''İthalatlarımızı

KTTO
Ankara
bürosu
açıldı

durdurduk''
6'da

Uzun yıllardan beri
başkent Lefkoşa’da
Yenişehir bölgesinde
faaliyet gösteren Cahit
Necipoğlu Ltd. direktörü

Gökhan Necipoğlu
işletme hakkında bilgi
vererek iş dünyası,
ithalat ve gündemdeki
konuları değerlendirdi…

Ekonomi

22'de
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Bu gazete Kıbrıs Türk Ticaret Odası yayınıdır

SİYASİ ZAFERLER
EKONOMİK ZAFERLERLE
TAÇLANDIRILMAZSA
BİR MANA İFADE ETMEZ

Ücretsizdir

Türkiye’den gerekli
destek alındığı zaman
krizin etkileri azalacaktır
28'de

''Sistemsizliği sistem
olarak kabul ettik''
Girne’de faaliyet gösteren Magictouch
Direktörü Özlem Özbekoğlu iş hayatı,
şirketi, hakkında bilgi verirken ülkede
yaşanan Döviz Krizi ve Girne’deki Turizm,
Trafik ve Eğitim alanlarındaki sıkıntılarla
ilgili açıklamalarda bulundu...

8'da

''Bu markanın adada
olmasını çok istedim''
Yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayan
Gönyeli Yenikent’in yeni Markası Bind
Chocolate hakkında bizleri bilgilendiren
Aydanur Arar, Armar Group çatısı altında
bulunan Tepe Home mağazasında 12 yıl
marka yöneticiliği yaptığını bizlerle paylaştı.

Kıbrıs Türk
Ticaret Odası
Yönetim
Kurulu Üyesi,
ekonomist
Vargın Varer
ülkemizin
içerisinde
bulunduğu krizi
değerlendirdi,
sorularımızı
yanıtladı.

2'de

''Marka yaratma çok ciddi

çalışmalar gerektirir''
Kuru Kahvecilik sektöründe önemli
bir yere ulaşan Özerlat Kahve’nin
Genç Direktörü İlke Özerlat aile
şirketleri hakkında bizlere bilgi
verdi...

KTTO Başkanı Turgay Deniz: ''Fedekârlık Zamanı''

20'da
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Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Üyesi, ekonomist
Vargın Varer ülkemizin
içerisinde bulunduğu krizi
değerlendirdi, sorularımızı
yanıtladı.
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"İç talep kaybı dış taleple
sağlanamazsa, ekonomi
küçülecektir"
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)
gösterge faiz oranı konusunda tutukluğu,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Londra ziyaretinde TL
faizi ve ekonomi yönetimi ile ilgili yabancı
yatırımcılara söyledikleri, Cumhurbaşkanı
damadının ekonominin patronu olarak
atanması, ABD ile yaşanan siyasi gerginlik
verilebilir.
“Yabancı yatırımcı güveni kaybedildi”
Yurt dışı kaynağa ihtiyacı olan Türkiye
ekonomisi, yabancı yatırımcı güveninin
kaybedilmesi TL’nin hızlı değer kaybına yol
açtı.

Vargın Varer

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ülkemizi de etkisi altına alan döviz kuru
krizinin başlıca nedenleri nelerdir? Bunun
küresel bir kriz olduğunu söyleyebilir miyiz?
Küresel niteliğinin yanında Türk Lirası’nı bu
denli etkilemesinin nedenleri konusunda ne
düşünüyorsunuz?
Kanımca küresel olmasından çok Türkiye
merkezli bir krizdir. Evet, Türkiye gibi yapısal
sorunları bulunan diğer gelişmekte olan
ülkelerde de FED para (faiz) politikası kaynaklı,
etkilenen ülkeler söz konusudur, ancak Türk
Lirası’ndan (TL) yaşanan kayıpları Türkiye
ekonomisi çerçevesinde değerlendirmek
gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
(ABD) Donald Trump kaynaklı dış ticaret
kotlarının etkisi küresel düzeyde henüz
etkisini göstermemiştir. Muhtemelen ileriki
yıllarda gösterecektir.
Türkiye ekonomisi uzun süredir dış finansmana
bağlı cari açık sorunu yaşıyor, dış finansman
kanalları daraldığında ise ülkeye akan döviz
arzı, döviz talebinin altında kaldığından, döviz
kuru artışları kaçınılmaz oluyor. Söz konusu
durum son üç yıldır beklenmekteydi, ancak
“Türkiye ekonomisi”ni yönetenler bir şekilde
döviz kuru artışını uzun süre öteleyebildiler.
Son yapılan genel seçimler öncesi ve sonrası
yapılan/yapılmayan ekonomik ve siyasi
gelişmeler de dövizin öngörülenin üzerinde
artmasına neden oldu. Bunlara örnek, Türkiye

TL’nin değer kaybının en önemli nedeni
uzun süredir yaşanan cari açıktır. Ekonomide
dönemsel olarak bu kadar uzun süre cari
açık sürdürülmesi mümkün değildir. Ancak,
ekonominin büyümesine odaklanan ekonomi
yönetimi, ekonominin yavaşlamaması adına
cari açığı sonuna kadar zorlamak istedi. Bu
zorlamaya TCMB faiz politikası ise destek
veremedi. Türkiye’de artan enflasyonla
birlikte reel faizlerin negatifte dönmesi,
barındırdığı risklere rağmen getirisi negatif
olan Türk Lirası varlıklardan çekilmesine yol
açtı. Temel nedeni ben burada görüyorum.

İç talep kaybını dış talep ile karşılayamazsak,
ekonomimiz küçülecektir. O nedenle, politika
yapıcıların dış talebi (turizm ve yüksek
öğrenim) nasıl artırabiliriz konusuna hızla
eğilmeleri gerekiyor. Aksi halde, daralan
ekonomi bütçeye olumsuz yansıyacak.
Artan bütçe açıkları finansörümüz Türkiye
tarafından finanse edilmezse, ekonomi daha
da daralacak, daha düşük gelir düzeyinde
yaşamaya çalışacağız.
Bunun yanında, krize borçlu yakalanan
işletmelerimiz söz konusu, bu işletmeler
ekonomik daralma ile ödeme zorlukları
yaşamaları ve hatta bir kısmının iflası söz
konusu. İflasların da, ekonomideki farklı
kesimlerin (işizlik, sermaye kaybı gibi)
kayıplarına yol açaması muhtemeldir.
“Krizin kalıcılığı konusunda en önemli
faktör, Türkiye’nin atacağı adımlardır”
Krizin kalıcılığı konusunda da farklı
düşünceler var... Geçmiş krizlerden farklı
olarak bu krizde kısa bir süre içinde yaşanan
döviz kuru yükselişi ve bunun ardından
alınan önlemlerden söz etmiyoruz; geleceği
belirsiz bir krizden söz ediliyor. Bu kriz, nasıl
bir kriz? Geleceği nedir?

Bu temel neden yanında, TCMB’nin
bağımsızlığını yitirdiğine olan kanı, Türkiye’de
son dönemde yaşanan olağanüstü hal
(OHAL), temel özgürlüklerde kısıtlama, tek
adam yönetimi, dış politika performansı gibi
nedenler (ABD ve Avrupa Birliği ilişkileri) de
Türkiye ekonomisine olan güveni azaltan
ve krizi hızlandıran etkenler oldu. Bunlar
yanında, Türkiye ekonomisinin bu gelişmeler
dayanıklılığını artıracak yapısal reformaları
yapmamış olması da etkin olan nedenlerin
başında gelmektedir.

Bu soruya bir önceki sorunun son kısmı
ile birlikte cevap vermeye çalışayım. Krizin
kalıcılığı konusunda en önemli faktör, TL’nin
değer kaybına karşı Türkiye’nin ne yapacağı
ile alakalıdır. Türkiye , TL’nin kaybına yönelik,
kayba yol açan ve yukarıda sayılan nedenleri
ortadan kaldıracak, azaltacak adımlar atar ve
kurlar bir düzeyde stabilize olursa, kriz kalıcı
olmaz. Ancak, benzer hatalara devam edilirse
daha büyük bir krizle karşı karşıya kalabiliriz
ki, sonuçlarını söylemek dahi istemiyorum.

“İç talep kaybı dış taleple sağlanamazsa,
ekonomi küçülecektir”

“Hiçbir kriz kalıcı değildir, yarattığı tahribat
önemlidir”
Kanımca geleceği belirsiz kılan, Türkiye’nin
krize karşı ne yapacağı ile ilgili. Çünkü,
KKTC’nin yaşadığı kriz TL kaynaklı bir krizdir.
TL’deki istikranın sağlandığı düzeyde, KKTC’de
yarattığı tahribat o noktada kalır ve kriz
sona erer. Geriye bu tahribatı giderebilecek
politikaların uygulanması kalır. Ayrıca, hiçbir
kriz kalıcı değildir. Bir noktada durur. Bizim
için önemli olan durduğu noktada yaratacağı
tahribat ile ilgildir. Bu tahribat, işsizliğe, servet
kaybına, göçe vs. yol açabilecektir. O nedenle,
ne kadar az tahribat yaratırsa o kadar kolay
telafi edilebilecektir.
“Kur artışına bağlı olumsuzlukları hükümete
yansıtmak doğru değildir”

Kıbrıs Türk ekonomisinin bu krizden
etkilenmesinin boyutları nedir? Krizin
boyutlarını abartıyor muyuz, yoksa
gerçekten büyük bir krizle karşı karşıya
mıyız?
Abartılan bir şey olduğunu sanmıyorum.
Krizin fiyatlara yansıması yanında tam etkisini
de henüz görmediğimizi düşünüyorum. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinde
enflasyon artıyor ve buna bağlı hanehalkı
reel geliri geriliyor. Diğer yandan da TL faiz
oranları artıyor. Bu durum tüketim ve yatırım
kanalıyla iç talebin düşmesine yol açacaktır.

3

Ekonomi Bülteni / Ağustos - Eylül 2018

Bu
anlattıklarınız
ışığında,
KKTC
hükümetinin krize yaklaşımı sizce ne
olmalı? Farklı kesimler, farklı beklentiler
içinde olsalar bile, sonuçta herkes devletten
müdahale bekliyor... KKTC hükümeti bu
krize müdahale edebilecek durumda mı?
Öncelikle bazı hususları kabul etmekte gerekir.
Kur artışına bağlı bazı olumsuzlukları mevcut
yapıda hükümetlerin ortadan kaldırması
mümkün değildir. Kur arttığı için elektrik fiyatı
da, petrol ürünleri fiyatı da, mal ve hizmetlerin
fiyatı da artacaktır. Bu fiyatlar her arttığında
hükümete yüklenmenin bir alemi olmadığını
düşünüyorum. Çünkü, bu artışların bir kısmını
kendi kaynakları ile finanse edebilecek bir
bütçe yapımız bulunmamaktadır. En başta
bunu kabul etmek lazım.
“Krizin etkisi ancak kaynak ile hafifletilebilir”
Döviz krizine müdahale ancak kaynak ile olur.
Bu nedenle, hükümetin Türkiye kaynaklı bu kriz
için Türkiye hükümeti nezninde krizin etkisini
hafifletebilecek ek kaynak talebi olması ve
bu talebine olumlu yanıt alması en rasyonel
olabilecek yaklaşım olarak görüyorum. Bu
kaynak ise, bir miktar elektrik ve akaryakıt
gibi kamu mallarında kur kaynaklı artışların
kısmen frenlenmesi, enflasyon nedeniyle
gerileyen alım gücünün finansmanı ve düşük
gelir grubu kişilere sosyal transfer olarak
kullanılabilir. Bir kısmı ise, krizden etkilenerek
zora girecek işletmelerin yaşatılması için
kullanılabilir.
Ayrıca, döviz borcu olan hanehalkı
ve
işletmlerin
borçlarının
yeniden
yapılandırılması önemli olacaktır ki, o konuda
KKTC Merkez Bankası nezninde çalışmalar
halihazırda başlatılmıştır.
“Hükümet, hızlıca dış talebe ağırlık vermeli”
Diğer bir husus ise daha önce söylemiş
olduğum dış talebe yönelik çalışmalardır ki, bu
konuda henüz bir adım atıldığını göremiyoruz.
Hükümetin hızla dış talebe ağırlık verecek
çalışmalara girmesi gerekmektedir.
Döviz kuru artışı KKTC’deki mal ve hizmetleri
görece yurt dışı yerleşikler için ucuzlatmıştır.
Bunun etkisini, erişim sorunu olmayan
Rumların Kuzey ürünlerine olan talep
artışından görebilmekteyiz.
Türkiye’nin
yaşadığı krizle Türkiye’den olan dış talebin
de daralacağını düşünüyorum. Bu durumda,
Türkiye dışı turist ve öğrenci akışı sağlayacak
hamleler gerekiyor. Bu konuya ağırlık verilmesi
gerekiyor.
“Yapısal
reformların
oluşturulması
kaçınılmaz noktada”
Son olarak ise, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın
(KTTO) son basın bildirisinde de söylemiş
olduğu gibi ekonomik yapımızı dış şoklara
karşı güçlü kılacak yapısal reformları
yapmamızın kaçınılmaz olduğunu anlamamız
lazım. Bu reformlar, yıllar önce yapılmış olsa,
bugün bize etkisini daha hafif hissedebilirdik,
ya da etkisini hafifletebilecek kaynak ve

enstrümanlara sahip olurduk. Bir musibet
bin nasihattan iyidir derler, 2001 musibeti es
geçildi, umarım bu kez es geçilmez. Aksi halde,
“kriz gelecek” karabasanından gelecekte de
kurtulamayız. Kıbrıs sorununa çözüm bulsak
dahi.
“Yaşam kalitesinde
fedakarlık artacak”

talep

azalacak,

Bu durumda, işletmelerimiz ve hanehalkı
krizden nasıl etkilenecektir? Bu etkileri
minimize etmek için nasıl davranmamız
gerekiyor?
2001 krizi sonrası ekonomimizde çok
değişiklikler oldu. Ekonomi büyüdü, kişi başı
milli gelir arttı, insanların yaşam alışkanlıkları,
tüketim kalıpları değişti. Faiz oranları düştü.
Her sektörde daha fazla işletme hayata girdi,
sektörlerde rekabet yoğunlaştı, artan rekabet
ile kar marjları azaldı, fiyatlamalarda bazı
riskler göz ardı edildi, vadeler uzadı.

2001 krizi sonrası
ekonomimizde çok
değişiklikler oldu.
Ekonomi büyüdü, kişi başı
milli gelir arttı, insanların
yaşam alışkanlıkları,
tüketim kalıpları değişti.
Faiz oranları düştü.
Hane halkı nezninde, reel
gelirler daralıyor ve enflasyon
oranında daha da daralacaktır.
Bu ise hanehalkı yaşam kalitesinde gerilemeye
yol açacaktır. Herkesin buna alışmasının zor
olacağı (psikolojik ve sosyal açıdan) kesindir.
Basit bir örnekle, son dönemlerde trend olan
fitness aktivitileri (spor salonları aracılığı
ile), diyetsiyen ziyaretleri, gece eğlence
mekanlarında vakit geçirme vs gibi faaliyetler
azalacaktır. Belki de ilköğretim ve ortaöğretim
düzeyinde özel okullara olan talep de azalacak,
devlet okularına geri dönüş artacaktır.
Azalan gelirle birlikte, döviz borcu olan kesmin
yükü arttığından, bu kesmin borç taksidi

sonrası harcanabilir geliri de azalacaktır. Belki
bir kısım hanehalkı aldığı evi, arabayı satarak
gelirine göre daha yönetilebilir tercihlerde
bulunacaklardır.
“Sermayesi güçlü olanlar kayıplarla kalacak,
güçlü olmayanların ise işi zorlaşacaktır”
İşletmelere gelince, önceki sorularda
bahsetmiş olduğum nedenlerden ötürü,
sermayesi
güçlü
olmayan
firmaların
zora girmesi, iflaslar, iş yeri kapatma gibi
gelişmelerin olmasını bekliyorum. Birçok
işletmenin bu nedenle bir kayba uğrayacağı
kesindir. Ayrıca, faiz oranlarının da artacağını
dikkate alırsak, borçlu şirketlerin işleri daha
da zorlaşacaktır. Sermayesi güçlü olanlar
bu kayıplarla kalacak, güçlü olmayanların
ise işi zorlaşacaktır. O nedenle, KTTO, Kıbrıs
Türk Sanayi Odası (KTSO) gibi kurumların,
hükümet ile işbirliği içinde bu gibi işletmelere
destek masası kurarak bugünden çalışmaya
başlamalarında yarar görüyorum.
“İç talebe yönelik ihtiyaçlar artacak”
Son olarak, etkisi kısıtlı olsa dahi olumlu
yansıyacak unsurlara da değinmek istiyorum.
Birincisi, halen yaşamakta olduğumuz
Güney’den gelerek alışveriş yapan kesmin
talebi daralacak iç talebin bir kısmını telafi
edebilecek etkidedir. Bu etkinin devamı için
geçiş noktalarının artırılması, kolaylaştırılması
önemli olacaktır.
Güney’den Kuzey’e akış olurken, Kuzey’den
Güney’e akış azalcağınından, aslında
ekonomimizde kayıp anlamına gelen bu sızıntı
azalacaktır. Bu da kısmen iç talebe yönelecek
bir unsurdur. Bunun yanında, krizin hanehalkı
geliri üzerindeki etkisi nedeniyle başta
Türkiye olmak üzere yurt dışı seyahatlerde
azalma olacağından, bu gibi sızıntılarda yurt
içi ekonomide tutulacaktır.
Ekonomik daralma ile birlikte, işizlik artışının
da özel sektörde yoğun olarak istihdam edilen
yabancı iş gücünü etkileyeceğini, bu nedenle
beklenen işsizliğin etkisinin düşük kalacağını
düşünüyorum. Belki de, gerileyen hanehalkı
geliri nedeniyle, bugün iş beğenmeyerek
evde oturan işsizler, iş gücü piyasasına
dönebilecektir. Bu beklentilerim olumsuz
durumun yaratacağı olumlu gelişmeler olarak
değerlendirilmelidir.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir dizi ek önlemleri hükümet yetkilileri ile paylaştı. Vergi düzenlemelerinin devam ettirilmesi, kamu
alacakları konusundaki kur sabitlemesinin genişletilmesi, işletmelerimizi yüksek enflasyonun etkisinden korumak için enflasyon
muhasebesinin uygulanacağına ilişkin kararın en erken zamanda alınması, gereksiz kamusal harcamalardan sakınılması başlıca
beklentiler arasında yer alıyor.

Türkiye’den gerekli destek alındığı
zaman krizin etkileri azalacaktır

Döviz
kurlarında
yaşanmakta
olan
belirsizlikler nedeniyle KKTC ekonomisinde
olan sorunlara karşı hükümet tarafından
yapılmakta olan çalışmalar, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası tarafından yakından izlenmekte;
hükümetimizin bu çalışmalarına önerilerle
katkı koymaya çalışılmaktadır.
Bu kapsamda KKTC Meclisi’nde tartışılan
önlemler paketini olumlu bir gelişme
olarak değerlendiriyoruz. Alınmakta olan
önlemlerin, kurlarda yaşanmakta olan
belirsizliğin olumsuz etkilerini bütünüyle
ortadan
kaldırması
beklenmemekle
birlikte, hükümetin böyle bir çaba içinde
olması tarafımızdan takdirle karşılanmıştır.
Bu çabanın, piyasa tarafından da olumlu
değerlendirilmesini ve olumlu bir etki
yapmasını bekliyoruz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası,
hükümetimiz
tarafından
alınan
önlemlere
ilişkin
değerlendirmelerini yaparken,
alınabilecek
ek-önlemler
konusundaki görüşlerini de
hükümetle paylaşmıştır. Vergi
düzenlemelerinin
devam
ettirilmesi,
kamu
alacakları
konusundaki kur sabitlemesinin
genişletilmesi,
işletmelerimizi
yüksek
enflasyonun etkisinden korumak için
enflasyon muhasebesinin uygulanacağına
ilişkin kararın en erken zamanda alınması,
gereksiz kamusal harcamalardan sakınılması
başlıca beklentimizdir. Bu başlıklar altındaki
somut önerilerimizi hükümetle paylaşmaya
devam edeceğiz.
Bu arada, döviz kurlarındaki sarsıntı veya
diğer olumsuz pazar hareketlerinin KKTC
ekonomisi ve hane halkına neden bu denli
büyük yansımaları olduğunu gerçekçi bir
şekilde saptamak; şoklara karşı direncimizi
artıracak orta ve uzun vadeli önlemleri
de
zaman
geçirmeden
hazırlamak
gerekmektedir. Hepimizin bildiği gibi
KKTC’de iş yapmak zor, hayat ise pahalıdır.
Hükümetimiz, gelecekte benzer krizler

karşısında daha direngen olmamızı istiyorsa,
pahalılık yaratan unsurları hayatımızdan
çekip çıkarmak, hane halkının ve işletmelerin
üzerindeki kamusal yükleri azaltmak için
gerekli reformları zaman geçirmeden
uygulamaya koymalıdır.
Bu süreçte Türkiye’den gerekli desteğin
sağlanacağına ve bu destekle birlikte
alınacak önlemlerle bu krizin etiklerinin daha
da azaltılacağına yürekten inanmaktayız.
Yaşanmakta olan sorunların sadece
ekonomik gelişmelerden kaynaklanmadığı,
ayni zamanda siyasi gelişmelerden büyük
oranda etkilendiği artık yeterince açıklık
kazanmıştır. Bu nedenle, hükümetin almaya
çalıştığı tedbirlerin yanı sıra, hane halkının
ve işletmelerimizin kendilerini koruyacak
tedbirlere de başvurmaları, israftan ve
gereksiz harcamalardan kaçınmaları, iş
ortakları ve çalışanları ile dayanışma içinde
hareket etmeleri, bu süreci en az zararla
atlatmamız bakımından bir gerekliliktir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, gelişmeleri
yakından takip etmeye, görüş ve önerilerini
yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmaya devam
edecektir.

“Mutlu olan yok”
31 Temmuz Salı, Kıbrıs Türk
Ticaret Odası (KTTO) Yönetim
Kurulu’nun “toplumsal uzlaşı”
arayışları çerçevesinde aldığı
karar doğrultusunda başlattığı
çalışmalar neticesinde Kıbrıs
Türk
Amme
Memurları
Sendikası (KTAMS) ziyaret edildi.
KTTO Başkanı Turgay Deniz,
“Ülkemizde mutlu olan hiç kimse
yok” dedi.
KTAMS ziyaretini beraberindeki
Yönetim Kurulu Üyesi Serhan
Kombos ve Genel Sekreter
Yardımcısı Alev Alp ile birlikte
yapan KTTO Başkanı Turgay
Deniz; KTAMS Başkanı Güven

Bengihan
ve
Örgütlenme
Sorumlusu
Serman
Yiğit
tarafından konuk edildi.
Yaşanmakta olan ekonomik kriz
nedeniyle ülkemizde memur,
işçi ve işverenin umutsuz ve
mutsuz olduğunu vurgulayan
KTTO Başkanı Deniz, “Mutlu
olan hiç kimse yok. Bu gidişat
iyi değil. Bugüne kadar kalıcı
ve sürdürülebilir bir ekonomi
oluşturulmadı. Toparlanmazsak
birbirimizi yiyeceğiz” şeklinde
konuştu ve ortaya çıkacak ortak
payda ile hükümetin karşısına
çıkmanın gerekliliğini savundu.
Konuşmasına
2003-2004

yılları döneminde KTTO ile
girdikleri iş birliğini anımsatarak
başlayan KTAMS Başkanı Güven
Bengihan, “İsteyince birlikte
bir şeyleri başarabileceğimizi
gördük. Bugüne kadar hep

ötekileştirildik. Halbuki, konuşup
dinleyerek ve empati yaparak
birlikte
hareket
edebiliriz”
dedi ve KTTO’nun toplumsal
uzlaşı çalışmalarına destek
vereceklerini belirtti.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı
Turgay Deniz, Devrimci İşçi Sendikaları
Federasyonu’na (DEV-İŞ) yaptığı ziyarette,
ekonomik krizden kurtulmanın yolları
olduğunu söyledi ve “Birlikte başarabiliriz”
dedi.

“Birlikte
başarabiliriz”
çalıştıklarını, ancak son düzenlenen basın
toplantısındaki söylemlerin kimseyi memnun
etmediğini belirten KTTO Başkanı Turgay
Deniz, “Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz
sadece işverenleri değil, işçileri, memurları
da ilgilendirmektedir. Bu nedenle ‘toplumsal
uzlaşı’ arayışlarımıza başladık ve sendikaları
ziyaret ediyoruz. Ayrımcılık hükümet edenlerin
işine yarıyor. Onların elinden bu kozu almak
istiyoruz” dedi.

6 Ağustos Pazartesi, KTTO Yönetim Kurulu’nun “toplumsal uzlaşı”
arayışları çerçevesinde aldığı karar doğrultusunda devam ettirilen
çalışmalarda, KTTO bu kez Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu
(DEV-İŞ) ziyaret etti.
Başkanlığını Turgay Deniz’in yaptığı, Genel Sekreter Aysun Önet
İleri ve Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen’den oluşan KTTO
heyetini, DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek, yönetim kurulu üyeleri
Hasan Yıkıcı, Semih Kolozali ve Ömer Naşit konuk etti.
Geride kalan 6 aylık dönemde hükümeti cesaretlendirmek için

Her kesimin, “Ekonomik krizden nasıl en
az zararı alarak çıkabiliriz?” sorusuna bir
önerisi olduğuna dikkat çeken KTTO Başkanı
Turgay Deniz, “Bu yöndeki ortak önerilerimizi
hükümet edenlere birlikte dayatmalıyız. Bir
paydada bile buluşup, hükümet edenlere
bunu yaptırmalıyız. Bunu yaparsak, Kıbrıs Türk
halkının bu ülkede bir şeyler yapılabileceğine
olan inancı olacak. Ekonomik krizden
kurtulmanın yolları vardır” dedi ve vurguladı, “Birlikte başarabiliriz”.
Türk Lirası kullanıyor olmaktan yaşanan bir ekonomik kriz ve bunun
karşısında çaresiz bir hükümetle karşı karşıya kaldığımızı belirten
DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek, “Daha da kötü bir yerlere
sürüklendiğimiz görmekteyiz. Bu soruna çare üretmek siyasetçiden,
iş insanına, iş insanından memura ve işçiye görev düşmektedir.
Bizler öncelikle Kıbrıs sorununun federasyon temelinde çözülmesini
istiyoruz. KTTO’nun federasyonumuzu ziyaretini ve başlatılan
toplumsal uzlaşı çalışmalarını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu
Avustralya Eş Başkanından ziyaret
Yurtdışı Kıbrıs Türkleri
Birlik
Platformu
Avustralya Eş Başkanı
Sayın Nevin Hüseyin,
Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Sayın
Turgay
Deniz’i
ziyaret etti. Ziyarette
yatırım
ve
ticari
konularında
işbirliği
fırsatlarına
ilişkin
değerlendirmelerde
bulunuldu.
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Ekonomik kriz için
öneriler paylaşıldı
30 Temmuz Pazartesi, Kıbrıs Türk
Ticaret Odası (KTTO), KKTC Yüksek
Yönetim Denetçisi (Ombudsman)
Emine
Dizdarlı’ya
nezaket
ziyaretinde bulundu.
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Genel
Sekreter Yardımcısı Alev Alp’in
birlikte gerçekleştirdikleri nezaket
ziyaretinde, KTTO yeni Yönetim
Kurulu’nun faaliyetleri hakkında
bilgiler verildi.
Odanın ekonomik kriz için
oluşturduğu önerileri de paylaşan

KTTO Başkanı Turgay Deniz,
KKTC Anayasası ve yasaların
uygulanmasındaki
yavaşlık
konusunda da değindi.
Yasalara aykırılığın yumuşak
geçişi olmadığına dikkat çeken
Ombudsman Emine Dizdarlı,
“Hükümet
kesin
tavrını
belirlemezse, vatandaş da ‘Ben bir
şekilde hallederim’ düşüncesiyle
hareket eder” dedi. Dizdarlı,
ülkemizdeki en büyük eksikliğin
“denetim” olduğunu vurguladı.

KTTO Ankara Bürosu
açıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)
Yönetim Kurulu’nun aldığı karar
doğrultusunda,
çalışmaları
tamamlanan KTTO Türkiye
İrtibat Bürosu (KTTO Ankara
Bürosu) hizmete açıldı.
Büro, KTTO’nun Brüksel’den
sonraki ikinci irtibat bürosu
oldu.
Başta KTTO üyeleri olmak
üzere KKTC‘de yaşayan tüm
iş insanlarının Türkiye’deki
ihracat ve ticaret fırsatlarını
araştırmalarına katkı sağlamak
amacıyla açılan KTTO Ankara
Bürosu, Türkiye Cumhuriyeti
Ekonomi
Bakanlığı
Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü’ne bağlı
olarak kuruldu.

Türkiye ile karşılıklı olarak işbirliği
ve ticaret taleplerini iletmek,
pazar, piyasa, Ar-Ge ve teşvik
araştırmaları için Türkiye’den
bilgi
sağlamak
amacıyla
açılan KTTO Ankara Bürosu,
Türkiye’deki resmi kurumlar
ile ilişkilerin kurulmasına da
yardımcı oluyor.
KTTO Ankara Temsilcisi Burcu
Kayan’ın görev yaptığı büronun
görevleri arasında sivil toplum
örgütleri ile etkin bir ilişki
yürütülmesini
sağlamak,
ortak proje ve çalışmalar
organize etmelerine destek
olmak, KTTO ve üyelerini
Türkiye’de temsil etmek, KTTO
üyelerinin
Türkiye’deki
iş
temaslarının koordinasyonunu
ve
organizasyonunu
gerçekleştirmek bulunuyor.
KTTO Ankara Bürosu, KKTC
Ankara
Büyükelçiliği’nin
karşısında,
Kazım
Özalp
Mahallesi, Rabat Sokak 27 /
3 06700 Gaziosmanpaşa –
Ankara adresinde yer alıyor.
KTTO üyelerinin KTTO Ankara
Bürosu’na
+90.312.4363692
numaralı telefon veya ankara@
ktto.net e-mail adresinden
ulaşabilmeleri mümkün.

"Zaman fedakârlık zamanıdır
ve her kesim kendisine düşen
fedakarlığı yapmazsa, hep
birlikte kaybedeceğiz"
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)
Başkanı Turgay Deniz, Bayrak
Radyo Televizyon Kurumu’nda
yayınlanan “2’YE 1” programında
Aziz Karaaziz ve Damla Soyalp’ın
konuğu oldu. Ülke gündeminin
değerlendirildiği
programda
Başkan Deniz, “Zaman, fedakârlık
zamanıdır” dedi.

Türk Lirası’nın döviz karşısında
devam eden değer kaybı, sendika
ve sivil toplum örgütlerinin
eylem kararları, hükümetin aldığı
tedbirler ve raflardaki fiyat artışları
konuşuldu.
Gelinen noktada krizin fırsata
dönüştürülmesi için artık geç
kalındığını söyleyen KTTO Başkanı
Turgay
Deniz,
“Hükümete
yılın ilk aylarında yaptığımız
ziyaretlerimizde ciddi bir ekonomik
hareketlilik yaşanacağını öngörüp
ifade etmiştik.
Bu ziyarette hazırladığımız öneri
listesini olarak Sayın Başbakanımız
ve diğer bakanlarımıza sunduk.
Ancak, bizler ne kadar çalışıp
çözüm önerileri üretsek de, siyasi
irade karşımıza çıkıyor. Hükümet
çok daha erken tedbir almalı
ve şeffaf olup, bunları halkla
paylaşmalıydı. Bugün mazot ve
elektriğe yapılan sürpriz zamlar,
hükümet edenlere halkımızın

güvenini zedeliyor” dedi.

Ekonomik
anlamda
yaşanan
olumsuzluklara ilişkin meclisin
çalışması gerektiğini vurgulayan
Deniz, “Verdiğimiz önerilerde,
meclisin bu yaz çalışmasını
öngördük çünkü zaman tatil
yapma zamanı değildir. Ancak,
hala daha meclisimiz tatildedir.
Şu an olağanüstü bir durum
varsa meclisimizin hemen göreve
çağrılıp çalışması gerekmektedir”
ifadelerini kullandı.
İçinde bulunduğumuz günlerin
siyasiler tarafından da bir
afet olarak değerlendirildiğini
vurgulayan KTTO Başkanı Turgay
Deniz, “Her kesimden herkes bir
doğal afet yaşandığını kabul ediyor.
Öyle ise tek başımıza kurtulmanın
yolunun olmadığı da görülmelidir.
Eylemlerle bu sorunu çözmek
yerine halk olarak birlikte hareket
etmenin yolunu bulmalıyız.
Zaman
fedakârlık
zamanıdır
ve her kesim kendisine düşen
fedakarlığı yapmazsa, hep birlikte
kaybedeceğiz” şeklinde konuştu.
Raflardaki fiyat artışları konusunda
ise, en etkili denetçinin tüketici
olduğunu belirten Başkan Deniz,
tüketicinin anormal fiyat artışı
yapılan ürünleri satın almamalarını
istedi.
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Kısa bir süre önce Gönyeli
Yenikent’de Armar Group
güvencesi ile hizmet vermeye
başlayan Bind Chocolate
direktörü Aydanur Arar işletme
ile ilgili bilgileri bizlerle paylaştı.

“Bu markanın adada
olmasını çok istedim”
konseptin yeni bir konsept
olduğunu belirtti. İşletme
ile ilgili bizlere bilgi
veren Aydanur Arar öte
yandan gündemde olan
ekonomik kriz ile ilgili
de değerlendirmelerde
bulundu. Arar yaptığı
açıklamalarda
şunları
ifade etti;

“Bu markanın adada
olmasını çok istedim”
Teme Home mağazasında
12 yıl marka yöneticiliği
yaptım. 12 yıldır mobilya
ve aksesuar mağazası
olarak Ortaköy’de hizmet
verir. Daha sonra çikolata
ile ilgili bu boşluğu fark
ettim. Adada çikolata var
hiç yok diye bir şey yok
ancak bu tarzda konsept
bir mağazanın farklı
bir boyuta taşıyacağını
düşündüm.
Markamız
Bind Çikolatadır. Bu
marka
1971
yılında
Türkiye’nin ilk butik
çikolata
üreticisidir.
Yüzde
yüz
naturel
malzemelerden üretilir
kesinlikle içerisinde katkı
Aydanur Arar Bind Chocolate Direktörü
maddesi bulundurmaz.
İsviçre’den
Yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayan
Belçika’dan usta şeflerin
Gönyeli Yenikent’in yeni markası Bind
ellerinde üretilen bir çikolata
Chocolate hakkında bizleri bilgilendiren
markasıdır. Kendi içerisindeki
Aydanur Arar, Armar Group çatısı altında
çeşitliliği çok fazla. Hand
bulunan Tepe Home mağazasında 12 yıl
Made ve Special çikolataları
marka yöneticiliği yaptığını paylaşıyor
var. Bu markanın adada
bizlerle. Eşine ait olan ve 12 yıldır mobilya
olmasını çok istedim. Boşluğu
ve aksesuar alanlarında hizmet veren Tepe
bu marka ile dolduracağımızı
Homes’da 12 yıl boyunca yöneticilik görevini
düşündüm.
yürüten Arar, daha sonralarda farklı bir
alanla da ilgilenmek istemiş ve araştırmalar
“Şimdiki gençler çok fazla
yapmış. Yaptığı araştırmalar sırasında böylesi
gondol
olayını
tercih
bir sektörün olabileceğini düşündüğünü
etmiyor”
ifade eden Arar, sonrasında ise bir marka
Uzun zamandır araştırıyordum
arayışına girerek Bind Çikolatanın sektörde
ve bu markanın doğru bir
boşluğunu fark ettiğini aktarıyor bizlere.
karar olduğuna karar verdik ve
Çikolata sektörünün Kıbrıs’ta olduğunu
adaya getirdik. Şu ana kadar
ancak kendisinin oluşturduğu tarzın ve
müşterilerimizden aldığımız

/

tepkiler çok güzel. İlgi var ve beğeniliyor.
Benim için en önemlisi de bir kez alanın
tekrar tekrar geliyor olmasıdır. Çikolata
çok fazla amaca cevap veren bir üründür.
Birincisi damak zevkine hitap ediyor olsa da
isteme olaylarında da kullanılan bir ürün.
İsteme çikolatalarına yeni bir boyut kattık.
Şimdiki gençler çok fazla gondol olayını
tercih etmiyor ve farklı konseptler arıyor.
İsteme çikolatalarını modernize ettik ve
farklı şekillerde hazırlıyoruz.
“Şu ana kadar bir sorun yaşamadık”
Gümüş gondollarda hazırlamak yerine
tepsilerde cam sunumlarda, güllü, salkımlı,
çok çeşitli, çok süslü, çikolatalar, özel
dizaynlar çıkarınca mutlu oluyorlar. O
klasiklikten o istemedikleri görüntüden
kurtulmuş oluyorlar. Biz haziran ayında
satışlarımıza başladık. 12 Temmuz 2018
tarihinde de resmi açılışımızı yaptık. O
zamandan bu güne hizmet veriyoruz.
Ürünlerimizi yurt dışından ithal ediyoruz ve
henüz üç aylık bir işletme olduğumuz için
döviz artışları nedeniyle şu ana kadar bir
sorun yaşamadık. Bizim doğrudan firmadan
aldığımız fiyatlara döviz etki gösterdi mi evet
gösterdi ancak ben ürünleri döviz üzerinden
almıyorum.
“Kötü gözle bakmayı doğru bulmuyorum”
Türkiye’deki firma ham maddeyi Gana’dan
veya Amerika’dan ithal ettiği için onların
fiyatlarına yansıyor. Onlar da fiyatlarına
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yansıttı ancak biz henüz kendi satış
fiyatlarımıza yansıtmadık. Hemen
anında bütün ürünlere döviz artışı
nedeni ile fiyat artışının yapılmasını
da doğru bulmuyorum. Döviz artışı
ile tüm satılan ürünlerde hemen
bir fiyat artışı uygulanmıştır ve bir
kesim kişilerce bu durum fırsatçılık
olarak nitelendirildi. Ben bu durumu
fırsatçılık olarak değerlendirerek kötü
gözle bakmayı doğru bulmuyorum.
Tüm iyi niyetimle bunun fırsatçılık
olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda
biraz daha iyi niyetli davranıp sabırlı
olup herkesin belirli oranda fedakarlık
yapması gerektiğini düşünüyorum.
Bu bir süreçtir ve henüz hiçbir şey
daha net bir şekilde belli olmadı. Biraz
bekleyip sonra oturup düşünüp karar
verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
“Her sektöre yansımış bir sıkıntıdır”
Sektörde henüz çok yeni olduğum için
sektörle ilgili sorun ve sıkıntıların ne
olduğunu tam olarak söyleyemesem
de satışını yaptığımız ürünle ilgili
Kıbrıs’ta sıcak en önemli sorunlardan
biri durumdadır. Ekonomik kriz gibi
genel bir sıkıntı var bu da her sektöre
yansımış bir sıkıntıdır. Bir diğer konu
ise çikolataya genel anlamda o da
çikolata bu da çikolata diye bakılıyor.
Çikolata bir sanattır. Çikolatada
aranması gereken esas durumun ne
olduğunu iyi bilirsek sektördeki bazı
sorunların da ortadan kalkacağını
düşünüyorum.
“Ürünlerimiz tamamen meyve
özlerinden yapılıyor”
İnsanların çikolata seçerken dikkat
etmesi gereken önemli hususlar
vardır. Kullanılan malzemeye dikkat
edilmesi ve malzemenin doğal
olması çok önemli, koruyucu ve katkı
maddesinin doğal olmasına çok önem
gösterilmelidir. Çikolatayı yerken
çikolata içeriğini bilmek çok önemlidir.
Doğal çikolatayı anlamanın ne kadar
kolay olduğunu sektöre girince
anlamış oldum.
Çikolatayı ısırdığınız zaman çikolatadan
gelen bir ses var. İşte bu ses çikolatanın

doğallığını gösteriyor. Bir diğer husus
ise çikolatayı yedikten sonra ağızda
kalan bir yağ tadı vardır ve bu tadın
olmaması
gerekiyor.
İçerisinde
boya kullanılıyor mu? Konusuna da
dikkat edilmelidir. Bizim ürünlerimiz
tamamen meyve özlerinden yapılıyor.
Tüketiciler içeriğini bildiği sürece
rahat ve huzurludurlar.
“Önlemlerle bu krizlerin önüne
geçilemeyecek”
Diyette olan kişilere göre de
çikolatalarımız
vardır.
Ben
diyetisyenlerle
görüşerek
bu
konuda birçok bilgi aldım. Özellikle
bitter çikolata bilinçli bir şekilde
tüketildiğinde
ara
öğünlerde
bile tüketilebileceğini öğrendim.
Diyetisyenlerden aldığım bilgilere
göre de müşterilerimize bilgi verip
yönlendirmeler yapıyorum. Çikolata
kilodur diyerek insanların kendilerini
çikolatadan mahrum etmelerine
gerek yok. Döviz çalkantıları ülkede
bir kaosa neden olsa da birtakım
önlemler oldu. Ancak bu önlemlerin
yaşayarak doğru olup olmadığını
görebiliriz. Bu nedenle, halkımızın
daha sakin davranması gerekiyor.
Geçmişte de yaşanan döviz krizlerine
bakıldığında önlemlerle bu krizlerin
önüne geçilemeyeceğini görüyoruz.
Bu alınan önlemler sonrasında
bir kez daha böyle bir sorunun
olmayacağının garantisi yoktur.
“Güzel günler tekrardan geri
gelecek”
Ticaret Odasının çalışmaları sürekli
olarak mailime geliyor. Ben Ticaret
Odasının
faaliyetlerini
başarılı
buluyorum. Faaliyetleri çok iyi bir
şekilde üyeleri ile iç içe bir oda.
Üyeleri ile iş birliği yaparak hareket
etmesi yapılan çalışmaları daha da
kaliteli bir hale getiriyor. Bu içerisinde
bulunduğumuz süreçte kötümser
olmayalım. Hepsi bir şekilde atlatıldı
ve bu da geçecek. Panik olunmaması
gerekiyor. Sakin olup fevri hareket
edilmemesi gerekiyor. Güzel günler
tekrardan geri gelecek.

9

10

Ekonomi Bülteni / Ağustos - Eylül 2018

Özkıraç’dan Deniz’e ziyaret
“Toplumsal Uzlaşı” çalışmaları
çerçevesinde
27
Temmuz
tarihinde sendikaları ziyaret
eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası
(KTTO) bu kez Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası’nı (El-Sen) konuk etti.
“Toplumsal Uzlaşı” çalışmaları
çerçevesinde sendikaları ziyaret
eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası
(KTTO), bu kez Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu Çalışanları Sendikası’nı
(El-Sen) konuk etti.
Sendika başkanlığına yeni seçilen
Kubilay Özkıraç başkanlığındaki
El-Sen heyetinde Genel Sekreter
Yardımcısı Toprak Altay ve

Yıldırım’dan
KTTO’ya plaket
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK)
Komutanı Tümgeneral Yılmaz
Yıldırım, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası’na (KTTO) iade-i ziyarette
bulundu.
25 Temmuz 2018, Çarşamba
günü saat 15:00’de gerçekleşen
ziyarette , KTBK Komutanı
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı KTTO
Başkan Turgay Deniz, Başkan Vekili
Mehmet Eziç, yönetim kurulu
üyeleri Alp Cengiz Alp ve Serhan
Kombos konuk ettiler.

KTTO yeni Yönetim Kurulu’nun
çok faal olduğunu, etkinlik ve
açıklamalarını gazetelerden takip
ettiğini belirten KTBK Komutanı
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, iade-i
ziyaretinin anısına KTTO adına
Başkan Turgay Deniz’e bir anı
plaketi verdi.
KTTO Başkanı Turgay Deniz de
KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz
Yıldırım’a Kıbrıs’ın ünlü el işi olan
Lefkara işlemesi takdim etti.

Ticari ilişkiler konuşuldu
7 Eylül tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Bakanlığı Lefkoşa Ticaret
Başmüşaviri Hayrettin Yücel ile Türkiye
Ticaret Bakanlığı Lefkoşa Gümrük Müşaviri
Eyüp Gönültaş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na
(KTTO) ziyaret gerçekleştirdi.
Ticaret Başmüşaviri Yücel ile görevine
yeni atanan Gümrük Müşaviri Gönültaş
tarafından yapılan ziyarette, KTTO Başkanı
Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Vargın
Varer, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve
Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen
hazır bulundu.
Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin
geliştirilmesi konuşuldu.

Merkez Bölge Temsilcisi Kemal
Öznaçar yer alırken; görüşmede
KTTO adına Başkan Turgay Deniz,
Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz
Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı
Alev Alp bulundu.
KTTO’nun başlattığı toplumsal
uzlaşı
çalışmalarına
sıcak
baktıklarını belirten El-Sen
Heyeti, Kıb-Tek’teki elektrik
maliyetleri içerisindeki personel
giderleri; kısa, orta ve uzun vadeli
yatırım gereklilikleri; Türkiye’den
kablo ile elektrik getirilmesi
konularındaki görüşlerini KTTO
yönetimi ile paylaştılar.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO)
sendikaları ziyaretleri devam ediyor.
KTTO Yönetim Kurulu’nun “toplumsal
uzlaşı” arayışları çerçevesinde Kamu İşçi
Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ziyaret
edildi.
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Ortak dilde iletişim
vurgusu

Federasyonu (Hür-İş) ziyaret edildi
26 Temmuz Perşembe, Hür-İş Genel
Başkanı Ahmet Çaluda ve Genel Sekreter
Ali Yeltekin’in hazır bulunduğu ziyarette
KTTO’yu Başkan Turgay Deniz ve Genel
Sekreter Yardımcısı Alev Alp temsil etti.
Başta ülkemizde yaşanmakta olan döviz
krizi olmak üzere toplumsal uzlaşı, asgari
ücret, özelde sendikalaşma konularının
konuşulduğu ziyaret bir buçuk saat sürdü.
Ülke Sahipsiz Değil
Dörtlü hükümet ile aynı dönemde göreve
geldiklerini belirten KTTO Başkanı Turgay
Deniz, “Yeni hükümetle görüşmelerimiz
oldu. Samimi bir havada görüşlerimizi aldılar.
Ancak henüz gerçekleşen yok. Önerilerimiz
dikkate alınmıyor.
Her şeyi siyasilerden beklemenin yanlış
olduğu düşüncesiyle karar aldık ve bir
toplumsal uzlaşı yaratmak için yola çıktık.
Sizlere ziyaretimizin nedeni de budur” dedi.
“Bu ülke sahipsiz değildir” diyen Deniz
şöyle devam etti, “Bunu hükümet edenlere
de göstermeliyiz. İşçi ve işverenler olarak
ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik
krizin çözülmesi için taleplerimizi ortaya
koyalım. Belirlenecek ortak taleplerimizi
birlikte hükümet edenlerin önüne koyalım.
Bir talebimizi bile gerçekleştirirsek, bu hem
bir başlangıç olacak hem de Kıbrıs Türk halkı
ülkemizin sahipsiz olmadığını görecektir”
şeklinde konuştu.
Ülkemizde herkese yetecek kadar kaynak
olduğuna işaret eden KTTO Başkanı Deniz,
“Refaha ulaşmak için ekonomimizin
sağlıklı bir şekilde büyümesi gerekir.
Ekonomimizdeki kayıt dışılığı önlemek
istiyoruz. Bunun için de toplumsal uzlaşı
gereklidir” vurgusunu yaptı.
Kavga Değil, Uzlaşı
Hür-İş olarak federasyonlarının “üretmek,
kazanmak, kazandırmak” düşüncesi ile
hareket ettiklerini vurgulayan Hür-İş Genel
Başkanı Ahmet Çaluda, “Yıllardır işçi ve
işveren ve hatta sendikalar bir birlerine
düşman yapılarak bu ülke yönetildi.
KTTO’nun bugün başlattığı iletişim bir
gerekliliktir. KTTO başkanlığındaki bir
toplumsal uzlaşıya biz varız. Kavganın yerini
uzlaşı almalıdır” dedi.
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OSAM "DAÜ DÜNYA ÜNİVERSİTESİ
OLMUŞTUR"
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam DAÜ’nün faaliyetleri, DAÜ’deki çalışmalar ve
devlet ile ilişkileri hakkında bilgi verdi.
ve geçen seneki fiyatlarınızı uygulayınız
dedik. Bir kısmı kabul etti. Kabul edenler
de Dolar’ı 5 TL’ye sabitleyerek TL ile işlem
yapmaya başladılar. Biz de üniversite olarak
işletmelere gereken kolaylığı gösteriyoruz.
Çünkü kimsenin zor duruma düşmesini
istemeyiz. Birçok yurt bunu kabul etti ve
uygulamaya geçtik. Açık ve net söylemem
gerekirse tedbir almayanlar batacaktır.
“DAÜ dünya sıralamasında ciddi bir yerde”
Eğitim Bakanı buradaki üniversite rektörlerini
bir toplantıya çağırdı ve somut örneklerimizi
ortaya koymamızı istedi. Yemek, uçak bileti,
yurtlar, otobüsler ve buna benzer birçok
şeyi sübvansiye ediyoruz. Lefkoşa ve Girne
bölgelerine 3 sefer olacak şekilde yeni
servisler koyduk.

Necdet Osam/ Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü
OSAM: Kalite çok ciddi bir emeğin
sonucunda ortaya çıkar. Bu emeğin basit
bir emek olduğunu kimse sanmasın. Basit
olsaydı herkes açıldığı günden itibaren
dünya çapında bir üniversite olurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osam,
dövizin yükselmesi karşısında öğrencilerin
mağdur olmaması adına birtakım çalışmalar
yaptıklarını kaydetti. Kar amacı ile kurulmuş
bir üniversite olmadıklarını belirten Osam,
DAÜ’nün bir misyon üniversitesi olarak,
misyonlarının başta bölgeye ve dünyaya
bilim ve erdemli meslek insanları yetiştirmek
olduğunu
vurguladı.
Doğu
Akdeniz
Üniversitesi Rektörü Necdet Osam yaptığı
açıklamalara şöyle devam etti;

OSAM: YÖDAK’a bir misyon biçilmiştir.
Bu misyon çok ağır bir misyondur. Şu anki
yapıları, yasaları ve oluşumları ile bunu
başarmalarında bir olasılık görmüyorum.
Bunun YÖDAK’ın dışında bir kurumla olması
gerekir. Biz DAÜ olarak YÖDAK’a elimizden
gelen yardımı gerçek görüşlerimizi ortaya “Okul harçlarımız TL üzerinden uygulanıyor”
Geçen sene doluluk oranımız %75-%80 idi. Bu
koyarak veriyoruz.
sene olmayabilir. Hele hele bu dolar kuruyla.
OSAM: DAÜ dünya üniversitesi olmuştur. Bizde yıllardır, neredeyse kurulduğumuz
Bunun kanıtı, Times Higher Education’dır, günden beridir, Türkiye’den ve KKTC’den
QS değerlendirmeleridir. DAÜ, Genç gelen öğrencilerden öğrenim harçları Türk
Üniversiteler
Sıralaması’nda
101’inci Lirası üzerinden alınıyor. Sadece uluslararası
sıradadır. Bu da 50 yaş altı üniversiteler öğrencilerden dolar üzerinden harç alınıyor.
bağlamında çok önemli ve büyük bir Biz üniversitemiz sınırları içerisinde yer alan
yurtlara bir öneri sunarak, Türkiye’den gelen
başarıdır.
öğrencilerden yurt ücretlerini TL talep edin

“DAÜ, Güney Kıbrıs tarafından takip
ediliyor”
DAÜ dünya üniversitesi olmuştur. DAÜ,
dünya sıralamasında ciddi bir yerde
olan bir üniversitedir. Genç üniversiteler
sıralamasında 101’inci sıradadır. Bu da
50 yaş altı üniversitelerde çok önemlidir.
Uluslararası açılımlar yapma şansımız daha
da yükselmiştir. Dünyanın en fazla tanınan
ve en başta bulunan üniversiteleriyle iş birliği
protokolü yaptık. Bu iş birliği protokolleri ile
ciddi projeler yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız
Güney Kıbrıs tarafından takip ediliyor.
İnanılmaz bir politik baskı altındayız. Güney’de
bulunan Eğitim Bakanlığı, Amerika’ya DAÜ ile
ilgili başvurular yapmaktadır. Bu başvuruları
daha önce de Amerika’ya, İngiltere’ye ve
Fransa’ya da yapılmıştı. Hiç hız kesmeden
yorulmadan devam ediliyor.
Fransa’da bulunan Nice Üniversitesi ile
burada çok ciddi ortak Araştırma Geliştirme
Merkezi kuracaktık, fakat Güney Kıbrıs’ın
engellemeleri ile 2,5 yıldır erteleniyor.
Şu anda İngiltere’de çok ciddi bir üniversiteyle
anlaşmamız var ve bunun engellenmesi
için ciddi mektuplar yazılıyor ve dünyadaki
üniversiteler ile Eğitim Bakanlıklarına ve
akreditasyon kuruluşlarına gönderiliyor.
“DAÜ dünya bilimine katkı koymaya
başladığı için hedef alınıyor”
Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız Kudret
Özersay’ın bir açıklaması oldu. Bize göre
çok yerinde bir açıklamaydı. Doğu Akdeniz
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Üniversitesi dünya bilimine katkı koymaya
başladığı için bu tür hedeflere maruz kalıyor.
Ülkemizdeki diğer üniversitelerin de bizim
geldiğimiz seviyelere gelmelerini istiyorum
ve diliyorum. 18 tane üniversite vardır.
Bunun iki tanesi YÖDAK izinli, bir kısmının
programı Türkiye Cumhuriyeti tarafından
onaylanmış, bir kısmı da uluslararası öğrenci
almak için uğraşmaktadır.
“Devletimizin
DAÜ’ye
hassasiyet
göstermesi bizi mutlu edecektir”
Sonuç itibarıyla engeller olmasına rağmen
biz sapasağlam ilerliyoruz. Ülkemizdeki
engellerin yanı sıra dış engeller de çok
büyüktür. Bunu bakanlarımız, devletimiz
çok ciddi olarak bilmektedir. Sürekli markaj
altındayız. Esas korkulan şudur; ‘’Güney
Kıbrıs, DAÜ aracılığıyla KKTC’nin tanınacağına
inanıyor’’. Eskiden üniversitenin yurt dışında
çok ciddi başarıları yoktu. Ama şimdi
baktığınız zaman çok ciddi başarılar var.
Bu yıl da liste içerisinde olduğumuz bize
bildirildi. Tabii ki bazı sorunlar var ve bu
sorunların giderilmesi için devletimizin bize
sempatik ve şefkatli davranması gerekiyor.
Biz devletin kurallarını asla ve asla es geçen
bir kurum değiliz. Her şey kurallar içerisinde
yürütülüyor. Şeffafız, hesap verebilir
durumdayız ve toplumsal katkımızın sınırı
yoktur.
“YÖDAK’a bir misyon biçilmiştir”
Küçük bir ada ülkesiyiz ve böyle küçük
ada ülkelerinde çok üniversite olmaması
gerekir. Üniversitelerin hayat bulması için
bazı kriterler vardır ancak bu kriterlere de
çok uyulmamaktadır. YÖDAK’a bir misyon
biçilmiştir. Bu misyon çok ağır bir misyondur.
Şu anki yapıları, yasaları ve oluşumları ile bunu
başarmalarında bir olasılık görmüyorum.
Bunun YÖDAK’ın dışında bir kurumla olması
gerekir. Biz zaten bunu hep tekrarlıyoruz.
YÖDAK’a da her zaman destek olmaya
çalışıyoruz, ancak işlerin iyi gitmesi için farklı
yapının oluşturulması kaçınılmazdır. Bu farklı

Ekonomi Bülteni / Ağustos - Eylül 2018

yapıyı ne kadar ivedi
dikkate alır kurarsak,
sonuç o kadar KKTC’nin
yararına olacaktır.
“Sürekliliği olan ve hiç
durmayan bir süreçtir”
Dünyada
Eğitim
Bakanlıkları
vardır
ve bir de Yüksek
Öğrenim
Bakanlığı
vardır.
Siz
bakanlık
açmak
istemezseniz,
bağımsız bir kurum
oluşturursunuz.
Bu
da
yükseköğrenimi
planlar,
denetlemez.
Denetlemeyi uluslararası yaparsınız. Bizim
de öyle değil mi? DAÜ’nün programlarının
%90’ı
uluslararası
denetlemelerden
geçerek bu noktalara gelmiştir. Ve bu
denetleme bir defalık değildir. Sürekliliği
olan ve hiç durmayan bir süreçtir. YÖDAK’ın
üniversiteleri denetlemesi söz konusu
değildir. Onların bağımsız hakemlerle
bu işi yaptırması evrensel bir anlayış
olarak uygulanmaktadır. Eksper uzmanlar
vardır. Gelirler üniversitenin maliyesini,
eğitimini, stratejik planını vs denetlerler. Biz
denetlendik ve buna her zaman açığız.
“Kalite çok ciddi bir emeğin sonucunda
ortaya çıkar’’
Ayakları üzerinde duran bir üniversiteyiz
şu an. YÖK gelip bizim programlarımızı
inceledi. Burada denetlenen sadece sayılar
değildir, alanlar da denetlendi. Her program
için YÖK’ün koymuş olduğu uluslararası
standartlar vardır. Bunların hepsi tek
tek denetlendi. Ve biz bu denetimden
fevkalade başarı geçtik. Diğer taraftan
uluslararası denetimlerimiz vardır. Örneğin
Mühendislik Fakültesi üçüncü kez ABET
(Accreditation Board for Engineering and
Technology) Akreditasyonunu almıştır.
Eğitim Fakültesi’nde İngiliz Dili Eğitimi

uluslararası denetimden geçmiş ve yeniden
denetlenmeyi arzulamaktadır. Yine Eğitim
Fakültesi’nde bir Okul Öncesi Öğretmenliği,
onlar da uluslararası akreditasyondan
geçtiler. Sonuçlar bugün yarın açıklanacak ve
çok büyük bir başarı elde edilecektir. Kalite
çok ciddi bir emeğin sonucunda ortaya
çıkar. Bu emeğin basit bir emek olduğunu
kimse sanmasın. Basit olsaydı herkes açıldığı
günden itibaren dünya çapında bir üniversite
olurdu. Dolayısıyla biz doğru adımlarla
doğru bir planlamayla strateji planımızı
yaptık. 2021 yılına kadar bu strateji plandan
sapmayacağız.
“Devlet emeklileri DAÜ’nün bütçesinden
ödeniyor”
Tüm üniversitelerin olduğu gibi bizim de
devletten beklentilerimiz vardır. Katkı
payı konusunda devletin gerekli katkıyı
üniversiteye
sağlamadığını
görüyoruz.
Diğer taraftan devlet emeklileri sorunu
var. Üniversitemizde yaklaşık 41-42 tane
devlet emeklisi var. Devlet emeklilerinin
devlet tarafından emekliliklerinin ödenmesi
gerektiğine inanıyorum. Devlet emeklileri
DAÜ’nün bütçesinden ödeniyor. Bu
emeklilerin bilgi birikimleri oldukça çok. Doğal
olarak, diğer üniversiteler tarafından alınıp,
üniversitelerde idareci pozisyonunda büyük
hizmet veriyorlar. Burada hiçbir sorun yok.
Sorun, bizim bütçemizden ödenmeleridir.
Devletin bu konuyu ivedi olarak ele almasını
bekliyoruz. Çözümü de bellidir. İrade ile
hareket edilmesini bekliyoruz.
“Bize gereken önem verilecektir”
Devlet veya hükümetler, üniversitenin
gelişimine önderlik yapmalıdır. Yani biz artık bu
sınırlar içerisinde kalamayız. Bunu 4 senedir
dile getiriyoruz. Bu sınırların dışına çıkmamız
gerekiyor. Topluma daha fazla açılarak,
daha sosyal ve kültürel hizmet götürmemiz
gerekiyor. Biz bunun planlarını yaptık, gerekli
yerlere başvurduk ancak sonucu tam olarak
almış değiliz. Bize gereken önem verilmiyor.
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Ombudsman’ın Haziran 2016’da hazırlamış
olduğu bir raporu okudum. Bu rapor son
derece önemli bir rapordur. Özel kurumlara
araziler veriliyorken biz Vakıflar İdaresi’ne
yüklü kiralar, hatta geçmişten kalan borçları
ödüyoruz. Burada kahr-ı rica yaşanmaktadır.
“Devletin bize biraz daha iyi bakması
gerekmektedir”
Biz, Vakıflar İdaresi’ne kira ödeyerek arazi
üzerinde bulunuyoruz. Güney kampüsü
Vakıflar
İdaresi
tarafından
DAÜ’ye
kiralanmıştır. Buraya çok yüksek kira bedeli
ödüyoruz. Peki, neden bu konuda gereken
adım atılmıyor? Eskiden kalma o borçları
da ödemiş bulunuyoruz. Ben 2014 yılında
göreve geldiğimde kendimi mahkemede
buldum ve çok utandım. Vakıflar İdaresi’nin
müdürüyle oturduk anlaştık ve borcumuzu
kapattık. Şimdi, biz devlet kurumu isek, ki biz
kendimizi öyle görüyoruz, devletin bize biraz
daha iyi bakması gerekmektedir. Bize göre
katkı payı üniversitenin gelir düzeyinin belli
bir oranı düzeyinde olması gerekir. Şu anda
öyle değildir. Geçmişte çeşitli uygulamalar
olmuştur. 2014 yılından beridir katkı aynıdır.
10 milyon katkı payı alıyoruz fakat biz
emeklilere 7-8 milyon maaş ödüyoruz. O
zaman bu katkı payının gerçekte katkı payı
olarak değerlendirilmesi pek doğru olmaz.
“DAÜ olarak Lefkoşa’da, İskele’de olmak
istiyoruz”
Açılım konusu bir numaralı hedefimizdir.
Birçok üniversite ile programlarımız var.
Uluslararası programların tümü başarı ile
devam ediyor. Açılmamız gerekiyor. Biz
DAÜ olarak Lefkoşa’da, İskele’de olmak
istiyoruz. Lefkoşa bu ülkenin başkentidir
ve bir üniversitenin başkentte temsil
edilmesi gerekmektedir. Bu güne kadar
arazi için başvurularımız vardır. Bunlar bir
türlü ilerlememiştir. İlerlemiş olsaydı biz de
karınca kararınca kendi yatırım olanaklarımızı
zorlardık.
“Yerinde bir çalışmadır”
Ülkemizde bu üniversite sayısı çok
yakında krize yol açacak. Üniversitelerin
denetimi ivedi bir biçimde yapılmalıdır.
Yeni üniversitelerin mercek altına alınması
gerekmektedir. Özellikle öğrenci dolaşımı
bakımından takip ve denetim kaçınılmazdı.
Bunun için biz bir öğrenci takip sisteminden
bahsettik. Bu öğrenci takip sistemi hayata
geçmek üzeredir. Bu çok yerinde bir
çalışmadır ve Sayın Eğitim Bakanı ile Sayın
İçişleri Bakanı’na da buradan teşekkürlerimi
iletiyorum. Bu sistem hayata geçince Kuzey
Kıbrıs’taki gerçek öğrenci sayısı da ortaya
çıkacaktır. Hatta bunun bir adım ilerisini
de yapmaları gerekir. Her bölümün, her

programın, öğretim görevlisi sayısının da
kayıt altına alınması gerekir.
“Bunlar önemli konulardır”
Kuzey Kıbrıs’ta üniversitelerin uzmanlığa
ayrılması gerekmektedir. Yani her üniversite
her işi yapmamalıdır. En iyi yaptığı işte
uzmanlaşmalıdır ya da en iyi yaptığı işte
eğitim vermelidir. Yani her yerde Tıp Fakültesi,
İşletme Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi
olmamalıdır! Burası küçük bir ülkedir. Diğer
taraftan üniversiteler arasında ciddi bir iş
birliği de yoktur. 18 üniversite bir araya gelip
de yarattığımız ortak bir iş birliği metnimiz
yoktur ama bunlar önemli konulardır. Herkes
en iyi eğitimi veriyorum diyebilir ama bizim
18 üniversitenin ortak hedeflerini içeren bir
çalışma yoktur.
“En salim yere sahip olduğumuz ortadadır”
Uluslararası öğrenci akışına baktığım zaman,
kendi üniversitemiz adına söylüyorum ki ciddi
bir sıkıntı yoktur. Geçen seneki rakamlarla
yaklaşık aynıdır. Önemli olan öğrenci
memnuniyetini en üst seviyeye çekebilmektir.
Şunu da vurgulamak istiyorum Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti dünyanın en korunaklı en
salim yerlerinden biridir. Bu da enteresan
bir durumdur. Bir taraftan KKTC tanınmaz,
diğer taraftan Güney Kıbrıs bizim korsan bir
devlet olduğumuzu savunur ama dünyanın
değerlendirmesine baktığınız zaman en salim
yere sahip olduğumuz ortadadır. Demek ki
dünya bizim farkımızdadır. Bu da önemli bir
kazanım. Bu kazanım üniversitelerin KKTC’ye
yaptığı bir değer.
“Büyükelçiliklerle temas içerisindeyiz”
Biz, bize gelen öğrencilere kendi çocuğumuz
gibi bakıyor ve ilgileniyoruz. Bu dünyanın
hiçbir yerinde yoktur. Şunu ifade etmek
isterim, her öğrencinin de Kuzey Kıbrıs’ta
ciddi ciddi sevdiği saydığı iletişim içerisinde
bulunduğu aileler vardır. Yani ikinci
evleri gibidir. Uluslararası öğrencilere
baktığım zaman onlara da aynı sevgiyi
saygıyı gösteriyoruz ve bir çok kez de, bu
uluslararası öğrencilerin Ankara’da bulunan

Büyükelçileriyle temaslarda bulunuyoruz. Bu
temaslardan dolayı da Sayın Büyükelçiler bize
hakikaten teşekkürü borç biliyorlar. Çünkü
biz her konuda kendilerini bilgilendiriyoruz.
“Üniversite adasını daha da geliştirmemiz
gerekiyor”
Benim üniversitemde 112 farklı ülkeden
öğrenci eğitim görmektedır. 112 ülkeden
öğrencinin bulunduğu çok kültürlü, çok dilli
bir üniversitedir. Kıbrıs, sakin ve huzurlu bir
memlekettir ve bir üniversite adasıdır. Bu
üniversite adasını daha da geliştirmemiz
gerekiyor. Öğrenci sayısını artırarak değil,
kaliteyi artırarak geliştirmemiz gerekiyor.
Bu konuya tüm üniversitelerimiz de gayret
göstermektedir. Ben inanıyorum ki bu
sene iyi bir eğitim yılı başlayacaktır. Biz de
başlaması için de üzerimize düşen tüm
görevleri yapıyoruz. Herkes de üzerine
düşen görevi yapıyor diye düşünüyorum.
Tüm öğrencileri Kuzey Kıbrıs’a beklerken,
başta DAÜ olmak üzere tüm üniversitelerin
öğrencilerine ve öğretim üyelerine başarılı
bir yıl geçirmelerini dilerim.
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Kuru Kahvecilik sektöründe önemli
bir yere ulaşan Özerlat Kahve’nin
Genç Direktörü İlke Özerlat aile
şirketleri hakkında bizlere bilgi
verdi...
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Marka yaratma çok ciddi

çalışmalar gerektirir
ile faaliyet göstermeye başladı.
Dedemin kahveyi çok sevmesi
nedeniyle kendi kahvesini kahve
çekirdekleri alıp kavurup el
değirmeninde öğüterek başladı.
Daha sonra dedem sonra babam
en son da ablamla birlikte
dördüncü
jenerasyon
olarak
işimize devam ediyoruz. Esas
faaliyet alanımız kuru kahveciliktir.
Türk kahvesinden espresso ve
filtre kahve üretiyoruz. Ayrıca
yurt dışından çay ithal edip
satışını yapıyoruz. Üç yıldır ablam
İley Özerlat ile çalıştırdığımız
şirketimize İngiltere’ye kahve
ihracatını da ekledik. Şu an ablam
İley Özerlat ile İngiltere’ye kahve
ihracatı yapıyoruz. Amacımız
üretim kalitemizi hiçbir zaman
bozmamadan işimize devam
etmek ve pazarımızı da büyüterek
rekabet
edebilirliliğimizi
arttırmaktır.

“Normal
şartlarda
rekabet
güzeldir”
Ekonomik kurallara göre rekabet
her zaman olmalıdır. Rekabet
olduğu
zaman
motivasyonu
İlke Özerlat / Özerlat Kahve Direktörü
getirir ve kaliteyi arttırır. Tabii
bu rekabet yapılırken iş etiği
Kuru kahvecilikte güzel bir yere gelen
içerisinde yapılması gerekiyor.
ve tercih edilen bir marka olan Özerlat Rekabet yapılırken eğer karşı şirketin işleyiş
kahvenin genç direktörü İlke Özerlat, aile kurallarına etik olmayan davranışlarda
şirketleri hakkında ve ülkede marka olma bulunursak rekabetin hiçbir anlamı olmaz.
aşamalarını değerlendirdi. 1917 yılında Karşı şirketi kötüleyici karalayıcı bir durum
başlayan ve hala devam eden üretimleri kabul edilir bir durum değildir ve kabul
ile ilgili açıklamalarda bulunan Özerlat, edilemez. Bunu denetleyen bir kurum
Tük kahvesi, espresso ve filtre kahve olmalıdır. Normal şartlarda rekabet güzeldir.
üretimlerinin yanı sıra ithal ettikleri çayların Yerel şirketlerin rekabetinden çok bizim
satışlarını da yaptıklarını ifade etti. Lefkoşa üreticilerin karşısında en büyük rekabet
Surlariçi bölgesinde bir de kafe açtıklarını konusunda en çok sorun yaşadığımız konu
anlatan Özerlat, marka olmanın artık gelen ithal mallar üzerindeki uygulamaların
KKTC’de çok zorlaştığını artan döviz kurları aslında rekabet edebilirliği düşürdüğünü
karşısında alınan önlemlerin yerli üreticileri düşünüyorum.
koruyucu önlemler olmadığını kaydetti.
Aile şirketleri ve ülkede yaşanan döviz krizi “Üreticiyi koruyan bir davranış biçimi
yanı sıra ülkede markalaşma ve iş yapma değildir”
hakkında bilgi veren Özerlat şunları söyledi; Bazı ürünler üzerinde uygulanan fonların
yerli ürün ve üreticileri koruyabilecek
“İngiltere'ye kahve ihraç ediyoruz”
değerde olmadığı hatta dövizden kaynaklı
Aile şirketimiz 1917 yılında büyük dedemiz vatandaşın alım gücünü arttırmak amaçlı

Türkiye’den gelen malların üzerindeki fon
uygulamasını kaldırma gibi bir karar alındı.
Ben bu kararın yerli üreticilere karşı adil
olmadığını ve üreticiyi koruyan bir davranış
biçimi olmadığını düşünüyorum. Yerli
üreticiden sürekli KDV gümrük gibi vergiler
alınıyorken Türkiye’den gelen mallar
üzerinden fonları tamamen kaldırmak evet
belki vatandaşların alım gücünü kısa sürede
arttıracaktır ancak yerli üreticiyi de ciddi
derecede geride bırakacaktır.
“Marka yaratma çok ciddi çalışmalar
gerektirir”
Kıbrıs’ta marka olmak ilk başlangıç için yani
yeni girişimciler için şu anki ortamı pek
müsait bulmuyorum. Sıfırdan yeni bir işe
girişip marka oluşturmak şu anda malesef
gençlerimiz için çok çok zordur. Rekabet
edebilirliğimiz de buna bağlı olarak bir adım
geridedir. Ortamı ve teşvikleri de yeterli
bulmuyorum. Dolayısı ile yeni bir iş sıfırdan
başlayıp markalaşma marka yaratma
çok ciddi çalışmalar gerektirir. KKTC’de
faaliyet gösteren girişimciler için çok daha
zor bir ortam var. Yarın ne olacağımızı
göremiyoruz. Türk Lirası'na endeksli bir
ticaretimizin olması ve TL’nin de aynı
zamanda kur karşısında çok ciddi derecede
kayıplar yaşaması çok büyük sorunlara
neden oluyor. Bu nedenle markalaşmak
içerisinde bulunduğumuz çerçevede çok
zordur. Hali hazırda markasını oturtup işini
yapan üreticiler için de genel olarak girdi
maliyetlerinden tutun da elektrik gümrük
gibi durumlar da daha zor bir ortam içerisine
bizleri sürüklüyor.
“Daha fazla önlemler alınmalıdır”
Kahveyi biz yeşil çekirdek olarak alıyoruz
ve burada işliyoruz. Kahve bitkisi
iklimimiz uygun olmadığı için adamızda
yetişmediğinden
Ekvador,
Brezilya,
Kolombiya ve Güney Amerika ülkelerinden
ithal ediyoruz. Yedi aydan bu güne kadar
dövizde yaklaşık olarak yüzde 65 oranında bir
yükseliş olmuştur. Biz ise kahve fiyatlarında
yüzde 30 oranında bir artış yansıtabildik.
Bütün bu dövizin artmasını ürünlerimize
yansıtamadık. Piyasa da buna hazır değildir.
Dolayısı ile ciddi derecede karlarımızdan da
kısıyor cebimizden de daha fazla koyarak
faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu
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ciddi bir yükseliştir ve bunun için
daha fazla önlemler alınması
gerektiğini düşünüyorum.
“Yılmadan yolumuza devam
etmek zorundayız”
Ekonomideki dalgalanmaların
son
bulacağı
inancında
değilim. Dövizin düşeceğine
inanmadığım için de adımlarımı
ona göre atıyorum. Buna bağlı
olarak da TL’nin değerinin
kalmadığını görüyoruz. Daha
önce döviz krizleri yine
yaşanıyordu ancak hiçbir zaman
kalıcı önlemler alma çalışması
yapılmadı. Bu nedenle de tekrar
takrar bu krizler yaşanıyor.
Alınan önlemler bana göre
yeterli önlemler değildir. Bizler
her gün bu konuları konuşuyoruz
motivasyonumuzu
yüksek
tutuyoruz. Umarım ülkede güzel
günler kısa sürede gelir. Hiçbir
zaman yılmadan yolumuza
devam etmek zorundayız. KKTC
üreticileri olarak dünyada hak
ettiğimiz değere kavuşmayı
ümit ederim.
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Uzun yıllardan beri başkent Lefkoşa’da
Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren Cahit
Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu
işletme hakkında bilgi vererek iş dünyası,
ithalat ve gündemdeki konuları değerlendirdi…
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İthalatlarımızı
durdurduk

TL olarak çevirmeye çalıştık. Bu bağlamda
bizlere Dolar üzerinden satış yapmakta
ısrar eden firmalarla el sıkışıp ticaretimizi
durdurduk. Dövizle ilgili dört beş yıl önce
aldığımız bu kararla bir nebze de olsa
rahatlamış olduk. Dövizdeki dalgalanmalar
nedeniyle bizim çok ciddi karlarımız yoktur.
Bununla alakalı olarak döviz ithal edip TL
satarken alabileceğim riskim çok yüksek
oranlarda değildir. Baktık gördük ki bu
dalgalanmalardan dolayı kazancımız eriyor
bunun önüne geçmek için böyle bir karar
aldık. Üç dört yıl önce aldığımız bu kararın ne
kadar doğru bir karar olduğunu şu günlerde
görüyoruz.

“Büyük bir risktir”
Bu olayın yaşanacağı belliydi ve kendimizce
bazı önlemler aldık ve çok ciddi sıkıntılar
yaşamadık. Toplum olarak en büyük
sıkıntımız risk yönetimini beceremiyor
olmamızdır. Kıbrıs insanı ticarette çok risk
alan bir toplum değildir ancak iş lükse geldi
mi riski sever. TL ile maaş alan birinin gidip
de döviz ile lüks bir araba alması büyük bir
risktir. Taşıtta lüks merakımız çok fazladır.
Hayallerimiz ile gerçeğimiz dengeli değil.
Hayallerimiz çok yüksektir. Bir galericinin
Gökhan Necipoğlu / Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü
bugün 5 arabası varsa ve borçlanıp daha fazla
araba alıp galerisine koymak isterse bu bir
lükstür. Kurlarda yaşanan bu gibi patlamalar
Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan seramik, armatür, sıhhi tesisat üzerine satış
sonrasında da elinde patlamış bir bombanın
Necipoğlu,
direktörlüğünü
yaptığı yapıyoruz. Kaba inşaat malzemesi satmıyor,
enkazını toplarsın.
işletme hakkında bilgi vererek gündemde daha çok işin bitiş kısmı ile ilgili ürünlerin
yerini koruyan döviz kurları hakkında ve malzemenin satışını yapıyoruz. KKTC’de
“İlk kez yaşanan bir olay değildir”
değerlendirmeler yaptı. İş dünyası ve marka olmak pek kolay değil. Bir iş yeri
Önceden bir önlem alma çalışması yapar
şirketi için yurt dışından yaptığı ithalatlarla işlerini rayına koyması duyulması tercih edilir
önlemini alırsan bomba patlamadan sen
ilgili bizlerle bilgi paylaşan Necipoğlu, son olması için minimum on yıla ihtiyacı var.
o bombanın etkisini azaltırsın ve patlama
zamanlarda ülkede yaşanan döviz krizi ile Biz iş alanında 30’uncu yılımızı doldurduk.
zararını en aza indirmiş olursun. Şu anda
ilgili açıklamalar yaptı. Yaklaşık üç dört yıl İşlerimizi doğru yapmaya çalışıyoruz.
önceden alınmış bir durum olmaması nedeni
önce kendilerince önlemler aldıklarını ve son Biz firma olarak daha önce dövizle ilgili
ile bu durumu kimse zararsız atlatmaz.
zamanlarda yaşanan döviz krizinden fazla bir yaşadığımız bu sıkıntılardan dolayı yaklaşık
Geçmiş 20 - 30 yıla bakarsanız dövizle
zarara uğramadıklarını ifade eden Necipoğlu, dört beş yıl önce kendi aldığımız bir kararla
ilgili yaşanan sıkıntıları o zamanlarda da
firma hakkında da bilgi verdi. Fayans, elimizden geldiğince döviz ile ilgili olan
göreceksiniz. Dövizle ilgili yaşanan bu sıkıntı
seramik, armatür, sıhhi tesisat üzerine satış ithalatlarımızı durdurduk. Uzak doğudan
ilk kez yaşanan bir olay değildir. Her üç beş
yaptıklarını ifade eden Necipoğlu, “Kaba seramik ithalatımızı durdurduk, İtalya,
yılda bir bu sorunla karşılaşıyoruz. Artık bu
inşaat malzemesi satmıyoruz biz daha çok İspanya ithalatlarımızıda ciddi derecede
KKTC’nin kaderi olmuştur. Tabii ki bu son
işin bitişe yakın kısmı ile ilgili ürünlerin azalttık.
yaşanan döviz olayı daha farklı bir durumdur.
ve malzemenin satışını yapıyoruz” dedi.
Yönetimselden başka hem uzun vadede
Necipoğlu yaptığı açıklamalara şöyle devam “Doğru bir karar olduğunu şu günlerde
Türkiye ekonomisinin yapısal kaynaklı
görüyoruz”
etti;
sıkıntıları hem de Amerika’nın zorlamaları
Bulabildiğimiz kadar alternatifini Türkiye
sonucu meydana gelen bir durumdur. Sonuç
pazarına yönlendirdik. Öte yandan,
“İthalatlarımızı durdurduk”
olarak evet bu bir ekonomik döviz krizi dedik
Biz Cahit Necipoğlu olarak otuz yıldır fayans, Türkiye’den olan döviz faturalarımızı da
ancak bu her zaman var olan bir durumdur.
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“Bile bile yine lades olduk”
KKTC’nin İngiltere’ye giden veya oradan
buraya yerleşen yurttaşları sayesinde dövizle
iç içe olduğu günler yaşıyoruz. Dövizin bu
kadar fazla kullanıldığı başka bir ekonomi var
mı ben görmedim ancak bu sevdamızdan
vazgeçmeliyiz. Bugün ev alsan döviz, araba
alsan döviz bu nedenle bu sevdamızdan
vazgeçmemiz gerekiyor. Eğer bu sevdamızdan
vazgeçmezsek, bu sıkıntılar hep yaşanacak.
Bu memlekette döviz mağdurları diye bir
kesim çıktı. Taksitini ödeyemeyen, kirasını
ödeyemeyen, evini ödeyemeyen birçok
insan oldu ve hepsi ciddi bir mağduriyet
yaşadı. Şu anki durum gösteriyor ki geçmişte
yaşanan döviz olaylarından toplum olarak
bir ders çıkarmadık. Ders çıkarmadık ki yine
döviz borçlandık, yine dövizle ev veya araba
aldık. Kısacası bile bile yine lades olduk bu
konuda. Bu alınan önlemler içerisinde kur
sabitleme kararı var.
“İstişare edilerek yapılsa daha faydalı
olacaktır”
Kur sabitleme diye bir eylem bana her
zaman tuhaf gelmiştir. Kuru her şekilde
sabitlersen yani benim alacağımı sabitlediğin
gibi vereceğimi de sabitlersen sıkıntı yok.
Bu durumda bu sıkıntıyı yaşayanlar bu
ülkenin insanlarıdır. Bu ülkede yaşayan
insanların yüzde kaçının kirada olduğu
bilinmelidir. Çocuklarımız özel okulda, yurt
dışından mal getiriyorsun, ev alıyorsun
borç yapıyorsun peki bu alanlarda kur
sabit mi? Hayır. Sen sadece emlak ve evi
kiralayanın alacağını sabitledin. Bu nedenle
dikkat edilmesi gereken husus bu alınan
tedbirlerin ülke insanına ne kadar fayda
sağlayacağıdır. Bir şeylerin yapılması hiçbir
şey yapılmamasından daha iyidir aslında
ancak bu tür şeyler ilgili kurumlarla istişare
edilerek yapılsa daha faydalı olacaktır.
“Üyesi olduğumuz bir odadan çok kopuk
kaldık”
Ben yaparım olur mantığı ile hareket etmek
ülkede kaosa neden olur. Alınan kararların
da hiç yoktan iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Bu piyasada bir malın fiyatını piyasa kendi
belirler. Şu anda işletmelerde belirsizlik var.
Bazı şirketlerde yaşanan krizi fırsata çevirdi.
Bugün Türk malı ürünlerde bile çok ciddi
yükselişler yaşanıyor. 8 liralık malları döviz
arttı diye 18 liraya satan kişiler bana göre
fırsatçıdır. Ticaret Odasının bu dönemde
bizim gibi üyelerini toparlayıcı olmalıydı.
Söyleşiler ve bildiriler yapabilirdi . Ekonomik
sıkıntıların yaşandığı şu dönemde birlik
içerisinde hareket etmesi gerekirdi. Biz bu
süreçte üyesi olduğumuz bir odadan çok
kopuk kaldık.
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Deniz BRT'de konuştu
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı
Turgay Deniz, Radyo Televizyon Kurumu’nda
yayınlanan “2YE 1” programında Aziz
Karaaziz ve Damla Soyalp’ın konuğu
oldu. Ülke gündeminin değerlendirildiği
programda Başkan Deniz, “Zaman,
fedakârlık zamanıdır” dedi.
Türk Lirası’nın döviz karşısında devam
eden değer kaybı, sendika ve sivil toplum
örgütlerinin eylem kararları, hükümetin
aldığı tedbirler ve raflardaki fiyat
artışları konuşuldu.
Gelinen noktada krizin fırsata
dönüştürülmesi için artık geç
kalındığını söyleyen KTTO Başkanı
Turgay
Deniz,
“Hükümete
yılın ilk aylarında yaptığımız
ziyaretlerimizde ciddi bir ekonomik
hareketlilik yaşanacağını öngörüp
ifade etmiştik. Bu ziyarette
hazırladığımız öneri listesini olarak
Sayın Başbakanımız ve diğer
bakanlarımıza sunduk. Ancak, bizler
ne kadar çalışıp çözüm önerileri
üretsek de, siyasi irade karşımıza
çıkıyor. Hükümet çok daha erken
tedbir almalı ve şeffaf olup, bunları
halkla paylaşmalıydı. Bugün mazot
ve elektriğe yapılan sürpriz zamlar,
hükümet edenlere halkımızın
güvenini zedeliyor” dedi.
Ekonomik
anlamda
yaşanan
olumsuzluklara ilişkin meclisin
çalışması gerektiğini vurgulayan
Deniz, “Verdiğimiz önerilerde,
meclisin bu yaz çalışmasını
öngördük çünkü zaman tatil
yapma zamanı değildir. Ancak,
hala daha meclisimiz tatildedir.
Şu an olağanüstü bir durum
varsa meclisimizin hemen göreve
çağrılıp çalışması gerekmektedir”
ifadelerini kullandı.
İçinde bulunduğumuz günlerin
siyasiler
tarafından
da
bir
afet olarak değerlendirildiğini
vurgulayan KTTO Başkanı Turgay
Deniz, “Her kesimden herkes bir
doğal afet yaşandığını kabul ediyor.
Öyle ise tek başımıza kurtulmanın
yolunun olmadığı da görülmelidir.
Eylemlerle bu sorunu çözmek
yerine halk olarak birlikte hareket
etmenin
yolunu
bulmalıyız.

Zaman fedakârlık zamanıdır ve her
kesim kendisine düşen fedakarlığı
yapmazsa, hep birlikte kaybedeceğiz”
şeklinde konuştu.
Raflardaki fiyat artışları konusunda
ise, en etkili denetçinin tüketici
olduğunu belirten Başkan Deniz,
tüketicinin anormal fiyat artışı yapılan
ürünleri satın almamalarını istedi
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Girne’de faaliyet gösteren Magictouch
Direktörü Özlem Özbekoğlu iş hayatı,
şirketi, hakkında bilgi verirken ülkede
yaşanan döviz krizi ve Girne’deki
turizm, trafik ve eğitim alanlarındaki
sıkıntılarla ilgili açıklamalarda
bulundu...

Sistemsizliği sistem
olarak kabul ettik
konusuna da değinen
Özlem
Özbekoğlu
Girne
Belediyesi’nin
bu sorunlarla ilgili
Avrupa Birliği destekli
bir projesi olduğunu
ve kendilerinin de bu
projeye iş insanları
olarak destek olduklarını
kaydetti.
Yaşanan
sorunları
bizlerle
paylaşan
Özbekoğlu
şunları söyledi;
“Son
beş
yılda
kadınların
iş
hayatında çoğaldığını
görüyorum”

Beş yıl önce geriye
gittiğimizde iş hayatında
çok farklılık olduğunu
göreceksiniz. Kadınların
iş hayatında önemi
benim için büyüktür.
Eskiden daha fazla
memur ağırlıklı kadınlar
varken bugünlerde özel
sektörde de çok fazla
kadın çalışan olduğunu
görüyoruz. Kendi iş
yerimde geçmişte grafik
Özlem Özbekoğlu/ Girne Magictouch Direktörü
tasarım
bölümünde
erkek çalışanlarım vardı
Çok küçük yaşlardan beri çalışma heyecanını
ancak şu an tek bir
yitirmediğini ifade eden iş insanı Özlem erkek çalışanım 10 tane bayan çalışanım var.
Özbekoğlu, bugüne kadar hep bir çalışma Copy center bölümünde tamamen bayan
ve üretme hevesi içerisinde aynı heyecanla çalışanım var. Bundan beş yıl öncesine
çalışmalar yaptığını ifade etti. 25 yıldır iş baktığımızda erkek personelim bayanlara
hayatı içerisinde olan Özbekoğlu, 21 yıl göre çok daha fazla sayıdaydı. Kadınlar
Magictouch’ın direktörlüğünü yapıyor. da artık kendini iş hayatında göstermeye
İş hayatında kadının çok büyük bir rol başladı. Ne kadar modern bir toplum olsak
oynadığını ifade eden Özbekoğlu, çalışan da çok ataerkil bir toplumuz. Kadınlarımız
her kadının ülke ekonomisine çok ciddi bir çok modern görünse de bir televizyona çıkıp
katkı sağladığını ifade etti.
veya bir iş yerinde bir tezgahtar olmaktan
bile çekiniyorlar. Son beş yılda kadınların iş
Öte yandan ülkede şu anda gündemde hayatında çoğaldığını görüyorum. Bunlar
olan döviz krizi hakkında da açıklamalarda güzel şeylerdir. Ben kendim de bunların
bulunan Özbekoğlu, ülkede birçok kez olması adına bir çaba harcıyorum.
böylesi durumların yaşandığına ve
yaşanmaya devam edeceğini ifade ederek “Daha fazla işi yönetebilme becerisine
“Mevcut olanı kabul edip çözüm üretmemiz sahiptir”
gerekiyor” şeklinde konuştu. Girne’de Şu anda Asbaşkanlığı yaptığım İş Kadınları
yaşanan trafik, turizm ve inşaat sorunları

Nevzat Barçın

Derneğinde bu alanda çok ciddi çalışmalar
yapıyorum. Bu dernekte olmaktan çok
mutluyum. Bu dernek iş kadınları için
faaliyet gösteren tek dernektir. 11 yıl önce
sayılı iş kadınları tarafından kurulmuş bir
dernektir. Geçtiğimiz yıl çok genç bir ekip
yönetimi aldık. Çok hızlı bir giriş yaptık ve
şu anda genç nesilden derneğe üye olmak
çalışmalara katılmak isteyen birçok kişi
var. Belli ki birilerine rol modeli olduğunuz
ve iş hayatında kadınlar çoğaldığı zaman
onlar da birilerine örnek olur ve iş hayatına
daha fazla kadının girmesine neden oluyor.
Kadınlar, erkeklere göre çok daha fazla işi
yönetebilme becerisine sahiptir.
“Çalışmayı seven bir insanım”
Evde aynı anda yemekle, çocukla, temizlikle,
kocasıyla ve daha birçok işle ilgilenen bir
kadının iş hayatına girdiğini düşünün girdiği
işte çok başarılı olacaktır. Erkekler daha düz
çalışıyor. Kadın iş hayatında daha üretken
daha cana yakındır. İş hayatında kadınların
çoğalması adına çok çalışan birisiyim.
25 yıldır iş hayatındayım ve 21 yıldır
şirketim var. Çalışmayı seven bir insanım
Şirketimi açmadan önce babamın yanında
ondan önce de dedemin restorantında
çalıştım. İlkokul, ortaokulda hep dedemin
restorantında çalıştım. Biz böyle yetiştik
ve çocuklarımızı da böyle yetiştirmeye
çalışıyoruz.
“Devletin bir çalışma yapması gerekiyor”
İş dünyasında kadın ne kadar çoğalırsa
inanın ki ülke ekonomisine katkısı o kadar
önemlidir. Evde üreten kadının da ülke
ekonomisine katmak için bu devletin bir
çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum.
Evde hellim yapan, yumurtasını çoğaltan
kırsal kesim insanlarını da ülke ekonomisine
katması gerekiyor. Biz dernek olarak
kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın da
derneğimize katılması adına çalışmalar
yaparak aidatları düşürüyoruz ki bu
insanları da çatımız altına alabilelim. Güçlü
ekonomi hem kadının hem erkeğin çalışarak
sağlayabileceği bir sistemdir. Üniversite
bittikten sonra önce Dışişleri Bakanlığı,
sonra banka daha sonra da Magictouch iş
hayatımda yer aldı.

Ekonomi Bülteni / Ağustos - Eylül 2018

“Bir şeyler üretip kendi işimi yapma
hevesim vardı”
Copy center olarak başladığımız iş
hayatımızda bugün 21 yılımız oldu. 21 yıl
içerisinde hep kendimizi geliştiren bir şirket
olduk. Tabela, promosyon, tekstil ve daha
birçok alanda çalışıyoruz. 18 yıldır Girne
bölgesindeyim. Ondan önce Lefkoşa’da
çalışıyordum. 1 yıl önce büyük bir risk
alarak aile şirketini böldüm. Annemle kız
kardeşim ayrı bir şirket, ben de ayrı bir şirket
olarak çalışıyorum. Çocukluktan beri hep
içimde bir şeyler üretip kendi işimi yapma
hevesim vardı. Çalışmayı sevmek gerekiyor.
Çalışmadan hiçbir şey size havadan gelmez.
Çok eksi ile hayata başladım ve şu anda iyi bir
yerdeyim. İyi bir yere gelmek değil, geldiğiniz
yeri korumak çok önemlidir.
“Rant elde etme çabası gösteriyorlar”
Döviz ve ekonomik kriz gerçekten çok
acayip bir noktadadır. Bu krizi fırsat bilip
kullananlar da çoktur. Bu krizleri çok sık
yaşıyoruz. Bunun nedeni de Türkiye’ye bağlı
yaşadığımız içindir. Bunun şu anda da başka
alternatifi yoktur. Bu dönemin geçici bir
dönem olduğunu düşünüyorum. Kısa sürede
atlatılacağını düşünüyorum. Bu dönemde
herkesin harcamaları biraz kısma çabası var.
Tecrübesiz bir hükümet var şu anda ancak,
onların da başaracağı inancındayım çünkü
hevesleri çok fazla var. Önlemler almaya
çalışıyorlar. Dövizi sabitleme gibi bir önlem
alındı ve bu ay bunun ne denli başarılı bir
çalışma olacağını göreceğiz. Çünkü bazı
insanlar bu durumdan rant elde etme çabası
gösteriyorlar.

“Birkaç yılda bir yaşıyoruz”
Biz fiyatlarımızda artış yapmamak için çaba
gösteriyoruz. Mevcut olanı kabul edip çözüm
üretmeye bakmalıyız. Önemli olan bu süreci
ahlaklı geçirmektir. Bu süreçleri birkaç yılda
bir yaşıyoruz. Daha iyi noktalara gelebilmek
için vazgeçmemek gerekiyor. Bizde hemen
insanlarımız her şeyden vazgeçiyor.
Memleketi terk ediyor, Rum tarafına
çalışmaya gider tabii ki haklıdırlar herkesin
kendi hayatı buna müdahale edemeyiz
ancak kolay vazgeçmek hiçbir zaman çözüm
değildir. Biz rahat bir toplumuz. Kıbrıslı çalışan
bulabilmek için çok çaba sarf ediyoruz.
“Kendi ayakları üzerinde duran bir toplum
değiliz”
Biz burada sistemsizliği sistem olarak kabul
ettik. Bu sistemi değiştirmek hemen olmaz
ancak kendi ayakları üzerinde duran siyasi
istikrarı olan bir ülke olmak adına çalışmak
gerekiyor. Maalesef ki biz kendi ayakları
üzerinde duran bir toplum değiliz. Özel
sektör bir bir devrilecek. En başta da büyük
iş yerleri gidecek çünkü büyük işletmeler
büyük riskler alarak işlerini yürütüyor.
“Bazı iyi yaptırımlar yapmaya çalışıyorlar”
Ticaret Odasının yönetimine girmedim. Bu
kez İş Kadınları Derneğine ağırlık vermek
istedim ve asbaşkanlığını yürütüyorum.
Ticaret Odasında iki dönem çalıştım.
Çalıştığım dönemde çok keyif alarak çalıştım.
Maalesef ki Ticaret Odası Ticaret Odası
gibi çalışmıyor. Türkiye’de Ticaret Odası
denilen yer valiye, hükümete hükmeden bir
kuruluştur. Burada Ticaret Odasının etki ve
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yetkisi yoktur. Dernekte birlikte çalıştığım
arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla bazı
komiteler kurulmuş ve hükümetle daha
iyi ilişkiler içerisinde hükümete bazı iyi
yaptırımlar yapmaya çalışıyorlar. Profesyonel
başarılı bir kadro ile çalışmaları yürütüyorlar.
“Bunların hepsi sistemsizlikten”
Girne’nin turizm, inşaat ve trafik konularında
Girne Belediyesi ile Avrupa Birliğinin çok
ciddi bir projesi var. Bu konularla ilgili Girne
Belediyesi bir proje aldı. Bizler de iş insanları
olarak bu projeye destek oluyoruz. Sorunları,
Girne Belediyesi ile tartışıyoruz. Ne şekilde bir
altyapı ve ne şekilde bir harcama yapılacağı
konusunda çalışmalar yapıyoruz. Altyapı
patladı, turizm ve öğrenci patladı bunlar
hep sistemsizlikten gelen durumlardır. Hala
daha otel, okul ve inşaat izinleri var. İnşaat
izinlerine bir yere kadar "dur" dediler.
“Kayıtlı nüfus dışında kayıtsız nüfus da var”
Girne gibi bir yerde birinden birini seçmek
zorundasınız. Siz öğrenci şehri misiniz? Otel
şehri mi inşaat şehri mi? Üçü birden yürümez.
Şu anda Girne kilitlenmiş durumdadır. Bu
konularla ilgili Girne İnsiyatifi var ve buradaki
kişiler de ciddi çalışmalar yapılıyor. Girne’de
trafik felç durumdadır ancak düzeleceği
inancındayım. Bununla ilgili birçok projeleri
var. Turizm sektörünün artık Girne’de
durması gerekiyor. Tüm bu olumsuzluklar
yanlış yapılan politika ve olmayan sistemden
kaynaklanıyor. Girne’de kayıtlı nüfus dışında
kayıtsız nüfus da var. Çok ciddi sorunlarla
karşı karşıyayız.
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