyici görev üstlenmesinin
gerekli olduğuna inanmaktadır” dedi.

Sanayi bölgeleri
Belediye sınırları içerisinde meskun bölgelerdeki işyerlerinin gürültü kirliliği
yarattığını ve çevrede yaşayanları rahatsız ettiğini belirten Tunar, sorunun bu
işyerlerinin meskun bölgeler dışındaki küçük sanayi sitelerine veya sanayi
bölgelerine çıkarılarak çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

CTP-BG’den Sanayi Odası’na ziyaret
Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleşik Güçler (CTP/BG), bir süre önce sivil toplum
örgütlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde 14 Mart’ta Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı
(KTSO) ziyaret etti.
Genel Sekreter Ömer Kalyoncu’nun başkanlık ettiği CTP/BG heyeti, ziyarette Salih
Tunar başkanlığındaki KTSO heyeti ile görüştü.
Görüşmede ilk söz alan CTP/BG Genel Sekreteri Ömer Kalyoncu, Kıbrıs sorunu
konusunda bu yıl içinde yaşanması beklenen gelişmelerle ilgili sivil toplum örgütlerine
başlattıkları ziyaretlerde; birliği ve bütünlüğü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Kalyoncu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri yakından
takip ettiğini ve sorunla ilgili gelişmelerde de söz sahibi olması gerektiğini belirterek,
bu çerçevede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik kurulacak müzakere masasında
Kıbrıs Türk sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin ve halkın desteğini yanlarında
görmek istediklerini vurguladı.
Müzakere masasında mutlaka sıkı pazarlıkların yapılacağını ve her iki taraftan da
belli tavizlerin verileceğini kaydeden Kalyoncu, amaçlarının; Kıbrıs Türk halkının
çıkarlarını koruyarak, eşit ve adil bir çözüme ulaşmak olduğunu söyledi.
Ömer Kalyoncu, Kıbrıs’ta 4 yıl sonra Rumlar’ın da “uyanmasıyla” yeni bir çözüm
sürecinin başlayacağını, bu yüzden Kıbrıs Türk halkının, geçmiş dönemlerde olduğu
gibi, bu dönemde de yapılacak olan tartışmalarda birbirine saygı ve anlayış
göstermesini istedi.
KTSO Başkanı Salih Tunar da, Kıbrıs’ta çözüme yönelik yapılacak olan
görüşmelerde Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya
hazır olduklarını belirterek, bu sürecin zor olacağına dikkat çekti.
Tunar, bugüne kadar çözülemeyen Kıbrıs sorununun artık herkes tarafından
çözülmesinin istendiğini belirterek, bu yüzden bu sürece Kıbrıs Türk halkının katkı
koymaya hazır olduğuna olan inancını kaydetti.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 13 Mart’ta bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara
destek belirten Tunar, önemli olanın; Kıbrıs Türk gençliğinin adada güvenli bir şekilde
geleceğini sürdürmesini sağlamak olduğunu söyledi.

22. Olağna Genel Kurulu yapıldı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 22. Olağan Genel Kurulu 26 Ocak’ta yapıldı.
2 yılda bir seçimli, senede bir de denetim amaçlı genel kurul yapan Sanayi
Odası’nın denetim amaçlı genel kurulu Oda Başkanı Salih Tunar’ın konuşmasıyla
başladı.
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Maliye Bakanı Ahmet Uzun, Milli Eğitim ve
Kültür Bakanı Canan Öztoprak ve Türkiye’deki çeşitli ticaret ve sanayi odalarının
yolladığı mesajların okunmasının ardından konuklar konuştu. Genel kurul, faaliyet ve
mali raporların onaylanıp, oda murakıbının belirlenmesiyle sona erdi.
Genel Kurula Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Ana muhalefet UBP Genel Başkanı
Tahsin Ertuğruloğlu, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı
Mehmet Çakıcı, Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Hasan İnce, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Murat Karateper,
Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mantos Mavromadis, davetliler ve
sanayiciler katıldı

Soyer: “Sorunlar gelişmelerin yarattığı sıkıntılardır”
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, ülkede yaşanan sorunların, gelişmelerin yarattığı
sıkıntılardan doğan sorunlar olduğunu belirterek, toplumsal olay ve olguları ciddi bir
şekilde ele alıp Kıbrıs Türkü’nün kazanımlarını ortaya koymak gerektiğini söyledi.
Soyer, bütçedeki Transfer Giderleri’nin yüzde 37 olduğu bir ülkede bütçe açığının
kapatılmasının imkânsız olduğuna ifade ederek, ekonominin daha da büyütülüp,
vergi dilimlerinin adaletli bir düzenlemeyle daha da aşağıya çekilmesiyle çıkış
yolunun bulunabileceğini söyledi.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, bir konuya bakarken o bardağın bir dolu tarafına, bir
de boş tarafına bakmayı becerebilmek gerektiğini söyledi. Soyer, “Bardağın boş
tarafına bakarak, doluyu görmemek; dolu tarafına bakarak da boş tarafı görmemek
siyasette hiçbir zaman toplumsal huzuru ve ülke gelişmesinde ilerlemeyi sağlayamaz”
dedi.
“KKTC’nin en kötü dönemini yaşadığı” yönündeki söylemlere değinen Soyer, 2003
yılında 1.5 milyar Dolar olan bankalardaki toplam mevduatların 2007’nin sonunda 5
milyar dolara çıktığını anlattı. Soyer, “Üretimden elde edilen bir kaynağın tüketilen
kısmından arta kalanının tasarrufa yönlendirilmesidir bu 5 milyar Dolar... KKTC’de 5
milyar dolarlık bir mevduat birikimi oluşmuşsa, ister iktidar, ister muhalefet, toplumsal
planlama bu veri dikkate alınarak yapılmalı” şeklinde konuştu.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, marketlerin çalışma saatleriyle ilgili eleştirilere de
değinerek, bir kimsenin market zinciri kurdu diye bir aileye düşman olmasının
imkânsız olduğunu söyledi.
Soyer, şöyle devam etti:
“Elbette marketler zinciri olacak ama elbette küçük ve orta işletmeler de olacak…
Ve bunların ahenkli birliği olacak. Bir zincir elbette maaş ve ücretle personel
çalıştırarak, hakkını da vererek müessesini sürdür. Ancak bir orta işletmeci, bütün
ailesiyle bir dükkânda ise, o zaman da sosyal yaşamla bir bağlantısı olması lazım.
Bunun ahengini bulmak lazım. Birbirimizle kavga etmemeli ve beraber var
olabilmeliyiz.”
Başbakan Soyer, bütün dünyayı etkisi altına alan kuraklığın KKTC’deki olumsuz
sonuçlarının bütçe kaynaklarıyla sübvansiye edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“IBM 2007 Yükselen Yıldızı Ödülü” GigaByte Ltd.’in
IBM’in 21 Ocak 2008 tarihinde İstanbul’da yaptığı yıllık iş ortakları toplantısında
2007 yılının değerlendirilmesi yapıldı. 2007 yılında Katagorilere göre IBM Çözüm
Ortaklarına Ödüller verdi. Yılın Yükselen Yıldızı 2007 ödülünü GigaByte Ltd. alırken,
Distribütörü Ödülü INDEX, Sistem Bütünleştirici Ödülünü Meteksan aldı.
2007 yılında odamız üyesi Gigabyte Ltd.’in göstermiş olduğu performans
değerlendirerek, 2007 yılında IBM uluslararası sınavlarına girerek 8 tane IBM
uzmanlık sertifikası alan GigaByte Ltd. IBM Garanti Hizmet Çözüm Ortağı
ünvanınıda alarak Kuzey Kıbrıs’da IBM ürünlerinin servis ve tamiri konusunda
yetkilendirildi.
Dünyanın 76. Sırasına girecek olan, YDU-IBM İnovasyon Merkezi’ndeki Süper
Bilgisayar’ın kurulumunu ve kurulumdan sonraki servis ve bakımlarını üstlenen
GigaByte Ltd., kısa zamanda IBM çözüm ortakları arasında teknik anlamda en hızlı
gelişmeyi gösteren çözüm ortağı olma özelliğiylede dikkat çekti.
Yıllardır Kuzey Kıbrıs’da IBM POS ürünleri ve IBM POS Yetkili Hizmet Merkezi
olarak faaliyet gösteren GigaByte Ltd., 2007 yılında göstermiş olduğu yoğun personel
eğitim ve sertifika programlarında gösterdiği başarı ile 2008 yılı içerisinde IBM
Premier Çözüm Ortaklığı’na da aday.
Kuzey Kıbrıs’da 1994 yılından bu yana bilişim sektöründe faliyet gösteren GigaByte
Ltd. son 8 yıldır, IBM POS Müşteri Memnuniyet Ödülünü de elinden bırakmıyor.
Kuzey Kıbrıs’da da Bilişim Sektöründe örnek gösterilen ve uzman personel yapısı
(2 Sistem Mühendisi, 3 Yazılım Mühendisi, 3 Sistem Destek Uzman, 3 Teknik Servis
ve Network Uzmanı), ile her geçen gün daha kaliteli işler yaparak, bilişim
dünyasında, dünyadaki bir çok büyük bilişim firmasının özendiği firma haline geldi.
Bunun göstergesi olarak da dünyanın en büyük ve 1. Bilişim firması olan IBM
tarafından ödüllendirilerek bunu peçinlemeyi başardı.
GigaByte Ltd. Direktörlerinden Yılmaz Kaygısız ve Lisani Deniz bu ödülü “Yıllardır
çalışmanın meyvesi” olarak aldıklarını söylediler.
fotoğraflı
Gönyeli esnafına hak sahipliği belgeleri dağıtıldı
Gönyeli Belediyesi ve Gönyeli esnafının bir süreden beri hükümet ve siyasi
partilerin geneli nezdinde yaptığı çalışmalar sonrasında kent içinde bulunan 70’e
yakın esnafa yeni kurulacak Alayköy Sanayi Sitesi’nde yer verildi.
Sanayi Bölgesi’nden arsa almaya hak kazanan hak sahiplerine, hak sahipliği
belgeleri 18 Ocak akşamı düzenlenen törenle verildi.
Gönyeli Spor Kulübü’nde saat 19:00’da düzenlenen törende 25 hak sahibine
belgeleri dağıtıldı.
Törene Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in yanı sıra, Ekonomi Bakanı Erdoğan
Şanlıdağ, Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi meclis üyeleri ve
Alayköy Sanayi Sitesi’nden yer almaya hak kazanan esnaf katıldı.

Sanayi Odası “North Cyprus” Dubai Gulfood 2008’e
katıldı
Ortadoğu’nun en büyük yiyecek ve içecek fuarı olan Gulfood 2008 gıda ve içecek
fuarı 24-27 Şubat 2008 tarihlerinde Dubai Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapıldı.
75 Ülkeden 2471 firmanın katıldığı fuara büyük ilgi vardı. Kıbrıs Türk Sanayi
Odası’nın 2. kez katıldığı, fuara Kıbrıs Türk sanayisine bağlı faaliyet gösteren 5 Süt
üreticisi firma katıldı.
Sanayi Odası şemsiyesi altında “North Cyprus” adıyla fuara katılan firmalar şöyle:
“Reha Süt Ürünleri, Meriç Süt Ürünleri (Avunduk), Koop süt, Akgöl Süt Ürünleri,
Özlem Süt Ürünleri.”
Fuara ayrıca, 13 sanayici ziyaretçi olarak katıldı. 45 m2 olan Sanayi Odası (North
Cyprus) standı, Hall 7’de yer aldı.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası şemsiye standında yer alan firmalara ilgi büyük oldu.
Özellikle daha önceden müşteri olarak bu firmlardan ürün alan ve ticaret yapan
işadamlarının da ziyareti dikkat çekti.
Bunun yanı sıra fuara katılan firmalar yeni bağlantılar kurma imkanı elde etti.
Sanayi Odası’nın, Gulfood 2009 fuarına katılım için 72 m2'lik stand alanına müracaat
ettiği kaydedildi. Bu amaçla daha çok sektör ürünlerinlerin özellikle süt ürünlerinin
yanısıra kahve, cips, bal ve diğer belirlenecek rekabet şansı yüksek ürünlerin gelecek
yıl fuara katılması ve daha büyük alanlı bir şemsiye stand organizasyonu yapılması
planlanmakta.
Fuarda dikkat çeken bir diğer konu ise, Sanayi Odası tarafından geliştirilen “North
Cyprus” logosunun indirilmesine yönelik Rum girişimi oldu. Rumlar’ın bu girişimine
karşılık Oda Başkanı Salih Tunar fuar otoritesiyle bir toplantı düzenleyerek, fuarın
ticari bir etkinlik olduğunu, siyasi bir amaç taşımadığını, geçmiş fuarlarda da aynı
düzenin kurulduğunu görüntülü materyallerle anlattı. Rumlar, Kıbrıslı Türkler’in bu tip
büyük ve etkili yurt dışı fuarlarında “North Cyprus” logosuyla yer almasından
duydukları rahatsızlığı her fırsatta girişimleriyle belli ediyor.
fotoğraflı

MİK ile Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

İhale bilgileri oda interrnet sitesinde
Maliye Bakanlığı Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı (MİK) ile Kıbrıs Türk Sanayi
Odası arasında, www.kktcmaliye.com sitesinde yer alan ihalelerle ilgili bilgilerden,
Sanayi Odası üyelerinin kendi web sitelerinden direkt olarak yararlanmalarına olanak
sağlamak amacıyla iş birliği protokolü 5 Şubat’ta imzalandı.
MİK Başkanı Rauf Ersenal ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar’ın
imzaladığı protokole, Maliye Bakanı Ahmet Uzun da onur konuğu olarak imza koydu.
Protokolle, “Devlet ihalelerinin Sanayi Odası üyeleri tarafından takip edilmesine
olanak sağlamak, devlet ihalelerine olan katılımı artırmak, teknolojik olanaklardan en
üst düzeyde yararlanarak rekabetçi ve eşitlikçi bir anlayışın gelişmesine olanak
sağlamak” amaçlanıyor.
Protokole göre, Sanayi Odası internet sitesinin, Maliye Bakanlığı’na ait internet
sitesinden direkt bağlantı sağlaması için gerekli teknik olanağının sağlanmasını
öngören protokole göre, bu bağlantının Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi
tarafından süratle gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler alınacak.
MİK tarafından hazırlanan yeni İhale Yasa Taslağı, Sanayi Odası tarafından
incelenecek ve görüşler Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’na ivedilikle bildirilecek.
Protokolde, devlet ihalelerine katılacak imalatçılardan Sanayi Odası’na kayıtlı
olduklarına dair belge istenmesi de yer alıyor.
Merkezi İhale Komisyonu Binası’nda yer alan protokol imza töreninde konuşan MİK
Başkanı Rauf Ersenal, aynı şekilde bir protokolün Ticaret Odası ile de imzalandığını
hatırlatarak, Sanayi Odası’nın da böyle bir protokol için talepte bulunduğunu anlattı.
Protokolde, Maliye Bakanlığı’nın sitesinden Sanayi Odası web sitesine direkt link
verilmesinin; Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde yirmi koruma kapsamında olan yerli
üreticilerin yaptıkları üretimin, oluşturulacak bir heyetle kontrollerinin yapılamasının
yer aldığını belirten Ersenal, MİK komisyonu tarafından hazırlanan Kamu İhale Yasa
Taslağı’nın Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından incelenmesi ve görüşlerinin
kendilerine bildirilmesi için Sanayi Odası’na tebliğ edilmesinin de öngörüldüğünü
söyledi.
AB ile yapılacak uyum çalışmaları içerisinde kamu ihale yasasının da bulunduğunu
kaydeden Ersenal, 2008 yılının kendileri için zor ve yoğun bir yıl olacağını da söyledi.
Maliye Bakanı Ahmet Uzun da, ihaleleri olabildiğince açık ve şeffaf bir şekilde
yapmaya çalıştıklarını belirtti ve ihalelerin her türlü şaibeden uzak bir şekilde
yapılması için ellerindeki tüm olanakları değerlendirdiklerini ifade etti.
İhalelerle ilgili olarak internet sitesinden bilgi verildiğini ve ihalelerin Bakanlık
sitesinden canlı yayınlandığını anlatan Uzun, canlı yayının Sanayi Odası sitesinden
de izlenebileceğini anlattı.
İhale mevzuatında, “teklif verenlerin içerisinde yerli ürün var ise, yüzde yirmi
oranında fiyat farkı olmasına rağmen yerli ürünün tercih edileceği” şeklinde temel bir
kural bulunduğunu söyleyen Uzun, ihaleyi yerli üretim olarak alıp daha sonra ithal
edenler olduğunu dile getirdi. Uzun, bunu engellemek için Sanayi Odası ile İhale
Komisyonu’nun gerekli değerlendirmeyi yapacak bir komite oluşturacağını söyledi.
İhaleler konusundaki en büyük eksiğin AB normları ölçüsünde bir ihale mevzuatına
kavuşmak olduğunu da vurgulayan Uzun, bu konuda yaklaşık 2,5 yıldan beri
çalışmalar yapıldığını, yeni ihale yasasının belli bir noktaya geldiğini ve bir taslak
olarak ortaya çıktığını söyledi.

Bakana “Açık Mektup”
Bu mektuba imza koyan, vergi mükellefi olan, vergi ödeyen firmaları temsil eden
ekonomik örgütler olarak bizler, kamu sendikalarını “protokol görüşmelerine” davet
eden Maliye Bakanı Ahmet Uzun’a ve sendikalarla görüşmelere katılan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem’e kamuoyu önünde aşağıdaki konuları
hatırlatmak isteriz;
1Hükümet kamu çalışanlarının işvereni değildir. Kamu çalışanlarının işvereni
vergisini ödeyen vergi mükellefleridir.
2Hükümetler bir seçim dönemi için vergi mükelleflerinden aldıkları oylarla
seçilirler. Yani vergi mükelleflerinin vekaletini alırlar.
3Sayın Ahmet Uzun ve Sayın Sonay Adem, biz vergi mükelleflerini temsilen
“İşveren Vekili” olarak protokol masasında oturduğunuzu ve vekilimiz olarak
yetkilerinizin aşağıdaki maddelerle sınırlı olduğunu hatırlatmak isteriz.
4Yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE yıllık enflasyon) artış oranı kadar,
kamu çalışanlarının artış alması en doğal haklarıdır.
5Yıl içerisinde eşel-mobil sistemi ile yapılan artışların hesaplanarak, yapılacak
olan artışların bu miktarı aşmaması sağlanmalıdır. Kamu sendikaları ile bunun
ötesinde ücret artışı pazarlığı yapma yetkiniz yoktur.
6Kamu sendikaları ile kamuda verimliliğin artırılması, vergi mükelleflerine AB
standardında hizmet sunulması konusunda görüşme yapmanızı ve halkımızın önüne
çözüm önerileri sunmanızı bekliyoruz.
7Kamu sendikaları ile kamu giderlerinin azaltılması konusunda çalışma
yapmanızı bekleriz. KİT’ler dahil, kamu personel harcamalarının ve sosyal
transferlerin toplamının milli gelirin %5’i (veya bütçenin %25-30’u) seviyelerine
düşürecek bir orta vadeli program üzerinde anlaşma konusunda yetkilisiniz.
Vergi mükellefi örgütler; Kıbrs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve
KKTC İşadamları Derneği.

Ülkemizin boya ve yapı kimyasalları üretiminde en büyük sanayi kuruluşları
arasında yer alan:

Hasan Onalt Sanayi Ltd.’e “Uluslar arası Teknoloji
Ödülü”
Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen ödül töreninde, Hasan Onalt Sanayi
Ltd.’e “Uluslar arası Teknoloji Ödülü” verildi. Onalt Sanayi’ye geçtiğimiz yıl da
“Uluslar arası Kalite Ödülü” verilmişti
Fransa’nın Başkenti Paris’te, 3 Mart 2008 tarihinde düzenlenen ödül töreninde 30
ülkenin seçkin firmaları “Uluslar arası Teknoloji” ödüle layık görüldü.
Trade Leaders Club & Editorial Ofice tarafından organize edilen ve firmaların
gelişimleri dikkate alınarak verilen ödülü, bu yıl aralarında ülkemizden de Hasan
Onalt Sanayi Ltd.’in yer aldığı 104 seçkin firma aldı. Onalt Sanayi, geçtiğimiz yıl
Nisan ayında “Uluslar arası Kalite Ödülü”ne layık görülmüştü.
Oldukça iyi organize edilmiş törene katılan 30 ülkenin değişik sektörlerdeki
firmaların buluştuğu etkinlik, 3 Mart Pazartesi sabahı firmaların kendilerini tanıtıcı
kısa sunumlarıyla başladı. Sunumun ardından ödüle layık görülen firmaların
sertifikaları verildi. Aynı gün öğle yemeğinde biraraya gelen 30 ülkenin firmaları
birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. Yemeğin ardından, firmalar tek tek çağrılarak
ödülleri verildi. Ödülü, şirket Direktörü Hasan Onalt aldı. Ödül töreninde Türkiye
Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Güray utku Bayramoğlu katılarak ödül
verdi.
Teknoloji Ödülü alması nedeniyle Hasan Onalt Sanayi Ltd. de binlerce üyesi
bulunan Trade Leaders Club & Editorial Ofice kataloğunda yer alma hakkın kazandı.
Yapılan sunumlar ve organizasyonun yarattığı ortam sonucu kurulan ilişkiler ülke
tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.
Uluslar arası Teknoloji Ödülü’ne layık görülen Hasan Onalt Sanayi Ltd., 1985
yılında Kuzey Kıbrıs'ın ilk yerli alçısını üreterek sektöre giriş yapmış ve halen tek yerli
üretici konumunda. Şirket, üretimini her biri alanında uzman 5 ana marka altında
toplamış. Bunlar:
“Kale Boya markası altında; boya, astar ve izolasyon malzemeleri, Mesarya markası
altında; alçı ve con tozu, Erayjips markası altında; çimento bazlı sıva, sıva alçı ve
tamir harçları, Kule markası altında; çimento bazlı sıvalar, çimento bazlı fayans ve
seramik yapıştırıcıları ve çimento bazlı derz dolgu malzemeleri.”
Bulunduğu sektör içerisinde Hasan Onalt Sanayi Ltd., Kuzey Kıbrıs'taki en büyük
üretim tesisi konumundadır. Firma bünyesinde 75 çalışanı, 250 çeşit ürünü ve 207
adet bayisi bulunmakta.
Hasan Onalt San. Ltd. 1995'ten bu yana ISO 9001 sertifikasına sahip bir firma.
Kuruluş, bu kalite yönetimi programını şirketin genel profili içine entegre ederek,
mevcut gelişmeleri buna paralel olarak yürütmektedir.
fotoğraflı

Eşref Bitlis İlkokulu’nda “Yerli Mallar Kermesi”
Eşref Bitlis İlkokulu’nda “Yerli Mallar Kermesi” 19 Ocak’ta düzenlendi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Canan Öztoprak, Paşaköy’deki Eşref Bitlis İlkokulu’nda
gerçekleştirilen “Yerli Malları Kermes”ine katıldı.
Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Vadili Belediye Başkanı Şahin Sapsızoğlu
ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hatice Düzgün de katıldığı Kermes’te, öğrenciler, ‘Yerli
Malı’ şiirini okudular, halk dansları sergilediler ve maniler söylediler.
Okul korosunun şarkılar seslendirdiği, izcilerin gösterileri sunduğu etkinlikte, Zararlı
ve Bağımlılık Yapan Alışkanlıkları Önleme Projesi kapsamında tiyatro yarışmasına
katılan Eşref Bitlis 5B öğrencileri de, “Kendini Değil Sigara ve Alkolü Yok Et” adlı
oyunlarını sergilediler.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre,
etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Öztoprak, “okullarda gerçekleşen tüm etkinliklere
katılmaya çalışıyorum, çünkü benim için böylesine güzel etkinliklerle işe başlamış
olmak çok büyük bir zenginliktir” dedi.
Tüketim konusundaki mücadeleyi en küçük yaşlara çekmek gerektiğini belirten
Bakan, bir toplumun halk olabilmesi için üretebilmesi ve varolması gerektiğine,
ürettiğine sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.
Bakan Öztoprak, “bugünün küçüğü yavrularımız geleceğin üreticileri olacaklar. İlla
ki üretici olmak için çiftçi ya da iş yeri sahibi olmak gerekmez. Bilgileriyle de üretime
katılacaklar. O bakımdan halkın emeği ile alın teri ile ürettiklerine sahip çıkarak
ülkemizin çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamalıyız” diye konuştu.
Bu konudaki en önemli yardımcıların, bu konunun savaşçıları çocuklar olduğunu
ifade eden Bakan, etkinliğin bu bilinçlendirmeyi ileriye götürmek bakımından son
derece önemli olduğunu aynı zamanda öğrencilerin son zamanlarda öğrendiklerini
sergilemeleri için çok iyi bir olanak olduğunu söyledi.
Eşref Bitlis İlkokulu Müdürü Erdinç Acaroğlu da, yaptığı konuşmada, yerli ürünleri
tanıtmak, üretimin önemini ve emeğin değerini bir daha hatırlatmak için kermesi
düzenlediklerini belirterek, “bu güzel adada kalıcı olmanın en önemli gereklerinden
biri de ekonomik kalkınmadır” dedi.
“Burada toplanan herkes yerli üretimin önemini biliyor” diyen Müdür, kermese
katılanlara çağrıda bulundu; çeşitli kurum ve kuruluşların bağış olarak okula verdiği
yerli malları alarak okula, dolayısıyla de kendi çocuklarına katkıda bulunmalarını
istedi.

