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Sanayi Odası’ndan Rum Yönetimi’ne iki yüzlülük suçlaması
“Hedefleri; Avrupa’ya direkt ihracatı engellemek”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, AB Dönem
Başkanı Almanya’ya yaptığı, “KKTC’den Avrupa ülkelerine ihraç edilecek ürünlerin Yeşil
Hat Tüzüğü çerçevesinde Güney Kıbrıs’a geçirilerek Larnaka’dan ihraç edilmesi” önerisini
“iki yüzlülük örneği” olarak değerlendirdi. Sanayi Odası, “Bu önerinin bize göre tek bir
hedefi olabilir; KKTC’den Avrupa’ya yapılacak olan direkt ihracatı engellemek” dedi.
KTSO Rum Yönetimi’nin AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Markel’e
sunduğu “Ekonomik Önlemler Paketi” ile ilgili 7 Nisan’da bir basın bildirisi yayınladı.
Bildiride, “İçte Yeşil Hat Tüzüğü uygulamalarını engellemek, dışta Yeşil Hat
Tüzüğü’nü Osmosis’in birinci halkası olarak kullanmaya çalışmak iki yüzlülüktür. İki
yüzlülükle iki toplumu birbirine yakınlaştırmak mümkün değildir” denildi.
KTSO’nun, toplumlar arası ticaretin, iki toplumu birbirine yakınlaştıran en önemli
araç olduğuna inandığı için Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde KKTC’li üreticilerin Güney
Kıbrıs’a daha çok mal satması için senelerdir yoğun uğraşlar verdiği anımsatılan basın
bildirisinde, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yapılan ticaretin artması yönündeki her türlü
çalışmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gizli veya açık engelleri ile karşılaşıldığı
kaydedildi.
“Senelerdir verdiğimiz uğraşa ve özellikle Güney Kıbrıs Süpermarketçiler Birliği
ile yaptığımız sayısız toplantılara rağmen ürünlerimizi Güney Kıbrıs’taki marketlerin
raflarına koymayı başaramadık” denilen bildiride, market sahiplerinin hep “Toplumsal
Baskı” nedenini ileri sürdüğü ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB müktesebatını ve
AB’de halen kabul gören uygulamaları hiçe saydığı anlatıldı.
Rum basınında çıkan ve Merkel’e sunulan “Ekonomik Önlemler Paketi”nde,100
civarında Kuzey Kıbrıs şirketinin Güney Kıbrıs’tan “Taşıma Lisansı” aldığı iddia edilen
haberlere atıfta bulunan bildiride şöyle denildi:
“Kuzey Kıbrıs’ın kamu araçları (Kamyonlar, otobüsler ve taksiler) Güney Kıbrıs’a
yük ve yolcu taşıması yapamazken Sayın Lilikas’ı Güney Kıbrıs’tan “Taşıma Lisansı” alan
Türk firmalarının isimlerini açıklamaya davet ederiz. Eğer Sayın Lilikas Güney Kıbrıs’ta
çalışan (veya ihtiyaç olur diye) Kıbrıslı Türk şoförlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden
almış oldukları “Sürüş Ehliyetleri”ni “Taşıma Lisansı” olarak görüyorsa, kendisini “Özür
dilemeye” davet ediyoruz”
Bildiride, AB Konseyi’nin referandum sonrasında verdiği sözlere de atıf yapılarak
Kıbrıs Türk sanayi üreticisini temsil eden KTSO’nun beklentisinin,
Kuzey Kıbrıs
limanlardan AB ülkelerine ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması olduğu ifade
edildi.
Sanayi Odası’nın, Papadopulus Hükümeti’nin Yeşil Hat Tüzüğü’nü “Osmosis’in
birinci halkası” olarak kullanmasına göz yummayacağı ancak KKTC’li üreticilerin satışlarını
artırmak ve iki toplumun ticaretle yakınlaşması amacı ile Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde
satışların artması ve tüzüğün genişletilmesi yanında direk ticaretin gerçekleşmesi
yönündeki çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Azeri Dış Ticaret Uzmanı odamızı ziyaret etti
Azerbeycan Dış Ticaret Uzmanı, Erşad Aliyev 11 Nisan’da Kıbrıs Türk Sanayi
Odası’nı ziyaret etti.
Erşad Aliyev oda ziyaretinde, Başkan Yardımcısı Musa Sönmezler, Yönetim
Kurulu Sekreteri Galip Yüksel ve Oda Genel Sekreteri Mustafa Gündüz ile görüştü.
Görüşmede, ekonomik ve ticari konular ele alındı.
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Sorunlar, odanın yeniden yapılanması ve 60. Sayı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı, Yönetim Kurulu ve oda personeli, üyelerimize
hizmeti daima ön planda tutmuştur. Üretim sektörünün gelişmesi ve dışa açılması
yönünde hükümetlerle çalışmamızda tüm arzuladığımız hedeflere ulaştığımız iddia
edilemez. Bir taraftan Kıbrıs’ta siyasi bir çözüme uluaşılmaması, diğer taraftanliberal
ekonomisinin temel kurallarının bölük pörçük uygulamaları, popülist politikaların daima
öncelikli uygulamalar olması, hükümetlerin çok defa sokak hareketlerine göre günlük
politikalar izlemesi, üretimin önünde temel engeller oluşturmuştur.
Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar hep hükümetlerle istişare
ederek sorunlara çözüm aradık. Sokaklara dökülmenin ekonomide çözüm olamayacağına
inandık. Geçen yıldan başlatmış olduğumuz sorunların çözümünde, bu ay Ekonomi ve
Turizm Bakanı sayın Enver Öztürk, Maliye Bakanı sayın Ahmet Uzun ve Başbakan sayın
Ferdi Sabit Soyer’le Oda Yönetim Kurulu’muz ile sanayicilerimiz toplantılar yaptık. Çok
yakın bir gelecekte tümüne olmasa da; ithalatta standart ve kalite aranmasında, üreticiye
KDV iadesinde, makine ithalinde KDV’nin kaldırılması, sanayi bölgelerinde üreticiye arsa
tahsislerinde bir yere geleceğimize inanıyorum. Çalışmalarımızdan sizleri de haberdar
edeceğiz.
Bu ay odamızın yeniden yapılanması ve daha etkin bir hizmet anlayışının
sağlanması yönünde Kobi Center işbirliği ile Amerika’dan uzman Larry Milner ile yapılan
çalışmanın çok yararlı olduğu ve bunun sonuçlarının önümüzdeki aylarda çalışma
düzenimize yeni bir yol haritası çizeceğini söyleyebilirim.
Elinize ulaştırdığımız bu sayı dergimizin 60. sayısı olması bizleri
gururlandırmaktadır. Sizlere daima daha iyi hizmet anlayışı ile sunmaya çalıştığımız
dergimiz yeni yapılanma ile gurur duyacağınız bir dergi haline gelmiştir. Nice yıllara ve
yayınlara.

Bilişim Derneği’nin ilk Genel Kurulu yapıldı
Başkan Hilmi Kansu
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 10 Mart’ta yapılan Kıbrıs Türk Bilişim
Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Bilişim Derneği Başkanlığı’na Hilmi Kansu
seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, görev dağılımı uyarınca Başkanlığa Hilmi
Kansu seçilirken, Faize Akçaba Yazman, İsmail Kule Sayman, Yılmaz Kaygısız Basın
Sözcüsü, Eralp Curcioğlu Dış İlişkiler Sorumlusu, Şeren Sözgen ve Ali Tüzünkan İnsan
Kaynakları ve Örgütlenme Sorumlusu, Mehmet Civisilli Gelir Kaynakları Geliştirme
Sorumlusu ve Mehmet Aksoy da Kamu İlişkileri ve Mevzuat Sorumlusu olarak
görevlendirildi.
Açıklamada, Bilişim Derneği Yönetim Kurulu’nun, bilişim sektörü ile ilgili
sorunlara kısa ve uzun vadede çözümler bulmak için çalışma gurupları oluşturmayı
kararlaştırdığı da belirtildi.
Derneğin öncelikli hedeflerinin, sektör ile ilgili uluslararası örgütlerle irtibata
geçmek, bu örgütlerin düzenleyeceği organizasyonlarda yer almak, bilişimle ilgili yasal
düzenlemelerle ilgili sıkıntıların üzerine gitmek ve konuyla ilgili kamuoyu yaratmaya
çalışmak olacağı da ifade edildi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
Kıbrıs Türk Bilişim Derneği’nin 1. Genel Kurulu’na bilişim alanındaki eğitmenler,
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işletmeciler ve çalışanların katıldığı genel kurula, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih
Tunar ve BRTK Müdürü Hüseyin Gürşan da katıldı.
Genel kurulda yaptığı konuşmada, bilişim sektöründeki gelişmenin durağan
olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Talat, KKTC’nin de bilişim sektöründeki
gelişmeleri takip etmesi ve yakalamasının önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Talat’ın konuşmasının ardından, genel kurulda başkanlık divanı
oluşturuldu ve ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra,
Cumhurbaşkanı Talat ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar’a plaket verildi.
Genel Kurulda açılış konuşmasını yapan derneğin kurucu üyelerinden Eralp
Curcioğlu, ülkede bilişim sektörünün gelişmekte olmasına rağmen, sektörde bu güne
kadar bir birliktelik olmadığını ve bu durumun uzun vadede çok fazla ayakta
kalmayacağını savundu.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ise, Bilişim Derneği’nin ülkenin
ekonomik ve sosyal hayata katkı getireceğine inandığını belirterek, gelişmiş ülkelerde
bilişimin en üst seviyede olduğunu kaydetti.
Bakanlar Kurulu kararı ile bilişimin bir sektör olarak kabul edilerek, Sanayi
Odası’na üye olabileceği yönde karar alındığına işaret eden Tunar, birliğin; sanayi odası
ile işbirliği içerisinde topluma daha fazla katkı koyabileceğini ifade etti.
fotoğraflı

Oda’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem, ülkede “kanayan yara” olan
sosyal güvenliğe artık neşter vurulması gerektiğini belirterek, kamuoyunun en geniş
kesiminin, sosyal adaletin bu memlekete gelmesiyle ilgili atılan adımda hükümetin
yanında olduğunu, bundan da mutluluk duyduklarını söyledi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti 4 Nisan’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Sonay Adem’i ziyaret ederek, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı konusundaki
çalışmalara destek belirtti.
Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar, ziyarette yaptığı açıklamada, Sanayi Odası
Yönetim Kurulu olarak yeni yasa tasarısını incelediklerini ifade ederek, yasa tasarısının
vazgeçilmez ve ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu, bunun süratle yasalaşması gerektiğini
söyledi.
Ülkede iki farklı sosyal güvenlik sistemi bulunduğunu kaydeden Tunar, iki
sistemin de bütçeden büyük kaynak harcanmasına neden olduğunu belirtti.
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir ve devlet çalışanıyla özel sektör
çalışanının eşit olacağı, eşit kriter ve eşit kazanç elde edilecek şekilde düzenlenmesi
gerektiğini söyleyen Tunar, hiçbir ülkede insanların 50-55 yaşında sosyal güvenlik
sisteminden emekli olmasının mümkün olmadığını ve böyle bir sistemin sürdürülebilir
olmasının da mümkün bulunmadığını savundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem, Sanayi Odası’na teşekkür
ederek, toplumda “kanayan bir yara” olan sosyal güvenlik konusuna artık neşter
vurulması gereken bir noktaya ulaşıldığını düşündüğünü belirterek, hükümetin bunu
programına da koyarak, sosyal güvenlikte değişimi ve dönüşümü gerçekleştirme hedefini
kesinlikle hayata geçirme niyetini ortaya koyduğunu söyledi.
Sanayi Odası’nın görüşlerine değer verdiklerini ve ilgili maddelerdeki önerileri
hakkında çalışma yapacaklarını, önemli olanın mükemmele en yakını bulabilmek olduğunu
söyleyen Adem, şöyle dedi:
“ ‘Benim tasarım yüzde yüz tamamdır’ deme gibi bir lüksümüz yok, her
halükarda eksiği aksağı olacak. Belki yıllar geçtikçe yeni düzenlemelere de ihtiyaç
duyulacak, ama temel olarak şu anda bu adımı atmak zorunluluğumuz var. ‘Bu Memleket
Bizimdir Biz Yöneteceğiz’ diyorsak eğer, her şeyiyle bu memlekete sahip çıkmamız lazım.
Onun için bu adımda bize herkesin destek çıkmasını istiyoruz.”
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Üyelerin odadan beklentileri
Sanayi Odası üyelerinin Sanayi Odası politikaları hakkındaki düşünce ve
memnuniyetlerini ölçmek ve ileriki politikaların belirlenmesinde görüşlerini almak amacı
ile 7 Şubat- 7 Mart 2007 tarihleri arasında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Prologue
Consulting Ltd tarafından yürütülen ve Sanayi Odası üyesi 331 şirket ile yüz yüze
görüşülerek gerçekleştirilen bu çalışma sonrasında ortaya çıkan temel bulgular şöyle
sıralanmıştır:
Sanayi Odasının bir vizyon ve stratejiye ihtiyacı vardır.
Üyeler Sanayi Odasının bir vizyon ve strateji belirlemesi gerektiğini
düşünmektedir.
Tartışma grubu ve anket sonuçları bu bulguyu güçlü bir şekilde
desteklemektedir.
Sanayi Odasının üyeleri arasında güven ve imaj tazeleme ve artırma
çalışmaları yapmaya ihtiyacı vardır.
Özellikle Girne ve Mağusa’daki katılımcılar (ki bunu Lefkoşa dışındaki katılımcılar
diye genellemek mümkündür) Sanayi Odası politikalarını diğerlerine kıyasla biraz daha
başarısız bulmaktadırlar.
Ayni şekilde bazı üyelerin Sanayi Odasına kırgın olduklarını belirterek ankete
katılmayı reddettmiş olmaları da bu yönde önemli bir bulgu olarak algılanabilir.
Üyeler anket boyunca bir çok kez Oda politikalarını etkisiz ve başarısız bulduklarını
ortaya koymuşlardır.
Üyelere verilen hizmetlerin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır
Üyeler Sanayi Odasından ek hizmetler beklediklerini ortaya koymuşlardır.
hizmetler için yapılan öneriler arasında şunlar sıralanabilir:
-

Bu

Sektör analizleri
Pazar araştırmaları (yerel ve uluslararası)
Üyelerle düzenli ve açık iletişim
Uluslararası fuarlar
Uluslararası reklam olanakları
Lobicilik (yerel ve uluslararası)
Üyelerin sorunlarını çözmeye yönelik projeler ve stratejiler

Üyelere halehazırda verilmekte olan hizmetlerin artırılması gerekmektedir
Odanın üyeleri arsındaki imajı incelendiği zaman ‘normal, kalitesi yüksek olmayan,
sönük’ bir Oda imajı ile karşılşılmaktadır. Bu da etkisizlik yanında, kalitesi düşük
hizmetler verildiği sonucunu ortaya koymaktadır.
Bu imajın değiştirilmesi üye
memnuniyetinin ileride artırılması için gereklidir.
Üyeler ve Oda arasında düzenli bir iletişimin sağlanmasına ihtiyaç vardır
Üyeler Odadan en büyük beklentileri olarak sorunlarına çözüm bulmasını
istediklerini belirtmişlerdir. Şu anki eleştiriler arasında Odanın üye sorunlarına karşı
ilgisiz olduğu ve yüz yüze iletişim ile üyelerin ne istediğini öğrenme eksiği bulunduğu
yönünde yorumlar bulunmaktadır.
Odanın yerel ve uluslararası alanda daha aktif bir şekilde lobi yapması
gerekmektedir
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Üyeler Odanın önce üyelerinin yerel sorunlarını çözüp daha sonra uluslararası
alanda aktif olmasını beklediklerini belirtmişlerdir. Yine de bir çok üye uluslararası
arenada Sanayi Odasının aktif olması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Bir çok üretici yerel pazarda satış yapamadıklarını, öncelikli hedeflerinin
yerel pazar olduğunu ve yerli ürünleri teşvik edecek kampanyalara ihtiyaç
olduğunu belirtmişlerdir
Yaklaşık 10 sene önce düzenlenmiş olan Yerli Ürünleri Teşvik Kampanyası’nın etkili
olduğunu düşünen üyeler bu tarz kampanyaların tekrarlanmasını istediklerini ve Sanayi
Odasının böyle bir rolü olması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Kıbrıs Türk ekonomisi
içerisinde daha fazla satış yapabilmeye yönelik tüm çalışmaları üyeler memnuniyetle
karşılayacaktır.
Bazı üreticiler ayrıca KT yerel otoriteleri ve resmi makamlarının yerli ürün
kullanımına duyarlı olmadığını ve ithal ürünler kullandıklarını, bunun ise kabul
edilemez olduğunu belirtmişlerdir. Sanayi Odası yetkililerin bu yaklaşımını
değiştirmede önemli bir rol oynayabilir. Ayni şekilde Sanayi Odasının kendisinin
de bazı yerli ürünler yerine ithal ürünler tercih ettiği yönünde bir üyenin
özellikle şikayetçi olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Sanayi Dersigi hakkındaaki görüşleri de alınan üyeler, derginin içerebileceği ek
konular için ek öneriler de sunmuşlardır. Bu önerilerden bazıları ekte sunulmaktadır:
Daha iyi kalitede olmalı (örneğin Ecoside dergisi gibi)
Bu kadar fazla reklam olmamalı
Üyeler (özellikle yeni üyeler) ve farklı sektörler hakkında daha fazla
bilgi ve haber içermeli
Daha fazla bilimsel bilgi ve sektör analizleri
Ekonomik bir dergi şeklinde faaliyet göstermeli ve farklı sektörler
hakkında stratejik planlar, bilimsel bulgular, üyeler için öneriler, gelecek yıllar için
ekonomik tahminler vs içermelidir
Uluslararası fuarlarla ilgili daha geniş bilgi içermelidir
Yasalar, düzenlemeler, yeni teknolojiler ve sistemlerle ilgili bilgiler
Ekonomik sorunlarımızın çözümlenebilmesi için pozisyon belirten
makalelere yer verilmelidir
Üyelerin sorunlarını yansıtmalıdır
Yerel otoritelerin politikalarının eleştirisi ve yorumlanmasını
içermelidir
Yerel otoritelerin politikaları ile ilgili öneriler içermelidir
Kıbrıs Rum ekonomisi hakkında daha fazla bilgi
Daha fazla uluslararası bilgi ve haber
Yakında yapılması planlanan faliyetlerin duyurulması
Daha fazla istatistiki bilgi
Araştırma sonuçları
Daha güncel ve küresel bilgiler
Sürdürülebilir kalkınma için yapılandırma ve destek programı
KKTC ile TC arasında uzun yıllardan beri imzalanan protokollar, ekonomik ve
mali işbirliği ilişkilerine ve KKTC kalkınmasına yön vermiştir. Bu bağlamda 18 Nisan 2003
tarihinde imzalanmış Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında 2006 yılı sonuna
kadar tamamlamayı taahhüt ettiği “Yeniden Yapılanma ve Ekonomik Kalkınma Programı”
çerçevesinde:
- Mali sektörde istikrar ve güven tesis edildiği,
- Milli gelir ve refah seviyesinin yükseltilmesi, reel sektörün desteklenmesi ve
sorunların çözülmesi hedeflerine önemli ölçüde ulaşıldığı,
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- Kamu kesiminin genel ekonomi içerisindeki payı küçülmekle beraber,
sürdürülebilir bir ekonomik yapının tesisi için arzulanan hedeflere ulaşılamadığı tespit
edilmiştir.
Bu noktadan hareketle, 2007-2009 yılları için hazırlanan Sürdürülebilir ve
Kalkınma ve Destek Programında;
- Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması,
- Toplumun eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi,
- Gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi,
- Bilim ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
- Altyapı hizmetlerinde standartların yükseltilmesi,
- Üretim ve yatırım ile verimliliğin artırılması,
- Ekonominin kayıt altına alınması,
- Çevrenin korunmasına özen gösterilmesi suretiyle sürdürülebilir bir kalkınmanın
sağlanması,
- Son yıllarda ulaşılan yüksek büyüme hızının sürdürülebilir bir yapıya
dönüştürülmesini teminen yapısal reforumların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Programda özet olarak belirtilen hadeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla,
- Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması,
- Reel sektörün desteklenmesi,
- Mali sektörün yeniden yapılandırılması başlıkları altında kapsamlı ve somut
düzenlemeler öngörülmüştür.
Bu çerçevede KKTC 2007 yılında gerçekleştirilecek alt yapı yatırımlarını ve reel
sektör projelerine ilişkin toplam 783 milyon 622 bin 664.39 YTL’lik yardım paketi 26
Şubat 2007 tarihinde imzalanmıştır.
Bu miktarın 290 milyon 952 bin 186.67 YTL’si altyapı yatırımlarına, 133 milyon
625 bin 730.82 YTL’si savunma özdmelerine, 115 milyon YTL’si reel sektör projelerine
yönelik ayrım yapılmıştır.
Yine hatırlanacağı üzere, 20 Temmuz 2006 tarihinde TC Başbakanı ile KKTC
Başbakanı arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği çerçevesinde, TC tarafından
program süresince ihtiyaç duyulacak alanlarda teknik ve yardım verilmesi öngörülmüştür.
Yeni hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Yapılandırma ve Kalkınma
Programı’nın eleştirilecek yönleri yok mu? Tabii ki var. Bir defa bu programlar
hazırlanırken özel sektörün görüşlerini ortaya koma fırsatı olmuyor. Ayrıca, bu
programlarda Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün, izolasyonların devam ettiği, ekonomik kurumların
tümü ile geçerli olamayacağı bilinmelidir.
Programın belirtilen hedeflere ulaşması KKTC’nin AB standartlarında üreten,
gelirini adil paylaşan bir ekonomik yapı, insan haklarını güvenceye alan, bilgi toplumuna
erişebilmeyi ve toplum yaşamında kalitenin yükselmesini benimseyen bir devlet yapısına
ulaşmasını sağlayacaktır.
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Editörden
Yayınımızın sizlere sunulmaya başladığı 2001 yılından beri, amacımız sizlere her
yönüyle beğeneceğiniz bir dergi sunmak olmuştur. Bugün sizlere ulaştırdığımız dergimizin
60. sayısında ulaşabildiğimiz nokta bizleri de gurur kaynağınıdır
Bu sayımızda, üretim sektörünün önünü kapayan sorunların çözümü için geçen
yıl başlattığımız çalışmalara paralel Maliye Bakanı, Ekonomi, Turizm Bakanı ve Başbakan
ile yaptığımız toplantıları bulacaksınız.
Dergimizde bu sayıdan itibaren, Kuzey Kıbrıs’tan ihracat potansiyeli olan ülkeleri
sizlere tanıtmak amacıyla “ülke raporu” hazırlıyoruz. Bu sayıda bize en yakın ülke Suriye
hakkında ülke raporunu bulacaksınız.
Arap ülkeleri ile başlattığımız yakın ilişkiyi İzmir’de Türk-Arab İşadamları 1.
Ekonomik Konseyi’ne katılarak pekiştirmeye çalıştık. Oda faaliyetlerimizi, yayınladığımız
basın bildirilerini de dergimizin sayfalarında bulacaksınız.
Daima sizlere beğeneceğiniz bir dergi sunma gayreti içinde olacağız.
Ekonomi ve Turizm Bakanı odaya ilk ziyaretini gerçekleştirdi
Öztürk: “Dışa açılım başarılmalı”
Sanayici, üretici ve tüccarın yanında olduklarını ve her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını kaydeden Öztürk, “İzolasyonlar altındaki ülkemizin
dışa açılımını başarmalıyız” dedi
Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk, izolasyonlar altındaki KKTC’nin dışa
açılımının başarılması gerektiğini söyledi.
Enver Öztürk, 28 Mart’ta Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ilk kez ziyaret ederek, Oda
Yönetim Kurulu’yla görüştü. Öztürk’e, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Yusuf
Gülçür ve Bakanlığın diğer yetkilileri eşlik etti.
Görüşmede konuşan Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk, Sanayi Odası’na
iadei ziyaret gerçekleştirmekte olduklarını belirterek, ziyareti çerçevesinde, Bakanlık ile
Oda arasında yanlış anlaşmalardan doğduğuna inandığı mesafeyi de kapamak istediğini
anlattı.
Sanayi Odası’nın kendisine ziyareti sırasında, Bakanlık ile Odanın geniş işbirliği
yapması ve bu amaçla müşterek bir komite kurulmasının kararlaştırıldığını ifade eden
Enver Öztürk, oluşturulan komitenin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini kaydetti.
Öztürk: “Yanlış anlaşılmalar mesafeye neden oldu”
Ancak, geçen süre içerisinde Bakanlık ile Oda arasında yanlış anlaşılmalardan
kaynaklandığına inandığı bir mesafe oluştuğunu ve bunun arzu ettikleri bir durum
olmadığını söyleyen Öztürk, Bakanlığın ekonomi yanı nedeniyle, Sanayi ve Ticaret Odaları
ile yakın işbirliğinin şart olduğunu belirtti.
Bakanlıktaki yoğun çalışma programı nedeniyle Sanayi Odası ile kararlaştırılan
toplantıların gün ve saatlerinde gerçekleşemediğini anlatan Öztürk, 15 gün önceki
toplantı için de, bir yanlışlık sonucu Sanayi Odası heyetinin haber verilmeden
bekletildiğini, ancak kendisinin daha sonra bu hata nedeniyle Oda Başkanı’ndan
telefoniyen özür dilediğini ifade etti.
“Şanssız tesadüfler sonucu, Bakanlığın, Sanayi Odası’na olumsuz bir tavrı olduğu
izlenimi doğdu” diyen Öztürk, ne Bakanlığın ne de Odanın bir birinden uzak durmaya
hakkı olmadığını, tarafların farklı düşünce ve görüşleri olabileceğini, ancak bunun başka
bir konu olduğunu söyledi.
Tunar: “Bekleyen birçok sorun var”
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar da, Öztürk’ü Oda’da görmekten
mutlu olduklarını söyledi.
Üretici sektörün, gerek yarattığı katma değer ve gerekse istihdam nedeniyle
ekonomide önemli bir payı olduğunu ifade eden Tunar, üretici sektörün çözüm bekleyen
birçok sorunu bulunduğunu belirtti.
Bu sorunların alanlarının, Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarına bağlı olduğunu
kaydeden Tunar, bu nedenle bakanlıklarla temasın esas olduğunu söyledi.
Hükümet ile sivil toplum örgütlerinin arasında dargınlıklar olamayacağını, ancak
görüş farklılığı ve mücadeleler olabileceğini belirten Tunar, devlette sorunların işbirliği
yapılması halinde çözüleceğini vurguladı.
Tunar, Ekonomi Bakanlığı’yla, başta Sanayi Bölgeleri Yasası olmak üzere,
standart dışı ithalatın önlenmesi, ihracatta navlun desteği verilmesi gibi sorunların
çözüleceğine inandığını söyledi.
Salih Tunar, Bakanlık ile bundan sonra daha verimli çalışmalar olacağına
inandığını da belirtti.

Standardizasyon Nedir ?.Neden gereklidir?
Evren ÖZBAYRAKTAR
Genel Sekreter Yardımcısı
Standardizasyon ve standartlaşma ile ilgili bu yazımda sizlere bilgi vermek istiyorum. Bilindiği
üzere, standartlaşma; bazı ürünlerin ayrımında kullanılan ve üretilen ürünlerin uymak zorunda olduğu
sınırların, derecelerin belirlenmesidir. Standart, ürünlerin kalitelerini, niteliklerini, özelliklerini belirleyen bir
tanımlama listesidir. Ürünler standartlaştırılarak, belirli bir standarda göre, bir örneklik, beraberlik
sağlanmış olur. Bir işletmeci kendi mallarına özgün standartlar belirleyebileceği gibi, içinde yer aldığı
endüstrinin koyduğu standartlara ulusal ve uluslararası standartlara uyabilir. Standartlar, ağırlık, büyüklük,
dayanıklılık, olgunluk, kimyasal bileşim vb. olabilir.
1520 yılında dünyada ilk defa standartlaşma Sultan II. Beyazıt Han tarafından bir ferman halinde
yayınlanmıştır. Peki madem ilk biz çıkardık, Avrupa bizi neden geçti? Bu sorunun cevabını bulmamız ve
biran önce gelişen dünya konjüktöründe hakedilen yeri almamız lazım. Artık devir satandartlaşma devri
hem de fazlasıyla. Standartların bırakın 1 etabını tamamlamayı, hemen ardından güncellenmiş yeni
versiyonları
şekillendirilmiş
oluyor.
Ülkemizde Sanayii firmalarının çoğu küçük ve orta ölçeklidir. Üretimlerinde standartlaşma her geçen gün
arttığı günümüzde çalışanların ve üretenlerin arzusu iç piyasaya yönelik üretimin yanısıra, hacimlerini
büyütmek, bunun içinde yatırım yapmak ve risk almaktır. Tamamen yedek parça ihtiyacını karşılamaya
yönelik, organize olmamış firmalardır. Ülkemizde yaklaşık 1.000 civarında olan bu firmalar, ağırlıklı olarak
hassas teknoloji gerektirmeyen, basit sayılabilecek üretim yöntemlerini kullanarak üretimde
bulunmaktadırlar. Gıda sektöründe ve özellikle süt ve süt ürünleri üreticilerimizin kaliteli ve teknolojisi
üstün üretim marjları ve ekipmanları bizler için daha kalite ve rekabetçi yapıya kavuşma imkanı
sağlamaktadır.
Tabi bunun için standartlaşma gerekmektedir. Artık bilinen referans kodları ile ISO 9001:2000
revize edilerek ISO 14001 ismini, HACCP belgesi ise, ISO 22000 adını almıştır. Devletimizin bu
standartların alınması kapsamında 5000 Euro’yu geçmemek kaydıyla üreticiye bu belgelerin alınında teşvik
sağlamaktadır. 2006 yılı iitibariyle KKTC’de standartlaşma adına yapılan başvurularda toplam 47,300
Euroluk devlet teşviği sağlanmıştır. 2006 yılında oransal olarak baktığımızda ise, ISO 9001:2000 alımında
%45’lere, HACCP alımında ise, % 25’lere ulaşmıştır.
Standartlaşma konusunda yetkili ve güvenilir makam Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’dir.
Enstititü Avrupa birliği Onaylı CE belgeleride dahil olmak üzere çok geniş branşta sertifika belgeleri
vermektedirler. Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur, Şimdi artık sertifikasızlarda...

6 yıl 60. Sayı
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2001 yılının başıydı. Sanayi Odası Yönetim Kurulu her ay bir bülten yayınlama
kararı aldı. Oda ile gazetecilik yıllarımdan kalma iyi ilişkilerim vardı ve ben de o zaman
Söylem Reklam Ajans’ında görev yapıyordum. Telkif gelince Ali Bizden’le birlikte bu
dergiyi çıkarabileceğimize karar verdik.
Gerekli girişimleri yaptık ve çalışmalara başladık. İlk sayı “Sanayi Bülteni” adı
altında Nisan 2001’de yayınlandı. O yıl yaşadığımız en büyük sıkıntıların başında, reklam
ve bültenin basımı geliyordu. Yayının bilinmiyor ve tanınmıyor olması reklam almayı
güçleştirirken, baskı ve diğer mali giderler bizleri oldukça zorluyordu.
O yıl Sanayi Bülteni’ni yayınlamak adeta bizim için işkence halini aldı. Hatta bir
gecede yayının renk ayrımları ve kağıtları arabanın bagajında iki matbaa dolaştık. Bazı
sayılarının basımı ve sayfalarının harmanlanması için sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştık.
“Sanayi Bülteni” 6. sayıdan sonra kapsamı ve içeriğinin gelişmesi üzerine
“Sanayi Dergisi” adını aldı. 2 yıl boyunca Sanayi Dergisi, Söylem Reklam Ajansı’nın
özverili çalışmaları sayesinde kesintisiz yayınını sürdürdü. Burdan bir kez daha derginin
bugünlere gelmesinde en zor zamanları üstlenen Ali Bizden arkadaşım başta olmak üzere,
Söylem Reklam Ajansı’na teşekkür ederim.
Sanayi Odası’nda göreve başlamam nedeniyle derginin yayın hayatının
devamlılığını daha sonra ben üstlendim. Dergi artık belli bir yayın akışını ve standardı
yakalamıştı. Belki zaman zaman çalışma hayatının yoğunluğundan tam zamanında
yayınlanmıyordu ama sonuçta yayın sürekliliğini koruyordu.
Ve bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin istikrarlı yayını olan kurumsal tek dergi
özelliğini kazandı. Bu oldukça önemli bir noktadır. Çünkü bu tür kurumsal yayınlar her
aşamasında insanlardan özveri ve fedakarlık ister. Bunu gösteremezseniz yayın hayatları
sona erer veya kesintiye uğrar. Reklam verenler, içeriğini hazırlayanlar, görselliğine katkı
koyanlar, yayımına ve sağlıklı dağıtımına katkı koyanlar bir bütün içinde yayını hayatta
tutarlar. Bu zincirin bir halkasının dahi aksak çalışmaması gerekir.
Bugün elinizde tutuğunuz 60. sayı Sanayi Dergisi’nin kendine özgü geçmişi ve
küçük de olsa bir macerası var. Dergi son aylarda yeniden yapılanma sürecine girdi.
Yaşına uygun daha kaliteli bir görsellik için yeni çalışmaya başladığımız Cherry Red
Reklam Ajansı büyük çaba harcıyor ve bizler de daha dolu bir içerik için uğraş veriyoruz.
Bu uğraşta bize destek olan reklam verenlere ne kadar teşekkür etsek az. Reklam; her
yayının olduğu gibi bizim de yaşam kaynağımız. İçerik olarak da desteğe her zaman
açığız.
Hatalarımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz tabii ki olabilir ve olacak da. Önemli olan
bunları sizlerin bizlerle paylaşması, eleştirmesi ve mümkün olduğunca bu yayına sahip
çıkmanızdır. Ben de “çocuğumun” 6 yılını doldurmasını ve 60. sayısını kutlar, her ne
şartta olursa olsun oda varolduğu sürece, nice yıllar ve yayınlar dilerim.

“Korineum Golf and Country Club” açıldı
Adını Girne’nin antik isminden “Korineum”dan alan “Korineum Golf and Country
Club” Vakıflar İdaresi’ne ait 800 dönümlük alana inşa edildi ve yaklaşık 7 milyon 250 bin
Sterlin’e mal oldu.
Profesyonel ve amatör golfçuların bu sporu rahatlıkla yapabilecekleri,
uluslararası standartlarda inşa edilen golf sahası bünyesinde “Akademi” tesisi; 34 kişinin
aynı anda kullanabileceği “Driving Range” ve içerisinde restoran, bar, kuaför, sauna ve
masaj salonu bulunan 3300 metrekare büyüklüğünde kulüp binası bulunuyor.
Golf sahası bilgisayar kontrollü sulama sistemine sahip. Tesiste, ABD’den ithal
edilen “Seashore Paspalum” tipi genetik yöntemlerle yetiştirilen su tasarrufuna sahip özel
çim kullanıldı.
Tesisin açılışını, 7 Nisan saat 11.30’da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat yaptı. Törene TC Lefkoşa Büyükelçisi Türkekul Kurt Tekin, Maliye Bakanı
Ahmet Uzun, Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk, İçişleri Bakanı Özkan Murat,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Salih Usar, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Asım Vehbi,
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Mehmet Bayram, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Raşit
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Pertev, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Zekai Aksakallı, Korineum Golf and Country Club
Başkanı Dr. Günay Çerkez, Korineum Golf and Country Club Başkan Yardımcısı Dr. Hacer
Çerkez, KKTC Golf Federasyonu Başkanı Dr. Filiz Kuntay, TC Golf Federasyonu Başkanı
Ahmet Ağaoğlu, (Güney) “Kıbrıs” Golf Fedarasyonu” Başkanı Nicos Severis, bazı kurum
kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle yerli ve yabancılardan oluşan
kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Konuşmaların ardından Korineum Golf and Country Club Başkanı Dr. Günay
Çerkez Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile TC Golf Federasyonu Başkanı Ahmet
Ağaoğlu’na onur üyelik belgesi verdi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın sembolik olarak başlangıç
vuruşu yapmasıyla devam eden açılış ‘bugy’lerle sahanın gezilmesinin ardından kokteyle
sona erdi.
Korineum Golf and Country Club Başkanı Dr. Günay Çerkez ise toprağı vatan
yapmak için çıktıkları yolda bu güzel tesisi, mavi ile yeşilin buluştuğu bir noktada insanları
stresten uzak tutmak onları huzurlu ve mutlu edebilmek amacıyla inşa golf sahası
yapmanın kendisin en büyük hayali olduğunu söyledi.

Yeni kurulan Gönyeli Esnafı ve Zanaatkarlar Birliği Sanayi
Odası’nı ziyaret etti
“Alayköy Sanayi Bölgesi’nde öncelik istiyoruz”
Yeni Kurulan Gönyeli Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nden bir heyet Kıbrıs Türk
Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, genelde sanayi bölgeleri, özelde ise Alayköy Sanayi
Bölgesi konusunda Başkan Salih Tunar ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüş
alışverişinde bulundu. Birlik, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde kendilerine öncelik verilmesini
istiyor.
Birlik adına konuşan Başkan Mehmet Kofalı, Gönyeli içine sıkıştıklarını,
gelişemediklerini ve çevreye rahatsızlık verdiklerini belirterek, Alayköy Sanayi Bölgesi’ne
yerleşimde kendilerine öncülük verilmesi konusunu gündeme getirdi.
Sanayi Odası’nı 2 Mart tarihinde ziyaret eden Gönyeli Esnaf ve Zanaatkarlar
Birliği, bu bölgenin belli kıstaslar göz önüne alınarak dağıtılmasını istediklerini belirtti.
Oda Başkanı Salih Tunar ise, Sanayi Bölgeleri’nin özerk bir yapıya
kavuşturulması için başlattıkları çalışmalar ve gelinen aşama hakkında birlik üyelerine
bilgi verdi. Tunar, oda olarak kendilerinin de sanayi bölgelerinin rant kapısı olmaktan
çıkarılarak, ihtiyaç duyulan kişilere verilmesi taraftarı olduklarını söyledi.
fotograflı

Ara bölgede “Hellim Festivali”
KKTC’deki hellim üreticileri ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Hellim’in “Halloumi”
olarak tescil edilmesi ve bu üründe yetkili kurumun Rum Tarım Bakanlığı olması ile ilgili
Rum girişimlerini engellemek amacıyla, Türk tarafının AB nezdinde yaptığı itirazı Avrupa
Birliği ülkeleri ile Güney Kıbrıs’a duyurmak için 13 Mart’da ara bölgede basın toplantılı
Hellim Festivali düzenledi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Süt ve Süt Mamulleri İmalatçıları Birliği ile
Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Koop Süt)’ün işbirliği ile
ara bölgedeki Ledra Palace yakınlarında gerçekleştirilen etkinliğe, Tarım Bakanı Önder
Sennaroğlu da katıldı.
Etkinliğe, hem KKTC hem de Güney Kıbrıs basını büyük ilgi gösterdi.
Katılanlara mangalda hellim ızgara yapılarak ikramı edilen ve folklor gösterisi
sunulan etkinlikte yapılan konuşmalarda, ihraç konusu hellim için denetim ve onay
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verecek kurumun, Rum yönetimi bünyesinde olmasının kabul edilemez olduğu
vurgulandı.
Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu etkinlikte basına yaptığı kısa açıklamada,
hellimin denetim ve onayı ile ilgili yetkili merciinin Rum Tarım Bakanlığı olması yönündeki
talebin, Rum tarafının Avrupa Komisyonu’na yaptığı başvurusunda en önemli unsur
olduğunu söyledi.
“Bu bizim için asla kabul edilemez bir tutumdur, çünkü Rum Tarım Bakanlığı’nın
KKTC sınırları içerisinde hiçbir yetkisi yoktur” diyen Sennaroğlu, KKTC’nin; bu çerçevedeki
bir yetkinin Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na da verilmesi için talepte bulunduğunu söyledi.
Tunar: “Gerekli itiraz AB nezninde yapıldı”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar da, basın açıklaması öncesi verdiği
bilgide, Rum Peynir Üreticileri Birliği’nin hellimin bölgesel tescili için Avrupa Komisyonu
nezdinde yaptığı başvurunun, 2 yıllık bir süreç olduğunu, bunun için bir aylık bir itiraz
süresi verildiğini, bu süre içerisinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Süt ve Süt
Mamulleri İmalatçıları Birliği tarafından gerekli itirazın AB nezdinde yapıldığını kaydetti.
Başta Arap ülkeleri olmak üzere KKTC’den 2006 yılında 20 milyon ABD Doları
tutarında hellim ihraç edildiğine, bunun; KKTC’den yapılan ihracın yaklaşık üçte birine
denk geldiğine dikkat çeken Tunar, Rum yönetiminin; girişiminin başarılı olması halinde,
Arap ülkelerine yapılan ihracata bile müdahale edebileceklerinin altını çizdi.
Salih Tunar, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında ise, hellimin; Kıbrıslı Türkler
ile Rumlar’ın ortak ürünü olduğunu belirterek, Rum Peynir Üreticileri Birliği’nin, AB’ye
yaptığı müracaatta, Hellim’in “Halloumi” olarak tescil edilmesini ve kontrol
mekanizmasının da Kıbrıs Rum Tarım Bakanlığı’na verilmesini istediklerini anlattı.
Tunar, söz konusu ürünün isminin, sadece “Halloumi” değil “Hellim” de olduğunu
ve Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs üzerinde kontrolü olamayacağını kaydetti.
Bu arada hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılı ortak basın açıklaması
yapılan etkinlikte, metnin Türkçesini Koop Süt Müdürü Salih Yücesoylu, İngilizcesini ise
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar okudu.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Süt ve Süt Mamulleri İmalatçılar Birliği ile
Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd şirketi tarafından hazırlanan
ortak basın açıklamasında, Rum tarafının geleneksel Hellim ürününün tescili için AB
nezdinde tek yanlı girişimde bulunduğu hatırlatılarak, “Kıbrıs Türk tarafı olarak belirtmek
istiyoruz ki hellimimize sonuna kadar sahip çıkacağız” denildi.
Hellimin tescili konusunda yapılan başvuruda, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve hellim
üreticilerinin bazı kaygıları bulunduğu ifade edilen açıklamada, Kıbrıs’ın iki resmi dili
olduğundan hellim tescilinin hem “Hellim” hem de ”Halloumi” olarak yapılması gerektiği
kaydedildi.
Hellimin ihracı için denetim ve onayı verecek olan kurumun Güney Kıbrıs’ta
olmasının ise, KKTC’den hiçbir ülkeye hellim ihracı yapılamayacağı anlamına geldiği
kaydedilen açıklamada, Rum yönetiminin Kuzey’de kontrolü olmaması nedeniyle denetim
ve onay işlemlerinin yapılması için Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na da yetki verilmesi
gerektiğinin altı çizildi.
Kıbrıslı Türk ve Rumlar’ın geleneksel ürünü olan hellimin en önemli
özelliklerinden birinin koyun ve keçi sütünden yapılmış olması olduğuna dikkat çekilen
bildiride, “Hellim inek, koyun ve keçi sütünden yapılır” deyip koyun ve keçi sütü oranını
belirmemenin yanlış olacağı kaydedilerek, “Bu ticari kaygı, geleneksel ürünümüz ve
kültürümüze haksızlıktır” denildi.
Bildiride, ürün üzerine “hellime taze ve kuru nane katılır” ibaresinin
kullanılmasının da yanlış olduğu, bunun tercihe göre olması gerektiği kaydedildi.
En önemli konunun; hellim için denetim yapacak ve onayı verecek merci konusu
olduğu ifade edilen bildiride, bu konuda yetkili merciinin; Güney Kıbrıs’ta olmasının,
KKTC’deki hayvancılık sektörünün büyük darbe yemesi anlamına geleceği vurgulandı.
Bildiride, ”Bu konuda AB yetkili organlarının çözüm olana kadar, biz Kıbrıslı
Türklerin hellim ihraç edebilmesi için önümüzü açacak tedbirleri bulacağına inanıyoruz”
denildi.
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fotoğraflı

İKÖ heyeti odamızı ziyaret etti
İslam Konferansı Örgütü’ne (İKÖ) bağlı İslam Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, 18
Mart’ta Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı’nın davetlisi olarak KKTC’de
bulunan İKÖ Sekretaryası ve İKÖ’ye bağlı 12 kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşan
heyette yer alan İslam Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda
Başkan Salih Tunar ve Oda yetkilileriyle görüştü.
KTSO Başkanı Salih Tunar yaptığı konuşmada daha önce İKÖ’den çeşitli
konuklarla görüşmeler yaptıklarını dile getirerek bugünkü heyetle daha önce başlatılan
ilişkileri daha üst düzeye getirip işbirliğini artırma amacında olduklarını söyledi.
İKÖ’nün Kuzey Kıbrıs’la ekonomik işbirliğini artırma yönünde aldığı kararları
bulunduğunu hatırlatan Tunar, ziyaretin bu kararın uygulanmasıyla ilişkili olduğunu ve
Oda’nın bundan sonraki çalışmalarına ışık tutarak ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını
kaydetti.
Ahmed: “İslam ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs arasında işbirliğini sağlamak
amacındayız”
İKÖ İslam Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Muhiddin Ahmed de
konuşmasında KTSO yetkililerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek İslam
ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs arasında işbirliğini sağlamak amacında olduklarını söyledi.
İzolasyonu kırmayı hedeflediklerini de belirten Ahmed, amaçlarının İKÖ’ye bağlı
kuruluşlarla “şirin bir ülke” olan KKTC arasındaki ilişkileri geliştirmek ve buradaki sorunu,
fırsatları, ekonomiyi diğer İslam ülkelerin bilgisine getirmek olduğunu belirtti.

Sanayi Odası ve Ticaret Odası heyetlerinin Güney Kore
ziyareti
Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetleri, 4 Mart’da Güney
Kore Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine Güney Kore’yi ziyaret ederek çeşitli
temas ve incelemelerde buldundu.
Heyette, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Başkan Yardımcısı Musa Sönmezler, Oda
Yönetim Kurulu Sekreteri Galip Yüksel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Erdil Nami,
Ramazan Gündoğdu, Taner Ekdal, İbrahim Orundalı, Taner Yolcu, Hakan Dinçyürek,
Ahmet Gazioğlu yer aldılar.
Heyet ilk olarak TC Seul Büyükelçisi Deniz Özmen, heyet onuruna
ikametgahında verdiği akşam yemeğine katıldı. Yemekte konuşan büyükelçi 2004 yılında
Kıbrıs Türk halkının Anan Planı’na evet demesinin son derece faydalı olduğunu ve bunu
her platformda Kıbrıs Türk halkının barışçı olduğunun bir göstergesi olduğunu söylediğini
ve bu vesileyle Güney’e giden tüm diplomat ve iş çevrelerine Kuzey’e de geçip oradaki
siyasi ve iş çevreleri ile de görüşmelerini telkin ettiğini söyledi. Yemekten sonra Ticaret
Odası Başkanı Erdil Nami Büyükelçi’ye teşekkür ederek anı olarak bir Lefkara el işi hediye
etti.
Heyet 6 Mart sabahı Kore Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Heyete, Kore
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sang Yeol Kim oda hakkında
kısa bilgi verdi. Sang Yeol Kim, Odanın 1884 yılında kurulmuş olduğunu, ülke genelinde
70 bölgesel ticaret ve sanayi odası ve 50 bin üyeleri bulunduğunu söyledi. Kim, 2005
yılında gerçekleşen ihracatın 300 milyar dolar olduğunu yine ayni dönemdeki ithalatın ise,
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200 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 2005 yılında toplam ticaret hacminin 500
milyar dolar olduğunu söyledi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Erdil Nami ise, heyetle birlikte Kore’de
bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ve iki ülke arasında iş birliğine kesinlikle
ihtiyaç olduğunu çünkü KKTC’nin izolasyonlar altında olduğunu, ancak Güney Kore gibi bir
ülkenin bizlere böyle bir katkı koyabileceğini söyledi.
Heyet daha sonra KKTC‘de yatırım ve yatırım iklimiyle ilgili seminer için Kore
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Song-Yeol Kim ile toplantı
yaptı. Salonda bir gurup Koreli iş adamıyla birlikte ICC Kore Direktörü Sangjin Lee de
hazır bulundu.
Kuzey Kıbrıs heyeti görüşmede, elektrik ve deniz suyu arıtımı ihtiyacı da ortaya
koydu. Koreli iş adamları bu konu ile yakından ilgilendi.
Toplantı sonunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kore Ticaret ve Sanayi Odası
arasında ortak iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Song-Yeol Kim ve Başkan Erdil Nami imza koydu.
Heyet, 7 Mart sabahı Suwon City’deki Samsung Elektronik Co. LTD.’i ziyaret etti.
Kuzey Kıbrıs heyeti, Pohang şehrinde Kore’nin en büyük demir çelik fabrikası olan Posco
demir çelik fabrikasında incelemelerde bulundu.
Heyet daha sonra Pohang Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette
heyeti Başkan Young Woo Choi, Genel Sekreter Jae-Hong Kim ve birçok oda yönetim
kurulu üyesi karşıladı.
Heyetin diğer ziyaret noktası Ulsan şehri oldu. Kore’nin 7. büyük şehri olan
Ulsan şehriyle özdeşleşmiş olan Hyundai Heavy Industries Co. LTD. İsimli ağır sanayi devi
tesisleri ziyaret edildi.
9 Mart’ta Busan şehrinin yanındaki Chang Won kasabasına Doosan ağır endüstri
ve inşaat firmasını ziayeret eden heyet aynı gün Sachoon-Jinju bölgesindeki Kore
Havacılık Endüstrisine KAI gezdi. Tesis girişinde üzerinde “KKTC” yazılı pankart ve
pankartın bir tarafında Güney Kore bayrağı ile diğer tarafında KKTC bayrağı ile karşılandı.
Karşılamada Yönetim Kurulu Direktörü ve Genel Müdürü Jae-Jeum-Park ile birlikte birçok
yönetici ve pilot hazır bulundu. Heyet 10 Mart Cumartesi günü Güney Kore’den ayrıldı.

Sunev Plast’a “Uluslar arası Teknoloji ve Kalite Ödülü”
Odamız üyesi Sunev Plast’a, İsviçre’nin Cenevre kentinde “28. Uluslar arası
Teknoloji ve Kalite Ödülü” verildi.
Editorial Ofice Trade Leaders Club tarafından takibe alınarak gelişimi incelenen
şirketlere verilen ödüle bu yıl, ülkemizdeki naylon ambalaj ve çeşitleri üretiminde önde
gelen firmalarından olan Sunev Plast Ltd. layık görüldü. Bu yıl ödüle; 30 ülkeden 50 firma
layık görüldü.
Şirketlere önemli bir prestij sağlayan ödülü, 26 Mart’ta Cenevre’de düzenlenen
törene katılan Sunev Plast direktörlerinden Nermin Anıl aldı. Nermin Anıla ödülü İsviçre
Maliye Bakanı ve Trade Leaders Club Başkanı verdi.
Nermin Anıl, organizasyonun ve töreni çok başarılı bulduğunu söyleyerek, “Orda
bu onuru hem ülkem hem de şirketim adına yaşadım. Bizlere kısa da olsa bir konuşma
yapma fırsatı tanıdılar ve ben de ülkemden bahsetme şansı buldum” dedi.
Anıl, etkinlik boyunca ayrıca şirketi tanıtıcı bir de stant açtıklarını ve Kuzey Kıbrıs
ile üretimleri hakkında birçok yabancıya bilgi verme şansı yakaladıklarını da sözlerine
ekledi. Aynı ödülü yine oda üyemiz olan Marmo Mermer Sanayi Ltd. de aldı.
fotoğraflı

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı değerlendirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki heyet 16
Mart’ta Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı hakkında bir
bilgilendirme toplantısı yaptı. Ekonomik Platforum’a üye kuruluşların yönetim kurulu
üyelerine yönelik sunumda yasa tasarısı ele alınarak incelendi.
Organize Felaket Bölgeleri
Dünyadaki örneklerinden çok farklı, hatta kendi başına ayrı bir örnek bizim
ülkemizdeki sanayi bölgeleri. Herşeyden önce adında geçen “organize” yani düzenlenmiş,
biraraya getirilmiş olmaktan hepsi çok uzak.
Bunun yanı sıra, temiz ve düzenli olmaktan da çok uzak. Bu kirlilik ve dağınıklık
kimi zaman bölgedeki işyerlerinden, kimi zaman da bölgeden sorumlu makamdan
kaynaklanıyor.
Bölgelerde nerede ise düzgün bir yola rastlamak mümkün değil. Lefkoşa sanayisi
savaş alanı görüntüsünde. Bu bölgede bulunan hurda araç miktarı hurdacıları
kıskandıracak düzeyde. Yeşil alan veya araç parkı olarak ayrılan bölgeler atık ve hurda
alanı olarak kullanılıyor. Kaldırımlar veya işyeri yanındaki boş arsalar açık hava ambarı
veya küçük Dikmen Çöplüğü.
Haspolat Sanayi Bölgesi ise, değim yerindeyse “mahrumiyet bölgesi”. Yollar
eskilerin değimiyle “Papazdan kalma” yani 34 yıldır aynı asfalt. Bölge içi yollar bir yana,
Haspolat Sanayi Bölgesi’ne çukurlardan dolayı adeta tarla şeklindeki yoldan ulaşılıyor.
Posta hizmeti ise yok. “Uyarsa” posta hizmeti zaman zaman yapılıyor.
Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ise, “Tozlu topraklı bölge” adını çoktan almış
durumda. Mağusa’daki iki sanayi bölgesinin de bunlardan bir farkı yok.
Kısacası bizi yurt dışından ziyarete gelen işadamlarına gelişen ve standatlaşan
tesislerimizi gösterecek yüzümüz yok. Çünkü bu tesislerin birçoğu ne yazık ki bu
bölgelerin içinde kalmış.
fotoğraflı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ekonominin kendi ayakları üzerinde durabilmesi
için, hükümeti gerekli tedbirleri almaya çağırırken, bakanlık basıp çocuklarımızın eğitim
haklarını ellerinden alan öğretmen sendikalarını uyardı:

“Ülkemiz kimsenin tekelinde değildir”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, ekonomimizin kendi ayakları üzerinde durabilmesi,
kalkınmanın en temel ilkelerinden biri olan üretimin önünün açılması, iyi eğitim almış
insan yetiştirilmesi dışa açılma ve çağdaşlaşma yönünde birtakım yasa ve tüzüklerin
yapılması çalışmalarına katkı koyarken, başta bazı sendikalar olmak üzere, hiçbir grubun,
ülkemizin kendi tekellerinde olduğunu zannetmemesi gerektiğini belirtti.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sendikaların aylardır hükümeti iş yapamaz duruma
getiren, ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan haksız taleplerine karşı tepki göstererek,
hükümeti gerekli tedbirleri almaya çağırdı.
Kıbrıs Türk Sanayi Odasının konuyla ilgili yayınladığı basın bildirisi şöyle:
“Başta sendikalar dahil ülkenin ekonomik gerçeklerinden hiçbir grubun kendini
soyutlaması mümkün değildir. İzolasyonların kaldırılması, dışa açılım, ekonominin kendi
ayakları üzerinde durabilmesi ve Bolonya süreci gibi çok önemli bir dönemden geçtiğimiz
şu günlerde artık bu kısır döngüden uzaklaşıp toplumsal bilinç içerisinde sendikacı da
üzerine düşeni yapmalıdır. Bakanlık basarak kendilerini toplumun en ayrıcalıklı kesimi
zanneden bazı sendikacılar ülkemizi kaosa sürüklemek mi istiyorlar?
Ülkemizin eğitiminin nasıl daha ileri götürüleceğini, Bolonya sürecine nasıl katkı
koyabileceklerini sabırla beklerken, aylar geçti sendikacılar sadece kendi çıkarlarını
düşünüyor. Sanayici ve işadamlarımız kendilerini sürekli yenilerken ve aldıkları kalite
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belge sayısı her geçen gün artarken, yurtdışı fuarlara katılıp dünyayla boy ölçüşmeye
kendini hazırlayıp ekonomik ve siyasi boyutta da memleket memleket gezerken, hangi
sendikacı içte veya dışta ülkesi için hangi teması yaptı?
Kendi çıkarları için hem velileri hem öğrencileri hiçe sayan, çocuklarımızın
öğrenim hakkını gasp eden bazı sendikacı ve öğretmenler, eğitim kalitesinin her geçen
gün geriye gittiğinin farkındadırlar. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi yönünde çalışması
gereken yine bazı sendika üyesi öğretmenlerimiz, bunun yerine çocuklarını Rum
kesimindeki okullara göndermekte ve kendi okullarımızda ise grev yapmaktadırlar. Bu
gidişe hiçbir Kıbrıslı Türk müsade etmemelidir.
Bu nedenle Kıbrıs Türk Sanayi Odası sorumluluk sahibi herkesi sağduyuya davet
ederken, ülkemizin kalkınması için çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız olduğunu
vurgulamayı bir görev bilmektedir.

YDÜ’de “Leonardo; Evrensel Deha” sergisi
İtalyan bilim adamı ve sanatçı Leonardo Da Vinci’nin icatlarından oluşan
“Leonardo: Evrensel Deha” sergisi, 9 Nisan’da düzenlenen törenle Yakın Doğu
Üniversitesi (YDÜ) Müzesi’nde açıldı.
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Leonardo; Evrensel Deha” sergisinin, Güney
Kıbrıs’tan gelecek olan sanat ve bilim severlere de hitap ederek, barışa ve iki halkın
birbiriyle yakınlaşmasına yardımcı olacağına inandığını söyledi.
Etkinliğin, bu çerçeveden bakıldığında, Kıbrıs’ta karşılıklı güveni tesis etmeye
yönelik anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Talat, “Dolaylı olarak,
politik yollarla değil de, sanat ve bilim yoluyla yakınlaşmayı sağlama çalışması yapmakta
önemli bir adımdır” dedi.
YDÜ Müzesi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen serginin açılışına, Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat, Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Canan
Öztoprak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Salih Usar, Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, Çevre ve
Doğal Kaynaklar Bakanı Asım Vehbi, bazı milletvekilleri, YDÜ personeli ve davetliler
katıldı.
Serginin açılış konuşmalarını sırasıyla, YDÜ Genel Koordinatörü İrfan Günsel,
YDÜ Geliştirme ve Teknik Daire Başkanı Adem Aköl, Kuzey Kıbrıs Turkcell Direktörü
Günay Çerkez, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Salih Usar, Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanı Asım Vehbi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Canan Öztoprak, Başbakan Ferdi Sabit
Soyer ve Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat yaptı.
YDÜ Genel Koordinatörü İrfan Günsel açılışta yaptığı konuşmada, Leonardo Da
Vinci’nin sanatçı kimliği hakkında bilgi vererek, sanatçı ve mucit olmasının gerisinde
yatan düşünceyi yakalamanın önemine değindi.
Leonardo Da Vinci’nin, yapıtlarında, insanlığa örnek olsun diye aslında kendini
incelediğini söyleyen Günsel, “Rönesans’ın yarattığı adam olan Da Vinci, aynı zamanda
Rönesans’ın yaratıcılarındandır da” diye konuştu.
Mona Lisa tablosunu 1507’de tamamlayan Da Vinci’nin o sırada 55 yaşında
olduğuna işaret eden Günsel, Da Vinci’nin bilinen eserlerinden örnekler verdi.

Sanayi Odası’ndan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’na
destek
Vazgeçilmez ve ertelenemez
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Meclis’in gündeminde bulunan Sosyal Güvenlik Yasa
Tasarısı’nı desteklediğini açıkladı. Oda, “tek tip sosyal güvenlik sistemine geçişi” ülkenin
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vazgeçilmez ve ertelenemez bir ihtiyacı olarak gördüğünü vurgulayarak, tasarının bir an
önce yasalaşmasını talep etti.
Oda, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nı niçin desteklediği 4 maddeyle;
değiştirilmesi ve/veya yeniden düzenlenmesini istediği konuları da 5 maddeyle ortaya
koydu.
Oda’nın Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nı destekleme nedenleri özetle şöyle:
“1. Özel sektör çalışanlarıyla kamu çalışanları arasında, emeklilik sistemindeki
kamu çalışanları lehine farklar, kamuda çalışmayı özendirmektedir. Özel sektör
çalışanları, bir fırsatını bulup kamuya geçmek için her türlü çabayı harcarken; kamudan
özel sektöre geçiş mümkün olmamaktadır.
2. Sosyal Sigortalar Dairesi ve kamu emeklilik sistemi çok büyük açıklar
vermektedir, bu açıklar bütçe kaynaklarından veya Türkiye’de gelen yardımlardan finanse
edilmektedir. Bu nedenle, mevcut sosyal güvenlik sistemleri sürdürülebilir değildir.
Devamlı açık veren kaynak tüketen kalkınmayı önleyen sistemler haline gelmişlerdir ve
değiştirilmelidirler.
3. Nimet-külfet dengeleri açısından bakıldığında, kamu emeklilik sisteminde,
daha az külfete katlanılarak daha çok nimet sağlanmaktadır. Yeni yasa tasarısında,
dengesizlikler ortadan kaldırılırken sürdürülebilir bir nimet-külfet dengesi önerilmektedir.
4. Hiçbir AB ülkesinde emeklilik yaşı, 60’ın altında değildir. KKTC’de Sosyal
Sigortalar sisteminde emeklilik yaşı 50, kamu çalışanlarında ise 55’tir. KKTC’de ortalama
yaşam beklentisi bazı AB ülkelerinin de üzerinde ve 73’tür. Yeni yasa, emeklilik yaşını
60’a yükseltmektedir. Bu nedenle gereklidir. Bunu ‘mezarda emeklilik’ olarak tanımlamak
yanlıştır.”
Yeniden düzenlenmesi gerekenler
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nda değiştirilmesini
ve/veya düzenlenmesini istediği hususlar ise şunlar:
“1. Yasa Tasarısı’nda, yeni emeklilik sistemi yürürlüğe girdikten sonra mevcut iki
ayrı emeklilik sisteminden yeni sisteme nasıl geçileceği konusunda herhangi bir
düzenleme yoktur. Çalışanların yaşları, mevcut sistemdeki emeklilik yaşları (50-55) ve
ödenen prim süreleri de dikkate alınarak, yasaya kademeli bir geçiş sistemi konmalıdır.
2. İhtiyat Sandığı Fonu’nun bir emekli ikramiyesi fonuna dönüştürüleceği,
Çalışma Bakanlığı tarafından beyan edilmesine rağmen, herhangi bir çalışma
yapılmamıştır. İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanarak, eş zamanlı Meclis’e
sunulmalı ve iki yasa tasarısı Meclis’te aynı gün oylanmalıdır.
3. Bütçe Yasası’nda gerekli değişiklikler eş zamanlı olarak yapılarak; devletin,
kamu çalışanlarının işveren katkısı ile tüm çalışanların devlet katkısını bütçeye koyması
sağlanarak, primlerin zamanında yatırılacağı teminat altına alınmalıdır. Bütçe yasa
değişikliği de Meclis’te aynı gün oylanmalıdır.
4. Bugün bir çok belediye, çalışanlarından sosyal sigorta kesintisini yapmakta,
fakat fona yatırmamaktadır. Bir işveren olarak devletin veya belediyelerin fona yatırım
yapmaması halinde cezai müeyyidelerin ne olacağı yasaya konmalıdır.
5. Yasa Tasarısı’nın 77. maddesinin 3. paragrafı, Bakanlar Kurulu’na prim
oranlarını iki kata kadar artırma yetkisi vermektedir. Bu paragraf, yasadan çıkarılmalıdır.
Prim oranları sabit olmalıdır ve Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilmemelidir.”
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Türk Standartları Enstitüsü
işbirliğinde,

“Standardizasyon, Kalite ve Rekabet” paneli yapıldı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE)
düzenlediği “Standardizasyon, Kalite ve Rekabet” konulu panel yapıldı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda 5 Nisan’da yer
alan panelin açılışına, Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver
Öztürk, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Uzman Müşavir Ahmet Cafoğlu, Türkiye’den gelen TSE
Başkanı Kenan Malatyalı ve TSE yetkilileri ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkililer
katıldı.
Panelin açılış konuşmalarını, sırasıyla TSE KKTC Temsilcisi Ayşe Coşar, Kıbrıs
Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Uzman Müşavir Ahmet
Cafoğlu, TSE Başkanı Kenan Malatyalı, Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk ile
Başbakan Ferdi Sabit Soyer yaptı.
Panelde, TSE Genel Sekreteri Rasim Yılmaz, “TSE’nin Tanıtımı ve Faaliyetleri”
konusunda; TSE Personel ve Sistem Belgeleme Merkezi Başkanı Mehmet Bozdemir,
“Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi” konusunda ve TSE Ürün Belgelendirme Merkezi
Başkanı Mehmet Evci “Ürün Belgelendirme ve CE İşareti” konusunda konuştu. Panel, soru
ve cevap bölümüyle tamamlandı.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, standarda sadece bir malın kalitesinde değil,
hayatın her alanında ihtiyaç olduğunu söyledi.
Başbakan Soyer, Avrupa Birliği (AB) üyeliği için aranan niteliklere ulaşmanın;
Avrupalılar istiyor diye değil, halkın daha refah, üretken ve demokratik bir hayata
ulaşması için hedef olduğunu vurguladı.
TSE ile KTSO düzenlediği “Standardizasyon, Kalite ve Rekabet” konulu panelin
açılışında konuşan Başbakan Soyer, panelin ülkede gelişen süreçlere yeni ivmeler
kazandıracağına inandığını belirtti.
Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk, bir kişi veya kuruluşun ürettiği ürün
veya hizmetin, belirlenen uluslararası kriterlere göre üretilmesi ve değerlendirilmesinin
uluslararası ekonominin vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret ederek KKTC’de de bu
kriterlere ve standartlara ulaşılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
TSE Başkanı Kenan Malatyalı, dünyada küreselleşme fırtınası yaşandığını,
KKTC’nin de bundan etkilendiğini belirterek, bilgi ve tecrübeleriyle devletin ve özel
sektörün yanında olduklarını, üzerlerine düşeni yapmak istediklerini söyledi.
Kalite üretim belgeleri konusunda ortak çalışma yapmayı düşündüklerini
kaydeden Malatyalı, bazı firmaların bir çanta ve bir masayla belge sattığını bildirdi ve
“Taklitlerinden sakının” uyarısı yaptı.
Kıbrıslı işadamlarıyla CE belgelendirmeleri konusunda ortak çalışmayı
düşündüklerini kaydeden Malatyalı, yönetim sistemi, gıda güvenliği, iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili belgelendirmelerde faaliyet gösteren bazı firmaların bir çanta ve bir
masayla belge sattığını söyledi.
Tunar: “Rekabetçi yapıya açıldık”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar da, 23 Nisan 2003’te kapıların
açılması ve 24 Nisan 2004’teki referandumlar sonrasında KKTC’de üretimin kapalı
ekonomiden rekabetçi bir yapıya açıldığını söyledi.
“Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyayla rekabette artık maliyet unsuru yanında
standart ve kalite ön plana çıkmıştır” diyen Tunar, yarışta maliyet unsuru yanında
standart, kalite ve hizmetin önem taşıdığını vurguladı.

19

Sanayi Odası Başkanı Tunar, ülkede üretimin ve kalitenin artması,
standartlaşma ve dışa açılma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti. 2004
referandumundan sonra AB’ın Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonların kaldırılması sözü
yönünde adım atmamasını üzücü diye niteleyen Tunar, mali yardım tüzüğünün Kıbrıs
Türk halkının yararına uygulanmasının da takipçisi olacaklarını vurguladı.
Standart dışı ithalatın engellenmesini de istediklerini ifade eden Sanayi Odası
Başkanı Tunar, hükümetten bu yönde erken zamanda karar beklediklerini söyledi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE)
düzenlediği “Standardizasyon, Kalite ve Rekabet” konulu panelin açılışında konuşan TC
Lefkoşa Büyükelçiliği Uzman Müşaviri Ahmet Cafoğlu, KKTC’nin gerek siyasi, gerekse
ekonomik ve sosyal alandaki ambargolara rağmen göreceli bir refah sağlayabildiğine
işaret ederek, zorluklardan yılmamak gerektiğini söyledi.
TSE KKTC Temsilcisi Ayşe Coşar da açılış konuşmasında, daha çağdaş bir yaşam
için AB’ın ekonomik ve toplumsal standartlarına erişmeyi halkın özlemi ve hakkı olarak
değerlendirdiklerini belirterek, bunun için bu yolda gereken çabayı sarf etmeye hazır
olduklarını vurguladı.

Suriyeli işadamlarından “ekonomik ilişki” ziyareti
Hasan: “Kuzey Kıbrıslı işadamlarıyla güçlü ekonomik ilişkiler kurmak
istiyoruz”
Tunar: “Gazimağusa-Lazkiye gemi seferlerinin yeniden
girişim yapıyoruz”

başlaması için

Suriye-Türkiye İşadamları Heyeti Başkanı Bahaa Aldin Hasan başkanlığında 8
kişilik Suriyeli işadamları heyeti KKTC’ye geldi. Heyet ilk ziyaretini 24 Mart’ta Kıbrıs Türk
Sanayi Odası’na yaptı.
Heyet Başkanı Bahaa Aldin Hasan, Kıbrıs sorununun adil çözümünü ve Kuzey
Kıbrıs’taki iş adamlarıyla güçlü ekonomik ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ise Gazimağusa ile Suriye’nin
Lâskîye arasındaki gemi seferlerinin yeniden başlatılması için girişim yaptıklarını açıkladı.
Tunar, böylece iki ülke arasında hem ticari hem de turistik ilişkilerin geliştirilebileceğine
dikkat çekti.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret eden Suriyeli işadamları, Oda Başkanı Salih
Tunar ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Heyet daha sonra Ticaret Odası’nı da ziyaret
etti ve bazı sanayi tesislerinde incelemeler yaptı.
Hasan: “Ortak yatırımların başlangıcı”
Suriye-Türkiye İş Adamları Heyeti Başkanı Baha Aldin Hasan, Suriye ve Kuzey
Kıbrıs arasında başarılı bir ekonomik işbirliği sağlamak üzere geldiklerini belirterek, bu
ziyaretin ortak yatırımların da başlangıcı olmasını diledi.
Hasan, turizm ve sanayi arasında iki ülke arasında işbirliğine gidilmesi dileğini
ifade ederek, Suriye ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi. Suriye’de şu anda 12 özel
üniversitenin faaliyet gösterdiğini, açık ekonomi sisteminin uygulandığını ve Suriye’nin
kapılarını Arap-yabancı farkı gözetmeden dünyadaki tüm iş adamlarına açtığını kaydeden
Baha Aldin Hasan, ülkelerinde yatırımların teşviki için iyi bir yasa bulunduğunu söyledi.
Tunar, Oda olarak Suriye’yle işbirliğine çok önem verdiklerini, 2005 yılında
düzenledikleri fuara Halep Ticaret Odası’ndan 10 kişilik heyetin de katıldığını; Kasım
2005’te ise Adana Ticaret Odası heyetiyle birlikte Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Suriye’yi
ziyaret ettiğini hatırlattı.
Suriyeli iş adamlarının Sanayi Odası’nı ziyareti sırasında Tunar ve Hasan
birbirlerine ülkelerinin el işlerini simgeleyen hediyeler de takdim etti.

20

Sanayi tesisleri gezildi
Suriyeli iş adamları heyeti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası üyesi bazı tesisleri ziyaret
ederek üretim hakkında bilgiler aldı.
Suriye-Türkiye İşadamları Başkanı Bahaa Aldin Hasan başkanlığındaki iş
adamları, Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ve Başkan Vekili Musa Sönmezler eşliğinde
üç tesisi gezdi.
Suriyeli heyet, öğleden sonra Reha Süt Ürünleri, Koop Süt ve Con Trading
tesislerini ziyaret etti. Tesis sahiplerinin ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu
ziyaretlerde, konuk iş adamlarına teknik ve ticari bilgiler verildi.
Tesisleri modern, standartlara uygun ve kaliteli bulduklarını belirten Suriyeli iş
adamları, bu ürünlerin ülkelerine pazarlanmaması için hiçbir neden bulunmadığını ifade
etti.
Bu arada Sanayi Odası’ndan bir heyetin önümüzdeki mayıs ayında Suriye’nin
başkenti Şam’a ticari çalışma amaçlı bir ziyaret yapacağı açıklandı. Bahaa Aldin Hasan, bu
girişimin iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine büyük katkı koyacağını belirtti.

SÜTEK çalışanlarına hizmet içi eğitim
Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 2007 yılı için çalışanlarına yönelik DAÜ Sürekli
Eğitim Merkezi’yle işbirliği içerisinde 4 Nisan’da hizmet içi eğitim semineri başlattı.
SÜTEK’den yapılan açıklamaya göre hizmet içi eğitim çalışmalarının ilki olan
“İnsan Kaynakları ve Yönetimi” konulu seminer Doç. Dr. Cem Tanova tarafından verildi.
SÜTEK Genel Müdürü Kemal Öztürk yaptığı açıklamada, SÜTEK’in geçtiğimiz
dönem İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP Gıda Güvenliği Sistemi belgesi
aldığını belirtti.
“ISO ve HACCP belgesi alarak kurumumuz uluslararası gıda güvenliği kavramı
çerçevesinde kendine güvenir bir şekilde çalışmaktadır” diyen Öztürk, İSO ve HACCP
belgelerinin 2007 yılı sonuna kadar geçerli olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki dönemde
ise ISO 22000 belgesinin alınabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ve bu çerçevede
çalışanlara değişik konularda hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.
Öztürk, kaliteyi artırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak amacıyla kurum
çalışanlarına hizmet içi eğitim seminerlerinin verilmeye devam edeceğini de ekledi.
Talat: “Hellimin iki isimde de tescili kaçınılmaz”
“Kuzey’de, hellimin “Hellim” olduğunun tescil eden bir otoriteye ihtiyaç
var. Bu otorite de elbette bizim Tarım Bakanlığımızdır”
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum Tarafı’nın hellimi tescil etmek
istemesindeki esas amacının, KKTC’nin hellim ihracatını engellemek olduğunu söyledi.
Talat, “`Bunun adı ‘Hallumi’dir. Tamam üretilip, üretilmediği için sertifika vermedik.
Bundan dolayı sakın bunu almayın’ diye ihraç yaptığımız ülkelerde kampanya yapacaklar”
dedi.
AB yetkilileriyle gerçekleştirdikleri temaslarda, hellimin iki isimde tescilinin
kaçınılmaz olduğu izlenimi edindiklerine işaret eden Talat, Türk tarafının hellim
konusunda verdiği mücadelenin de hellimin sadece “Hallumi” olarak değil, “Hellim” olarak
da tesciliyle sınırlı olmadığını belirtti. Talat, “Esas üzerinde durduğumuz, hellimin, hellim
olduğunu, o kabul edilecek formülle üretilip, üretilmediğini belirleyecek otoritenin kim
olacağıdır... Yani Kuzey’de, hellimin hellim olduğunu tescil eden bir otoriteye ihtiyaç
vardır. Bu otorite de elbette bizim Tarım Bakanlığımızdır” dedi.
AB’nin Tarım Bakanlığı’nı otorite olarak kabul etmesi durumunda dahi Birliğe süt
ürünleri ya da hayvansal ürün satmanın mümkün olmayacağını kaydeden Talat, “O
noktaya gelmek için başka süreçler lazım. O noktaya geldiğimizde de hellimimizi
kaptırmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Talat 16 Mart’ta Süt Endüstri Kurumu Genel Müdürü Kemal
Öztürk ve İmalatçılar Birliği Başkanı Osman Atanur başkanlığındaki heyeti kabulde yaptığı
konuşmada, Rum Yönetimi’nin “Hallumi” için patent başvurusu karşısında başlatılan
girişimleri değerlendirdi.
Talat, süt ve süt ürünlerinin, hayvancılık sektörüne verilen desteğin bir sonucu
ve önemli bir ihraç ürünü olmasından dolayı büyük önem taşıdığını söyledi. AB
müktesebatının Kuzey’de uygulanmamasından dolayı hayvansal ürünlerin AB ülkelerine
satışının çok kısıtlı, hatta yasaklı olduğunu kaydeden Talat, bunun, Kıbrıs Türkü’ne
uygulanan çok ciddi bir haksızlık olduğunu belirtti.
AB’nin, gerek veteriner hizmetleri, gerek süt ürünlerinde AB standartlarının
yakalanabilmesi için destek vermemesinden dolayı aranan standarda ulaşmanın mümkün
olmadığını kaydeden Talat, Birlikle yürütülen ilişkilerde bu konuya hassasiyetle eğilip,
hayvansal ürünlerin de satışı için baskı uyguladıklarını söyledi.
Teknopark’ta “İnşaat ve Elektrik konularında Üniversite-Sanayi İşbirliği”
toplantısı
Sanayi-üniversite iletişimi kopuk
Gazimağusa Teknopark’ta düzenlenen “İnşaat ve Elektrik konularında
Üniversite-Sanayi İşbirliği” toplantısında, en önemli sorunun üniversite ile sanayi arasında
iletişim kopukluğunun bulunması konusu tartışıldı. Teknopark’ın bu iletişimi sağlıklı bir
şekilde tesis edebilmek için aracı rolünü üstlenebileceği ortaya kondu.
Teknoparkta 24 Mart’ta yapılan toplantıda gündemi; Teknopark’ın sunduğu
olanakların ve araştırma fonlarının tanıtımı, akademisyenler ve sanayicilerin tanışması,
işbirliği stratejilerinin belirlenmesi ve ortak proje konularını görüşülmesi oluşturdu.
Toplantıda, akademisyenlerin kendi konularında üretim yapan sanayicileri
ziyaret ederek mevcut üretim tesislerini ve ürünlerini görebileceği ve bu ziyaretlerde ikili
proje ilişkileri başlatılabileceği vurgulandı.
Şirketlerin kendi Ar-Ge birimlerini kurmaları yerine, üniversite ve Teknopark’ın
olanaklarından yararlanmalarının daha verimli olacağı ifade edilen toplantıda,
yurtdışından ithal edilen ürünlerin kalite kontrolünün yapılması ve kalitesiz ithal ürünleri
yerine yerli ürünler tercih edilmesi kaydedildi.
Toplantıda görüşülen diğer konular ise şöyle:
“Proje giderlerine SANTEZ, TEYDEB ve TÜBİTAK fonlarından %75’e varan hibe
şeklinde destek alınabilir. Öncelikle bu fonlara başvurulup, daha ileri aşamalarda AB
fonlarından da destek sağlanabilir.
Sanayici ne kadar eğitimli olursa olsun, bu tür fonlara başvurabilmek için gerekli
formları doldurmakta zorlanmaktadır. Bu işlemler akademisyenler tarafından yapılabilir.
Sanayici mevcut üretimi ile yetinmeyip, akademisyenleri zorlayarak, yeni
teknolojilere dayalı ihraç ürünleri geliştirmeye yönelmelidir.
Sanayici gerektiğinde kendi üretim kalitesi ve hızını artırmak için üretim
sistemini yenileyebilir, ancak akademisyenlerden gelecek önerilerle rekabetçi ihraç
ürünleri geliştirilebilir.
Toplantı sonucunda;
1. Teknopark Yönetimi tarafından, DAÜ’deki araştırmacıların ilgi alanları ve kısa ve
uzun vadede geliştirilebilecek yenilikçi ürünlere yönelik araştırma proje konularının bir
envanteri çıkartılarak ilgili sanayi kurumlarına iletilmesine karar verilmiştir.
2. KIBSO Yönetimi tarafından, Sanayicilerin üretim alanlarının ve yeni teknoloji ve ürün
önerilerinin envanteri çıkartılarak Teknopark aracılığı ile ilgili akademisyenlere iletilmesine
karar verilmiştir..
3. Teknopark ve KIBSO’nun hazırlayacağı envanterlerden yararlanılarak, ilgili
konularda birlikte Ar-Ge yapmak isteyen akademisyenler ve sanayicilerin kendi aralarında
proje çalışmaları başlatmalarına karar verilmiştir.
4. DAU İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Özgür Eren ile İnşaat
Malzemeleri üreticisi Sayın Hasan Tosunoğlu köpük beton üretimi konusunda bir Ar-Ge
çalışması başlatmaya karar verdiler.
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5. İnşaat Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Mürüde Çelikağ ile Kuran Metal
Fabrikası sahibi Sayın Teoman Kuran ile birlikte Çelik karkaslı Modüler ev konstrüksiyonu
ve bu amaçla çelik malzeme üretimi konularında işbirliği çalışması başlattılar.
6. Prof.Dr. Huriye İcil ve Sayın Teoman Kuran çelik malzemeler için sıcak daldırma
ve galvanizleme tesisi geliştirme konusunda bir Yüksek Lisans çalışması başlatmaya karar
verdiler.

TSE heyetinden odaya ziyaret
“Standardizasyon, Kalite ve Rekabet” konulu panele katılmak amacıyla KKTC’de
bulunan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) heyeti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)
yetkilileriyle görüştü.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda 4 Nisan’da gerçekleşen görüşmede, TSE KKTC
Temsilcisi Ayşe Coşar da hazır bulundu.
TSE Başkanı Kenan Malatyalı yaptığı konuşmada, “Standardizasyon, Kalite ve
Rekabet” konulu panele katılmak üzere KKTC’ye geldiklerini belirterek, “paneli
küreselleşme sürecine uyum sağlayabilmek amacıyla düzenlediklerini” ifade etti.
Malatyalı, küreselleşme içerisindeki birincil konunun standardizasyon olduğuna
işaret ederek, ürünlerin dünyada işlerlik kazanması için de belgelere ihtiyaç olduğunu ve
TSE Belgesi’nin de bunlardan biri olduğunu belirtti.
KKTC’de de bu konuda bir temsilcilikleri olduğunu dile getiren Malatyalı, TSE
olarak KKTC’de dünyayla rekabet edebilmek için neler yapılabileceği ve bu amaçla gerekli
işbirliğinin sağlanması için yetkilileri bilgilendirmek istediklerini belirtti.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar da konuşmasında, KTSO’nın
bugüne kadar üretimin artması ve standartlaşma yönünde büyük çaba sarf etiğini
belirterek, bu çalışmalarda TSE’den gördükleri desteği de yadsıyamayacaklarını ifade etti.
Ekonomilerde son dönemde yaşanan gelişim ve değişimin ardından kapalı
ekonomiden, serbest rekabetin yaşandığı ve kalite standardının ön plana çıktığı bir
döneme girildiğine işaret eden Tunar, bugüne kadar TSE’yle yapılan çalışmalarda birçok
firmanın çok önemli adımlar attığını söyledi. Tunar, üyeleri arasındaki standartlaşma
oranının yüzde 25 olduğuna da dikkati çekerek, bu oranın üreticilerin kaliteye verdiği
önemi göstermekte olduğunu belirtti.
Görüşmenin ardından Tunar ve TSE Başkanı Malatyalı birbirlerine hediye verdi.
Fotoğraflı

Türk-Arap Ülkeleri Kongresi’ne katıldık
İzmir’in Çeşme ilçesinde 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen 1. Türk Arab Ülkeleri Ekonomi Kongresi’ne Başkan Salih Tunar ve Yönetim Kurulu üyesi Candan
Avunduk katıldı.
2003 yılında kurulan ve 172 üyesi bulunan Türk-Arab işadamları Derneği
(TURAB)’nın düzenlediği 1. Türk-Arab ülkeleri Ekonomik Kongresi Türk ve Arab ülkeleri
işadamlarının katılımı ile 29 -31 Mart tarihlerinde İzmir-Çeşme de yapıldı.
Kongrenin amacının Türk ve Arab İşadamları bir araya getirerek işbirliklerinin
artırılması gerektiği vurgulandı.
Çaşitli Arap ülkeleri ve Türkiye’den kogreye katılan konuşmacılar, Türk Arab
işadamlarının beraber çalışmasının öneminden ve kendi ülkelerinin yatırım potansiyeli ve
imkanlarını anlattılar.
Kongrede söz alan Oda Başkanı Salih Tunar, KKTC’de izolasyonun devam
ettiğini, bunun için İslam Konferansı Örgütünün Kuzey Kıbrıs’la ekonomik ilişkilerin
artırılması yönünde almış olduğu kararın çok önemli olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs
ekonomisi ve yatırım potansiyeli hakkında sunum yaptı.
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Daha sonra İzmir Büyükşehir. Belediye Başkanı Sn. Aziz Kocaoğlu söz alarak
izmir’ in ekonomik potansiyeli ve yatırım imkanlarını anlattı.
Salih Tunar ve Candan Avunduk tüüm katılımcılara Sanayi Odası’nı tanıtıcı CD
dağıttı.
Ankara Sudan Büyükelçisi H.E. Mr. Omar Metwally ve Müsteşarı Abdelgader A.M.
Duffula heyetimizi ülkelerine davet etti. Başkan Salih Tunar da Sudan Büyükelçisi’ne ve
Müsteşarı’na ülkemiz ve odamız hakkında bilgi vererek ülkemizi ziyaret etmelerini istedi.
Sanayi Odası heyetinin görüşmeleri diğer Arap sanayi ve ticaret odalarıyla da
sürdü.
fotoğrafı

ÜLKE RAPORU
SURİYE
Resmi adı: Suriye Arap Cumhuriyeti
Başkenti: Şam (Dımeşk)
Yüzölçümü: 185.180 km2
Nüfusu: 16.500.000 (1999 tahmini).
Etnik yapı: % 88 Arap, % 6 Kürt, % 2.8 Ermeni, % 1 Türk, % 1 Rum. Kalan
nüfusu Süryâniler, Keldaniler, Nasturiler, Çerkezler ve Yahudiler oluşturur.
Dil: Suriye'nin resmi dili Arapça'dır. Bunun yanı sıra Kürtçe, Türkçe gibi değişik
etnik unsurlara ait diller de konuşulmaktadır.
Din: Devletin resmi dini yoktur. Ancak halkın % 74'ü sünni Müslüman, % 11'i
Nusayridir. Nusayriler ehli sünnet alimlerinin gulatu'ş-şi'a (Şiilerin taşkınları) dedikleri
fırkalardan olan ve Hz. Ali (r.a.)'ın ilâh olduğuna inanan bir kitledir. Hıristiyan inancındaki
teslise (üçlemeye) benzer bir inanç sistemleri vardır. Lazkiye bölgesinde çoğunluğu
oluştururlar. Nüfusun % 3'ü Dürzidir ve es-Suveyde (Cebelu Duruz) bölgesinde
yoğundurlar. % 0.8 oranında İsmaili vardır. Nüfusun % 10'a yakın bir kısmı da
hıristiyandır. Binde bir oranında da yahudi mevcuttur. Bunların yanı sıra az sayıda da
yezidi bulunmaktadır.
Ekonomi: Suriye ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım
ürünlerinden elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 27'dir. Çalışan nüfusun
% 26'sı tarım alanında iş görmektedir. Suriye ekonomisine önemli oranda katkısı olan
petrol daha çok ABD şirketleri tarafından çıkarılmaktadır. Doğal gazın da ülke
ekonomisine katkısı vardır. Petrol ve doğal gazın GSYH'daki payı % 14 oranındadır. Ayrıca
fosfat, demir, asfaltit gibi madenler de çıkarılmaktadır.
Sanayi: Suriye'de hafif sanayinin bazı kolları geliştirilmiştir. En yaygın sanayi
kolları şunlardır: Tekstil, konfeksiyon, deri işlemeciliği (bu üç sektördeki sanayi
kuruluşları tüm sanayinin % 30'unu oluşturur), şeker, gıda, meşrubat ve sigara üretimi
(bu sektörlerle ilgili kuruluşlar sanayinin % 24'ünü oluşturur), ağaç işleri, mobilya, kâğıt,
kimyasal maddeler ve boya, dayanıklı tüketim maddeleri, çimento ve diğer inşaat
malzemeleri, madeni ve toprak eşya, mekanik makine, büro malzemeleri ve elektrik
malzemeleri imalatı. Sanayinin GSYH'daki payı % 6'dır. Çalışan nüfusun yaklaşık % 14'ü
sanayi sektöründe iş görmektedir.
Ekonomik Göstergeler
Para Birimi
Döviz Kuru(1 Aralık 20001 itibariyle)

Suriye Poundu
1$=46.5

Suriye

Poundu

(Komşu

Ülkeler

Oranı)

24

GSYİH

17,8 milyar $ (2000 Yılı Tahmini)

GSYİH Artış Hızı

% -1.8 (1999 Yılı Tahmini)
% 0.5 (2000 Yılı Tahmini)

GSYİH Sektörel Dağılım

Tarım %27.3, Madencilik, İmalat, Elektrik
%18.5,
Toptan ve Parekende Ticaret %21,
Ulaştırma ve
Haberleşme %13, Kamu Hizmetleri
%8,4, Finans ve Sigortacılık 5,1, İnşaat %4,1
(1999 Yılı Resmi Tahmin)
-0.4

Enflasyon Oranı (%)

(2000

Yılı)

İşgücü

4,7 milyon (1998)

İşgücü Sektörel Dağılım

Tarım %40, Hizmetler %40, Sanayi %20

İşsizlik Oranı

% 15 (Resmi istatistiklere göre % 5)(1999)

Mal İhracatı

5 Milyar $ (2000 Yılı Tahmini- EIU)

Mal İthalatı

3,5 Milyar $ (2000 Yılı Tahmini- EIU)

Başlıca İhracat Yaptığı Ülkeler

İtalya,
Lübnan,

Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler

Almanya, ABD, İtalya, Ukrayna, Çin, Türkiye,
Fransa,

İhracatında Başlıca Mad.

Fransa,

Türkiye, Suudi

Arabistan,

Ham Petrol, yaş meyve ve sebze,

tekstil,

pamuk

Makineler, Taşıt araçları, Gıda maddeleri ve
İthalatında Başlıca Maddeler canlı hayvanlar, Metal ve metal ürünleri, Kimyasal
maddeler
GENEL EKONOMİK DURUM VE SON GELİŞMELER
YILLAR

1998

GSYH (milyar $)

17.1

Resel Büyüme
Hızı (%)
Enflasyon oranı
(%, ortalama)

7.6
-0.8

1999

2000

2001

2002

17.7

19.4

19.8

20.4

-2.0

0.6

1.7

2.2

1.9

-0.5

0.5

0.9
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Nüfus (milyon)

15.6

16.1

16.6

16.7

17.1

5.146

5.342

6.185

.806
Fob İhracat
(milyon $)
Fob İthalat
(milyon $)
Cari Eşlemler
Dengesi (milyon $)
Toplam Dış Borç
(milyon $)
Kaynak:EIU

3142
3,320

,590

3,723

4.577

4.929

58.0

201.0

1,062

208.7

665.3

22.5

22.5

22.3

21.8

21.9

ALTYAPI VE İNŞAAT
Suriye’nin ulaşım ve iletişim ağı son 10 yıl içinde hızlı bir gelişme kaydetmiştir.
Karayolu ağı, 42.000 km’ye ulaşmış olup, araç sayısında artış devam etmiştir. Suriye’nin
demiryolu ağı ise yeteri kadar gelişmemiştir. İnşaat alanındaki projelerin büyük bölümü
enerji ve turizm sektörlerini kapsamaktadır. Turizm sektöründe yabancı sermayeyi
çekmek amacıyla birtakım teşvikler uygulanmaktadır. Devlet, Başkent Şam’da 13 yeni
otelin inşası için 100 milyon dolar ayırmıştır.
BAŞLICA MADDELERE GÖRE SURİYENİN İTHALATI ( 2000 Yılı)
MADDE ADI
İplikler-sentetik elyaftan
Demir-çelik-teller
Mısır
Kamyon vb. yük taşıyıcılar
Demir-çelik-saclar
Şeker-rafine
Borular
Uçak benzini
Arpa
Margarin
Butan gaz
Polyethilen
Hayvan yemi-zeytin küspesi
Pirinç
Biçilmiş ağaçlar
Tekstil makinaları-örme ve dok.
İplikler-devamsız liflerden
Demir-çelik-çubuk
Dokuma-sentetik iplikten
Süt tozu
Tarım ilaçları
Tekstil makinaları-iplik eğirme
Çay
Polypropylen
Pompalar-sıvılar için
Balıklar-konserve
Transformatörler

TON
80.908
253.732
951.006
21.062
250.164
353.633
61.937
396.649
588.364
96.511
228.679
85.969
238.456
161.547
144.304
7.987
13.716
158.798
7.004
11.670
3.314
4.648
19.745
50.058
5.755
7.440
9.461

1000 $
162.139
119.278
107.923
96.628
48.800
83.210
72.777
63.081
62.181
61.386
60.479
60.343
59.458
57.321
52.717
51.707
48.572
46.226
39.646
37.730
37.492
37.200
36.716
34.870
34.302
33.138
32.780

Dağılım (%)
4,02
2,96
2,68
2,40
2,10
2,06
1,80
1,56
1,54
1,52
1,50
1,50
1,47
1,42
1,31
1,28
1,20
1,15
0,98
0,94
0,93
0,92
0,91
0,86
0,85
0,82
0,81
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Mazot
Motorlu araçların aksam ve pa.
Demir-çelik-profiller
Oto lastikleri-binek otomobilleri
Diğer kimyasal bileşikler
Gübreler
Antibiyotikler
Demir-çelik-saclar (çinko ka
Alüminyum-döküntü ve hurdalar
Minibüs vb.
Alkid reçineler
Muz
Hijyenik kağıtlar
Elektrik kabloları
Susam tohumu
Mısır ve ayçiçeği yağı
Otobüsler
Filtre kağıtları
Fosfat, hidrofosfat
Jütten çuval
Vanalar, musluklar
Oto lastikleri-kamyon, otobüs
Ham petrol
Hava pompalar
Sentetik elyaftan şeritler
Meyve tohumları
PVC
Baskı kağıtları
Demir-çelik alaşımlar-Yüksek ka
Aklkalaitler
Alkilbenzerler-karışık
Çimento-beyaz
Fuel oil
Dokuma-devamsız sentetik iplik
Ambalaj kağıtları
Elektrikli motorlar
Mate-ham ve işlenmiş
Ürik asit
Sigortalar
Soya fasulyesi
Dokuma-selülozla kaplanmış
Hem petrol-ağır
Elektrikli kontrol panoları
Demir-çelik-blum, kütük
Jeneratörler
Sentetik flamentler
Vinç vb makinalar
Kahve-çiğ
Soğutucular
ve
parçaları
(buzdolabı)
Kuru temizleme makinaları

359.248
13.969
89.476
14.389
16.752
187.243
296
44.572
11.299
2.392
25.961
68.734
1.805
12.266
29.214
27.682
3.193
68.237
45.080
29.787
4.057
9.039
115.603
5.010
15.729
584
23.984
28.495
25.940
220
17.641
150.305
320.941
3.145
32.730
4.993
16.431
145.453
1.379
68.677
8.740
37.449
1.118
50.737
1.878
5.478
8.759
11.937
4.017

32.463
32.449
30.129
29.708
28.914
24.520
23.247
23.225
22.353
22.219
21.994
21.989
21.829
21.315
20.671
19.991
19.815
19.566
19.382
19.266
19.242
19.120
18.560
18.356
18.306
18.165
18.055
17.932
17.851
16.994
16.694
16.050
15.610
15.572
15.440
15.352
15.320
15.227
15.170
14.637
14.466
14.203
13.820
13.801
13.123
12.826
12.798
12.679
12.611

0,80
0,80
0,75
0,74
0,72
0,61
0,58
0,58
0,55
0,55
0,55
0,55
0,54
0,53
0,51
0,50
0,49
0,49
0,48
0,48
0,48
0,47
0,46
0,46
0,45
0,45
0,45
0,44
0,44
0,42
0,41
0,40
0,39
0,39
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,36
0,36
0,35
0,34
0,34
0,33
0,32
0,32
0,31
0,31

2.824

12.572

0,31
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Traktörler
Gıda-hazırlanmış
Demir-çelik-saclar-diğer (kapla)
Motor parçaları
Antisera
Odun hamuru
Sentetik organik maddeler
Rezervuar, tank vb.
Elektrikli devre kesicileri
Nitrojenli bileşikler
Polystren
Hayvan yemleri-etten mamul
Alüminyum-çubuk ve teller
Nükneik asitli bileşikler
Klima ve parçaları
C. Koyun, kuzu (adet)
Demir-çelik-saclar (kalay ka
Ghee
Odoriferous substances
Sigaralar
Metal işleme makinları
Organik aktif temizlik maddeleri
Gazete kağıdı
Asansörler ve taşıyıcılar
Mermer-ham
Titanyuum oksit
Yağ asitleri-sanayi için
Santrifüjler, filtre ve benzeri ciha
Hurma
Boratlar, perboratlar
Gemiler
Madeni yağ
Elektrikli el aletleri
Sodyum hidroksit
Asitler
Boya maddeleri-ceramik, cam I
Elektronik ölçme ve kontrol c.
Ateş tuğlaları
Antepfıstığı
Cam şişe, kavanoz vb.
Hasas kağıtlar-fotoğrafçılık
Şeker-ham
Okidasyonu tutucu maddeler
Dikiş makinaları
Ampuller
Vitaminler
Sitrik asit
Kapi kilitleri
Tasnif makinaları
Makina-şişe temizleme ve kurul

2.093
1.247
22.257
2.645
127
19.007
3.412
3.911
1.977
13.032
11.300
20.532
2.981
322
2.015
205.000
15.145
5.033
1.433
441
3.430
10.238
9.563
2.958
84.200
3.842
16.919
1.141
17.340
12.081
17.895
6.219
1.242
22.343
6.150
10.098
399
12.213
1.304
11.993
5.494
39.106
1.570
1.218
1.630
330
4.389
2.659
1.065
485

12.559
12.363
12.347
11.478
11.212
11.189
11.179
11.136
10.898
10.775
10.713
10.375
10.360
10.107
10.014
9.803
9.219
9.126
8.934
8.451
8.318
8.141
8.073
7.015
6.996
6.814
6.778
6.417
6.372
6.353
6.172
6.076
6.013
5.777
5.720
5.711
5.693
5.591
5.505
5.313
5.269
5.232
5.226
5.180
5.084
5.018
4.807
4.733
4.635
4.548

0,31
0,31
0,31
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,26
0,26
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,22
0,21
0,21
0,20
0,20
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
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Bitkisel ve hayvansal yağ
Çocuk maması
Tereyağı
Sodyum karbonat
Kükürt
Oksijenli amino bileşikler
Düz cam
Palm oil-sanayi için
Farfüm vb. maddeler
Patates tohumu
Sunta
Polikarboksilasit
Konveyor bant
Matbaa mürekkepleri
Sodyum sulfat
Sülfürlü organik bileşikler
Camdan dekoratif eşya
Kavun-karpuz tohumu
Glukoz
Sabunlar
Buğday
Kakao-toz
Kaolin ve bentonit
Akrilik hüdrokarbonlar
Vernikler
Sentetik organik boya mad
Akümülatörler
Aseton, keton
Oto lastikleri-Traktörler için
Enzimler
Aldehit, formaldehit
Ayçiçek tohumu
Sülfamitler
Liste Toplamı

7.229
9.027
2.347
26.600
41.444
951
10.194
5.101
596
5.193
6.264
4.902
1.284
1.054
32.587
993
4.316
5.536
11.223
1.038
17.289
3.169
16.658
7.487
1.750
2.769
775
2.755
1.307
266
1.812
15.536
55

4.540
4.360
4.185
4.159
4.046
3.744
3.693
3.661
3.658
3.657
3.542
3.500
3.440
3.312
3.274
3.223
3.191
3.130
3.009
2.876
2.857
2.827
2.569
2.512
2.107
2.076
2.002
1.856
1.738
1.249
1.136
1.112
1.097

0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03

7.287.05

3.153.701

78,20

7.698.95

4.033.008

7
Genel Toplam
3
Kaynak: TC. Şam Ticaret Müşavirliği
Kambiyo İşlemleri
Suriyeli özel sektör ithalatçılarının resmi döviz rezervi bulundurma imkanları
bulunmamaktadır. Bundan dolayı ödemeler yurtdışındaki döviz hesaplarından yada
ihracat yaparak kazandıkları döviz veya bir ihracatçıdan satın aldıkları döviz ile veyahut
180 günlük vadeli kredili ithalat ile yapılmaktadır.
İthalatçının yurtdışında bulunan döviz hesabı ile yapılan dışalımlarda firma ithal
ettiği malın bedelini yurtdışındaki hesabından Suriye Ticaret Bankası’na transfer ederek
kredi mektubu temin etmekte ve malın tesliminden sonra Ticaret Bankası yabancı firmaya
ödeme yapmaktadır.
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Yine “Export Dolars” ile yapılan ithalatta, Suriyeli firma ithalat iznini aldıktan
sonra Suriye Ticaret Bankası’nda kredi mektubu açar ve malın kabul etmesini takiben
yabancı satıcı firmaya para aktarılır.
Eğer yabancı firma, Suriye Ticaret Bankası’nın ödeme yapmasını beklemek
istemez ise Suriyeli ithalatçı yurtdışındaki hesabından ikinci bir transfer yaparak, malın
bedelini ihracatçıya ödemekte, malın “ödenmiştir” ibaresiyle ülkeye girişinden sonra
Suriye Ticaret Bankası, sözkonusu meblağı ihracatçının yurtdışındaki hesabına
göndermektedir.
Suriye’ye ihracatta “Belge Karşılığı Nakit - Cash Against Document” esasına
dayalı ödeme şeklinden kaçınılmalıdır. Çünkü bu ödeme biçiminde Suriye Ticaret Bankası
Suriyeli ithalatçının malı herhangibir şekilde
kabul etmemesi durumunda ihracatçı
firmaya ödeme yapmak zorunluluğu bulunmamaktadır.
Serbest Bölgeler
Suriye’de toplam 7 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bunlar Tartus Limanı,
Lazkiye limanı, Halep, Adra, Şam, Şam uluslararası Hava limanı ve Dera Serbest
bölgesidir. Dera Serbest Bölgesi dışında kalan diğer serbet bölgeler Serbest Bölgeler
Genel Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Kuveyt sınırında yer alan Dera Serbest
Bölgesi Suriye-Kuveyt ortak girişimidir. Serbest bölgeler altyapı eksikliği ve kanuni
engellemeler ve buna benzer sorunlardan dolayı büyük üretim merkezleri haline
dönüşememiştir. Serbest bölgelerdeki bankacılık işlemleri banka ve sigorta şirketlerinin
kurulmasına izin verilmiş olmasına rağmen, Suriye Ticaret Bankası şubeleri üzerinden
yapılmaktadır.
Yabancı şirketlerin serbest bölgelerden yararalanabilmesi için ya Suriye’de
şubelerinin bulunması yada yerel temsilcilerinin Suriye vatandaşı olması gerekmektedir.
Ticaret Kanunları ve Düzenlemeler
Suriye Ticaret Kanunu batıda kurulmuş olan bütün şirket modellerini
tanımaktadır. Belli başlı ortaklık şekilleri, limited, kollektif, anonim şirketlerdir. Suriye
yatırım kanunu çerçevesinde özel sektör ile hükümet arasında da ortaklık kurmak
mümkün olabilmektedir. Kararname ile kurulan en geniş ortaklıkların birçoğu standart
Ticaret Kanununun dışında özel kural ve düzenlemelerle yönetilmektedir. Prensip olarak
yabancı firmalar veya şahısların bütün şirket türlerine katılımına müsade edilmektedir.
Ancak yabancıların ortaklığı 10 sayılı yatırım kanunundaki projelerle sınırlıdır.
PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
Suriye hükümeti ithal ikamesi politikası izlemekle birlikte, son dönemde
yönetimin, bir çok tüketim malının ithalatına yönelik kısıtlayıcı politikasında esneklik
göstermesi sonucu rekabet artabilecektir. Türkiye coğrafi yakınlığından dolayı başta
nakliye ücretleri olmak üzere diğer ülkelere göre doğal bir rekabet avantajına sahiptir.
Suriyeli firmalar Türkiye pazarı hakkında yeni yeni bilgi sahibi olmaya başlamışlardır.
Suriye’de kişi başına düşen milli gelir düzeyi düşük olduğu için halkın alım gücü zayıftır.
Bundan dolayı tüketiciler fiyatlara karşı çok duyarlıdır. Lüks ve pahalı mallara karşı talep
düşüktür. Ayrıca gelir dağılımında dengesizlikler bulunduğu için fiyat belirlerken hedef
kitlesi iyi belirlenmelidir.
Piyasaya Giriş
Genellikle Suriyeli işadamları İngilizce/Fransızca bilmektedir. Ayrıca çok sıkı
pazarlık yapmaktadırlar. Bundan dolayı, Suriyeli ile pazarlıkta teklif fiyatının içinde
pazarlık payının da düşünülerek fiyat teklif edilmelidir.
Kamusal ihalelerde de benzer durum sözkonusudur. Kamu görevlileri “fiyat
kırma” yöntemi uygulamaktadır. Kapalı teklif usulu yapılan ihalelerde daha sonra zarflar
açılmakta ve teklif veren firmalar bir toplantıya çağrılmaktadır. Teklif sahiplerinden teklif
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ettikleri fiyatları tekrar gözden geçirmeleri talep edilmektedir. Sonuçta kapalı teklif usulu
ile yapılan ihale açık ihaleye dönüştürülmektedir.
Pazarlama
Suriye pazarında pazarlama imkanları son zamana kadar sınırlı kalmıştır.
Doğrudan pazarlamaya yönelik yerli bir firma bulunamamasından dolayı doğrudan
pazarlama sistemini uygulanamamaktadır. Özel sektörün ekonomideki rolü artmasına
rağmen, pazarlamadaki geleneksel metodlarda fazla bir gelişme olmamıştır. Bir çok firma
malını pazarlayabilmek için yılda birkez düzenlenen “Şam Uluslararası Fuarına”
katılmaktadır. Yabancı şirketler acenta ve temsilcilikleri aracılığıyla müşterilerine
ulaşabilmektedir.
Suriye piyasasının en önemli iki pazarı Şam ve Haleptir. 14 milyon nüfuslu
Suriye’nin 4 milyonu Şam’da yaşamaktadır. Başkent Şam, devlet kuruluşları ile temas
kurmak için elverişlidir. Ayrıca Şam’da ticaret ve sanayi ile uğraşan bir çok şirket
mevcuttur. İki milyonluk nüfusu ile Halep Suriye’nin ikinci büyük şehridir. Halep’te tekstil,
gıda, ilaç, cam ve metal üretimi ile uğraşan çok sayıda firma faaliyet göstermektedir.

Acenta ve Temsilcilik
Yabancı şirketlerin Suriye’de müşterilerle ilişkilerini daha düzenli olması,
ihalelerin daha kolay takip edilebilmesi, ürünlerin tanıtımının yapılabilmesi için bir
acentası veya temsilciliğinin olması çok önemlidir. Özellikle devlet ihalelerine bir acenta
kanalıyla katılmak ve konuyla ilgili Suriyeli bir “aracı”nın bulunması ihalenin
kazanılmasında çok büyük rol oynamaktadır. Bundan dolayı kamu sektörüyle işyapan
yabancı firmaların bir acenta/distribütörle çalışmasında fayda vardır.
Suriye’de resmi kayıtlı olmayan acentalar Suriye Hükümetince kabul
görmemektedir. Buna rağmen birçok Suriyeli işadamı vergiden kaçmak için acentalık
anlaşmalarını tescil etmekten kaçınmaktadır.
Suriyeli işadamı ve devlet kuruluşları yabancı firmalarla ortak yatırımda
bulunmak istemektedirler. Petrol alanında başarılı ortak yatırım örnekleri görülmektedir.
Özellikle kimyasal ürünler, işlenmiş gıda gibi ithalatı yasak veya çok yüksek gümrük
oranlarına tabi ürünlerde, yabancı şirketler, patent verme yoluna gitmektedirler.
Dağıtım Kanalları
Suriye’de dağıtım zinciri üretici-aracı-perakendeci-tüketici şeklindedir. Aracılar
da toptancı ve yarı toptancı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Toptancılar, bir kaç fabrikanın
pazarlama bölümleri gibi çalışmaktadırlar. Yarı toptancı ise çeşitli malları elinde
bulundurarak tüketiciye doğrudan satış yapabilmektedir. Toptancılar hiç bir reklam ve
pazarlama faaliyetlerine bulunmadıklarından ve üreticilere zor şartlar öne sürdüklerinden
dolayı, üreticiler artık toptancıları aradan çıkararak doğrudan perakendeciye
ulaşmaktadırlar.
Bundan dolayı üreticiler kendi bünyelerinde pazarlama bölümleri kurmaya
başlamışlardır. Bir malın acentalığını alan distribütör firmaların sayısı artmaktadır. Bu
firmalar acentalığını aldıkları malların tanıtımını ve sürümünü yaptıkları gibi dağıtımcılık
görevini de yerine getirmektedirler.
Önümüzdeki beş yıl içinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasını öngören anlaşmalar
Suriye pazarını uluslararası rekabete açmaktadır. Suriye piyasasının dışa açılmasıyla
rekabetin artacağı ve acenta/distribütörlerin daha etkin bir rol alacağı düşünülmektedir.
Ulaştırma
Türkiye ile Suriye arasındaki karayolu taşımaları, 23.03.1982 tarihli “Uluslararasi
Karayolu Taşımacılığı Anlaşması” ve bu anlaşmaya dayalı protokoller çerçevesinde
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yürütülmektedir. 2002 yılında Suriye üzerinden ülkemize giriş yapan araç sayısı 6441,
transit geçiş yapan araç sayısı 1057 olarak gerçekleşmiştir. Suriye’ye giden araçların
sayısı 5183 ve bu ülkeden transit geçen araç sayısı 284 olmuştur.
Ortadoğu ve
Yakındoğu’ya yapılacak demiryolu taşımaları, Türkiye, Iran, Suriye, Ürdün ve Lübnan’ın
üyesi olduğu Ortadoğu Demiryolları Konferansı Ortak Anlaşması çerçevesinde
yapılmaktadır. 1997 yılı ikinci yarısından itibaren Irak ile Suriye arasindaki Al-Waled sınır
kapısının yük ve yolcu taşımacılığına açılması sonrasinda TCDD Nusaybin-Kamışlı hattında
taşımacılığa başlamıştır. Ülkemiz sınırları içinde kalan Islahiye-Meydanekbez demiryolu
hatti ile Suriye’ye ve bu ülke üzerinden Ürdün’e, Nusaybin-Kamişli-El Yaroubieh (Irak)
demiryolu hattı ile de Suriye’ye ait istasyonlara ve Irak’ta Bagdat ve Basra’ya kadar
taşıma yapılabilmektedir.
Pasaport ve Vize İşlemleri
Suriye Türkiye’ye vize uygulamaktadır. Bundan dolayı vize almak için ya
İstanbul’daki Suriye Konsolosluğuna ya da Ankara’daki Suriye Büyükelçiliğine başvurmak
gerekmektedir. Vize almak için pasaportta İsrail’e giriş çıkış yapıldığına dair herhangi bir
işaretin bulunmaması lazımdır. İşadamlarından vize için işyerlerince düzenlenen,
seyahatın amacını belirtir bir yazı
Ülkeye Ulaşım
Havayolları ile ulaşımda hem THY’nin hem de Suriye Havayollarının seferi
bulunmaktadır. THY’nin (Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere) İstanbul-Şam arası
haftada iki gün karşılıklı sefer yapmaktadır. Yine Suriye Havayolları Salı günü İstanbulŞam ve Cuma günü İstanbul-Halep-Şam olmak üzere iki seferi bulunmaktadır. Direkt
uçuşlar için İstanbul-Şam arası 2 saat 15 dakika sürmektedir.
İki ülkenin coğrafi yakınlığı, hava ve demiryolu ile ulaşımı mümkün kılmaktadır.
Yine Suriye ile karayolu ile ulaşımda sınır illerimizden Suriye’nin önemli
merkezlerine günlük otobüs seferleri düzenlenmektedir. Ayrıca TCDD’nin İstanbul-Halep
seferleri vardır. İstanbul-Halep arası demiryolu ile 32 saat sürmektedir.
Suriye seferleri yaz ayları çok sıcak olduğu için özellikle bahar aylarında tavsiye
edilir.
Çalışma Saatleri
Suriye’de Bankalar ve Resmi kurumlar 08.00-14.00 arasında çalışmaktadır.
Suriye’de hafta tatili Cuma günüdür. Resmi kuruluşlar ve bankalar öğle tatili
yapmamaktadırlar. Ramazan ayında ise resmi kurumlar bir saat geç açılmakta, işyerleri
ise saat 15.00’e kadar çalışmaktadırlar. Hristiyan azınlıklar ise Cuma günü yerine pazar
günü hafta tatili yapmaktadırlar.
Özel işyerleri ise yazın 08.30-20.00 saatleri arası çalışmaktadırlar. 13.30 ila
17.00 arası öğle tatili yapılmaktadır.
Kış sezonu ise 09.00-19.00 arası çalışmaktadırlar. 14.00 ila 16.00 arası öğle
tatili olmaktadır.
Türkiye’nin Suriye’deki Temsilcilikleri
T.C. Şam Büyükelçiliği
(Turkish Embassy)
Chare Ziad Ben Abi Soufian 56-58
B.P. 3738
Damascus
Tel: 963 11 333 14 11 / 333 13 70
Fax: 963 11 333 92 43
T.C. Şam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
(Commercial Counsellor)
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Chare Ziad Ben Abi Soufian 56-58
B.P. 3738
Damascus
Tel: 963 11 333 31 42
Fax: 963 11 331 49 65
Posta Adresi: P.O. Box 3995 Damascus / Syria
T.C. Halep Başkonsolosluğu
(Turkish Consulate General)
Rue Du Caire 234 Muhafazat
P.O. Box 293
Aleppo
Tel: 963 21 661 040
Fax: 963 21 661 050
Maliye Bakanı ve ekibiyle toplantı
Maliye Bakanı Ahmet Uzun ve bakanlığa bağlı dairelerin yetkililerinden oluşan
geniş bir kadro ile Sanayi Odası Yönetim Kurulu 11 Mayıs’ta odada bir araya gelerek
görüştü.
Yaklaşık 4 saat süren maraton görüşmede mali konular geniş kapsamlı olarak
ele alındı ve karşılıklı değerlendirildi.
fotoğraflı

Oda yapılanması için çalışma
Kobi Center ve Sanayi Odası işbirliğinde 20 Mart’ta Colony Otel’de Sanayi Odası
Yönetim Kurulu ve personeline yönelik yeniden yapılanma çalışması yapıldı.
Yönetim ve Kurumsallaşma Uzmanı Larry Milner yönetiminde yapılan bir tam
günlük yoğunlaştırılmış çalışma sonucunda odanın 6 ay ile 5 yıllık sürede kurumsallaşma
ve yeniden yapılanma süreci ana başlıklarıyla belirlendi.
Yönetim ve Kurumsallaşma Uzmanı Larry Milner odalar, sanayi ve ticaret
dernekleri hem de diğer sivil toplum örgütlerini oluşturmada ve güçlendirmede 40 yılı
aşkın deneyime sahip. 17 ülkede oda ve dernekler için stratejik plan geliştirmiş kurumsal
eğitim stratejik planlama, kamu politikası savunuculuğu ile diğer benzer konularda
eğitimler vermiş.
fotoğraf
Sanayiciler, Başbakan Soyer ve Maliye Bakanı Uzun ile biraraya geldi
Tunar: “Ekonomi bakanı odamıza ilgisiz”
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Kıbrıs Türk halkının; toplumsal ekonomik akılla
tartışarak vakit kaybetmeden üretimde Avrupa Birliği (AB) standartlarına ulaşması ve
kaynakları doğru kullanması gerektiğini söyledi.
Soyer, kayıt altında olmayan bir ekonominin gelişme trendini sıkıntıya
soktuğuna işaret ederek, hem devlet birimlerinin hem özel sektörün istatistik bilgilerini
devletin istatistik birimine vermesinin şart olduğunu, bu bilgilerle üreticilerin yolunun
açılabileceğini kaydetti.
Farklı politik görüşte olsa da insanların tartışırken birbirlerinin kalbinde yeri
olduğunu unutmamasını isteyen Başbakan Soyer, bir şairin “Bıçağı kalbimin derinliklerine
saplama çünkü kalbimin içinde sen varsın” sözüne atıfta bulundu. Oda Başkanı Salih
Tunar, “Ekonomi bakanı odamıza ilgisiz” dedi.
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın, 16 Mart’ta Lefkoşa’da Hidden Garden’da
düzenlediği toplantıda, Başbakan Ferdi Sabit Soyer ile Maliye Bakanı Ahmet Uzun,
sanayicilerle biraraya geldi, açıklamalar yaptı, sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı.
Toplantıda, Başbakanlık Müsteşarı Öntaç Düzgün, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Zeren
Mungan ve Maliye Bakanlığı’nın bürokratları da hazır bulundu.
130 sanayicinin katıldığı yemekli toplantıda, aynı zamanda Sanayi Odası’nın
üyesi de olan Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları da vardı.
Tunar: “İstihdamın yüzde 12’si, katma değerin yüzde 10’u”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar, sanayicilerin ülkede istihdamın
yüzde 12’sini katma değerin ise yüzde 10’unu sağladığını belirterek, odanın; ekonominin
iyileşmesi için çalışmalar yaparken sorunları hükümetle istişare içinde çözme yolunu
seçtiğini söyledi.
Tunar, son günlerde Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk’ün odaya karşı
ilgisiz bir tavır sergilediğini belirterek, sorunların konuşarak çözülebileceğini,
hükümetlerin de sivil toplum örgütleriyle birlikte çalıştıkları ölçüde başarılı olabileceklerini
vurguladı.
“Sayın Ekonomi Bakanı’nın son dönemde odamıza karşı ilgisizliği kolay affedilir
değildir. Kendisini istifaya çağırmak yerine, son kez Kıbrıs Türk Sanayi Odası’yla işbirliği
yapmaya çağırıyoruz” diyen Salih Tunar, Ekonomi Bakanı’yla başta sanayi bölgelerindeki
tahsisler konusunu görüşmek istediklerini, Sanayi Bölgeleri Yasası için çalışma
başlatıldığını, yasanın yürürlüğe girmesiyle sorunun çözüleceğine inandıklarını kaydetti.
Salih Tunar, benzer bir toplantıyı geçen yıl da yaptıklarını hatırlatarak, bazı
sorunların aynen sürdüğünü ifade etti ve sanayicilerin çözüm bekleyen sorunlarını
sıraladı.
“İthal ürünlerde standart olmaması, Fiyat İstikrar Fonu’nun kaldırılmasının
ardından üreticilerin kaybını telafi edecek bir imkan sağlanmaması, ithalattaki Fiyat
İstikrar Fonu’nun getirdiği yük, KDV’nin sıfırlanmasından sonra alacağı doğan üreticilere
alacaklarının ödenmemesi, sanayi makinelerinden yüzde 5 KDV alınması” gibi sorunlarını
dile getiren Tunar, yabancı işçi sorununun çözüme ulaşmasını ise “memnuniyet verici”
diye niteledi.
Uzun: “Hükümetin sorunu da vergi toplamak”
Maliye Bakanı Ahmet Uzun, hükümetin sivil toplum örgütleriyle diyaloğa önem
verdiğini, onlarla birlikte yol almayı temel hedef gördüğünü, hatta bunun zaman zaman
hükümetin zafiyeti görüldüğünü söyledi.
Sanayicilerle hükümetin rakip olmadığına işaret eden Uzun, “Aynı gemide yol
alan yolcularız. Eğer gemi su alırsa zarar size de, bize de. Mühim olan ortak çıkarları
toparlayabilmektir” dedi.
Maliye Bakanı Uzun, hükümetin de, sanayicilerden kaynaklanan sorunları
bulunduğunu belirterek, buna örnek olarak yeterince vergi toplayamamalarını gösterdi.
Önde gelen 100 şirketin ödediği vergi miktarının 1.5 trilyon TL olduğunu bildiren Ahmet
Uzun, KDV’den de önemli kayıpları bulunduğunu kaydetti.
En büyük 100 şirketin 2 bin 500 kişi istihdam ettiğini, bunların bin 300’ünün
vatandaş olmadığını belirten Uzun, “Sizlerin sorunlarıyla hükümetin sorunlarını
uyumlaştırıp çözebilmeyi, her tarafın yararına bir çözüm bulmayı başarmalıyız. O zaman
sizler de önünüzü daha rahat görür, yatırımlarınıza yön çizebilirsiniz” diye konuştu.
Ahmet Uzun, sanayi bölgelerinin dağıtımının kriter ve kıstaslara göre
yapılmasının Başbakan’ın talimatı olduğunu, işlemlerin bir standartla yapılacağını
kaydederek, yerli üretimin korunmasında da hemfikir olduklarını, ancak bunun hazine
olanaklarıyla dengelenerek götürülmesini istediklerini anlattı.
Maliye Bakanı Uzun, toplantıya bakanlık bürokratlarının da katıldığını belirterek,
olaylara her yönüyle bakılmasıyla olumlu sonuçlara ulaşılabileceğini kaydetti.
Başbakan Ferdi Sabit Soyer, herkesin sorunları tartışmaya ihtiyacı olduğunu
kaydederek, yılların getirdiği içe kapanık süreçte ekonomik akıldan uzak bir yapı
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oluştuğunu, bu yapıda bazı güzellikler de bulunduğunu ifade etti. Başbakan Soyer,
sorunlara toplumsal ortak akılla cevaplar bulunması gerektiğini anlattı.
Başbakan Soyer, toplumsal ekonomik akılla tartışarak, vakit kaybetmeden
Avrupa Birliği (AB) standartlarına ulaşılacak düzenlemelere gitme ihtiyacını vurguladı. AB
üyesi Polonya’nın süt ve süt ürünlerini yeterli standartta olmadığı için AB ülkelerine
satamadığını; yine AB üyesi Bulgaristan’ın hava yollarının AB ülkelerine aynı gerekçeyle
uçamadığını kaydeden Başbakan Soyer, Kıbrıs Türk halkının kaynakları doğru kullanarak
üretimde AB standartlarına ulaşması için çalıştıklarını söyledi.
2002 yılında 985 milyar Euro olan Gayri Safi Milli Hasıla’nın 2006’da 2 milyar
Euro’ya ulaştığını kaydeden Başbakan Ferdi Sabit Soyer, izolasyonlar altındayken bunu
başaran Kıbrıs Türk halkının, AB üyesi Malta’nın 4 milyar Euro’luk rakamına ulaşmaması
için bir neden olmadığını ifade etti.
Başbakan Soyer, kayıt altında olmayan bir ekonominin, gelişme trendini
sıkıntıya soktuğunu vurgulayarak, devletin tüm birimleri gibi özel sektörün de, istatistik
bilgilerini devletin istatistik birimine vermek zorunda olduğunu hatırlattı.
Bilgi eksikliğinin yarattığı sıkıntılardan örnekler veren Başbakan Soyer,
“Stoklarımızı bilmiyoruz. Ne zaman elimizde hellim kalır o zaman çığlık çıkar” dedi ve
Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi örgütlerin üreticilere yön gösterebilmesi, yollarını
açabilmesi için bu bilgilere sahip olması gerektiğini anlattı.
Soyer, “Bu memlekette var olabilmek, Güney’le rekabet edebilmek için bunu
başarmak zorundayız” dedi.
Son zamanlarda sabit sermaye yatırımlarında yüzde 24 artış görüldüğünü,
sanayi standartlarını artıracak yatırımlar yapıldığını, ithalat rakamlarının arttığını ve en
çok artışın iş makineleriyle yarı mamül ürünlerde olduğunu anlatan Başbakan Soyer,
vergi gibi temel sorunları hep birlikte ele alacaklarını kaydetti.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın düzenlediği toplantıda daha sonra sanayiciler
Başbakan Soyer ve Maliye Bakanı Uzun’a sorular yöneltti. Toplantıya katılanlar daha
sonra yemeğe geçti.
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