KTTO heyeti Ankara’da temaslarda bulundu
Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ticaret
Odası Forumu toplantısı nedeniyle Ankara’da
bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk
Ticaret Odası (KTTO) heyeti, Ankara Ticaret Odası’nda
(ATO) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.
Yemekte bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel
Baran, Ankara’nın ekonomik ve ticari potansiyeli

hakkında bilgi verirken, KTTO’nun 60’ıncı ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl
dönümlerini de kutladı. KTTO Başkanı Turgay Deniz
ise konuşmasında, Türkiye-KKTC ilişkileri hakkında
bilgi vererek bu ilişkileri daha da geliştirmek
istediklerini vurguladı.

Ekonomi

3'de

Kasım / 2018

Bu gazete Kıbrıs Türk Ticaret Odası yayınıdır

’’Ticaret
Odası
bu ülkenin
mihenk
taşıdır’’
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren gemilere
hizmet sağlayan önemli bir konumda olup,
aynı zamanda Doğu-Batı ticaret rotaları
üzerinde yer alan Shipyard Famagusta
Tersanesi bu konumu hak eder bir titizlikle
faaliyet gösteriyor.
14'de

’’Bu ülkede
üretmek
çok zor’’
Kıbrıs
kültürünün
vazgeçilmez
lezzetlerinden biri olan kahve, geçmişten
geleceğe tüm nesillerin vazgeçilmez damak
tadı oldu. Lefkoşa’nın ünlü kahvecilerinden
Con Kahve, kalitesinden ödün vermeden
üretimini sürdürüyor.
18'de

SİYASİ ZAFERLER
EKONOMİK ZAFERLERLE
TAÇLANDIRILMAZSA
BİR MANA İFADE ETMEZ

Ücretsizdir

Denİz : “Bugünkü mücadelemİz,

60 yıl öncekİ kadar

hayatİdİr”
Odamız 60’ıncı yaşını düzenlediği balo ile
kutladı. Baloda kurumun 60 yıllık mücadelesine
ve uluslararası tanınmış statüsüne vurgu
yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz, bugünkü
mücadelenin varoluş mücadelesi kadar hayati
olduğunu vurguladı.
Odamızın bu özel gecesine Başbakan Tufan
Erhürman, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay,
Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi
Ali Murat Başçeri ile Bakanlar kurulu üyeleri ve
iş insanları katıldı.Yaklaşık 400 kişinin katıldığı
geceyi açılış konuşmasıyla başlatan Başkan
Turgay Deniz, bugünlerde toplum olarak ciddi
ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu
belirtti.

KTTO:’’Kampanyaya
destek veren firmalara
teşekkür ederiz’’
4'te

2'de

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Emirnameye görüş verdi
KTTO, kamuoyunun bilgisine getirilen Gazimağusa, İskele
ve Yeniboğaziçi İmar Emirname Taslağı hakkında yayınladığı
basın bildirisinde ilan edilen kriterlerin ekonomik
kaygılardan uzak olduğunu ve yatırımları kısıtladığı belirtildi.
22'de

’’Her iki lideri de
kutlarız’’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derinya ve
Aplıç kapılarının açılmasından dolayı
her iki lideri de kutladı.
10'da

KKTC ekonomisi büyüyor...

16'da
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KTTO, Kıbrıs Türk halkının
ekonomik refahı için yarım
asırı aşan faaliyetlerini özel
bir geceyle kutladı
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Deniz : “Bugünkü
mücadelemiz, 60 yıl önceki
kadar hayatidir”
Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bakanlar kurulu
üyeleri ve iş insanları katıldı.Yaklaşık 400 kişinin
katıldığı geceyi açılış konuşmasıyla başlatan Başkan
Turgay Deniz, bugünlerde toplum olarak ciddi
ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu
belirtti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın köklü ve uluslararası
tanınmış birkaç kurumdan biri olduğunu belirten
Deniz, mücadelede öncü rolü olan Ticaret Oda’sına
önemli bir görev düştüğünü belirtti. Deniz, “Gerek
hükümetimiz, gerek Türkiye hükümeti ve iş örgütleri
ile tam bir dayanışma içinde hareket etmekteyiz. Bu
anlayışla, Kıbrıslı Rum dostlarımızla her türlü iş birliği
geliştirmeye hazırız ve bunun için elimizden gelen
her türlü çabayı ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Bu
amacımıza ulaşabilmek için gerek Avrupa’da, gerek
İslam dünyasında halkımızı ve iş dünyamızı en iyi
şekilde temsil etmenin mücadelesini vermekteyiz”
ifadelerini kullandı.

Odamız 9 Kasım Cuma akşamı 60’ıncı yaşını düzenlediği balo ile
kutladı. Baloda kurumun 60 yıllık mücadelesine ve uluslararası
tanınmış statüsüne vurgu yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz, bugünkü
mücadelenin varoluş mücadelesi kadar hayati olduğunu vurguladı.
Odamızın bu özel gecesine Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkanı

Kıbrıs Türk halkı olarak tarihsel bir dönüm noktasında
olduğumuzu belirten Deniz, Kıbrıs sorununa çözüm
bulmak dahil, bütün sorunlarımıza Kıbrıs Türk
halkı olarak çözüm bulmak zorunda olduğumuzu
vurguladı. Deniz, “Bugünkü mücadelemiz, en az
60 yıl önceki kadar hayatidir. Kıbrıs Türk Ticaret
Odası, bu hayatiyetin gerektirdiği dikkat ve özveri ile
mücadelesine devam etmek kararlılığındadır” dedi.
Gecede, Oda’nın Kurucu Üyeleri ile Oda’ya 1958,1959 ve 1960
yıllarında kayıt yapan üyelere plaket verildi. Plaket töreni, üç kuşaktan
kişilerin ayni sahnede yer alması nedeniyle duygusal anlar yaşanmasına
neden oldu.
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KTTO, Kıbrıs Türk halkının ekonomik
refahı için yarım asırı aşan faaliyetlerini
özel bir geceyle kutladı

KTTO heyeti Ankara’da
temaslarda bulundu

Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ticaret Odası Forumu
toplantısı nedeniyle Ankara’da bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, Ankara Ticaret Odası’nda
(ATO) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.
Yemekte bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın
ekonomik ve ticari potansiyeli hakkında bilgi verirken, KTTO’nun
60’ıncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl
dönümlerini de kutladı. KTTO Başkanı Turgay Deniz ise konuşmasında,
Türkiye-KKTC ilişkileri hakkında bilgi vererek bu ilişkileri daha da
geliştirmek istediklerini vurguladı.
ATO’daki yemek sonrasında KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü için
pasta kesilirken karşılıklı plaketler de takdim edildi.
Ankara’da bulunan KTTO heyeti, öğleden sonra ise Anıtkabir’i ziyaret
ederek Atatürk ve şehitler huzurunda saygı duruşunda bulundu.
Heyet, bu akşam KKTC Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek
35’inci Kuruluş Yıl Dönümü resepsiyonuna da katılacak.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
arasında oluşturulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu’nun ilk
toplantısı ise yarın (16 Kasım 2018, Cuma) TOBB’da gerçekleştirilecek.
Forum toplantısının açılış oturumuna Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami da katılacak ve
birer konuşma yapacaklar.
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KTTO, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti

Deniz: “Reformlara destek
verilmeli”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Ulusal Birlik
Partisi (UBP) Genel Başkanı olarak seçilen
Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.
UBP Genel Başkanı Tatar ile bir araya gelen
KTTO Başkanı Turgay Deniz, reformlara destek
verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
KTTO Başkanı Deniz; Mehmet Eziç, Cengiz
Alp ve Emre Olgun’dan oluşan Yönetim Kurulu
Üyeleriyle 13 Kasım Salı günü Köşklüçiftlik’teki
UBP Genel Merkez binasına yaptığı ziyarette,
son parti kurultayında Genel Başkanlığa seçilen
Ersin Tatar’ı tebrik etti.
Ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini
söyleyen Deniz, kamu refahı yapısına yapılması
gereken katkılardan bahsetti. Artık halkın
sabrının kalmadığını aktaran Deniz, 40 senede
40 hükümetin kurulduğunu ve bu hükümetlerin
reform ve ekonomiye yönelik yapılması gereken
düzenlemeleri yerine getiremediğini belirtti.
Deniz, “Maalesef hükümetimizin almış
olduğu 25 maddelik önlem yeterli olmamıştır,
kamu ve vergi reformları bu ülkede olmazsa
olmazımızdır” dedi.
UBP Genel Başkanı’nın ekonomist ve özel
sektörün içinden gelen biri olduğuna dikkat
çeken Deniz, Tatar’ın genel başkan olmadan
önce yapmış olduğu açıklamayı desteklediğini
belirtti ve bu sayede ‘pansuman değil tedavi
edici bir tutumla’ destek olabileceğinden
bahsetti.
“Reform sürecine katkımız mütemadiyen
olacak, son bir yılda reform süreciyle ilgili

bir çalışma yapılamadı 2019-2020 ekonomik
protolü imzalanamadı” diyen UBP Genel Başkanı
Tatar, sebebinin ise protokolün öngördüğü
yapısal reform sürecinin gerçekleştirilememesi
olduğunu kaydetti.
Son 3 yılda bütçenin açık vermeye devam
ettiğini ve 2,5 milyar TL’lik açık konusunda
başbakan ve başbakan yardımcısına bizzat
uyarılarda bulunduğunu söyleyen Tatar, K.K.T.C
ekonomisinin gelişebilmesi için reformlara
ivedilikle ihtiyaç olduğunu söyledi. Tatar,
özellikle bütçe ve yatırımlar konusunda “ev
ödevlerimizi tam yapalım, reformlarımızı
gerçekleştirelim” dedi.
Hizmet, üniversite, turizm, inşaat ve tarım
suyu alanlarında ciddi potansiyel olduğunu
belirten Tatar, “İş dünyasını koruyucu olmalıyız”
dedi. Bu potansiyelin kullanılmasının, K.K.T.C
refahının artması ve devletin bundan payını
alabilmesi demek olduğunu söyleyen UBP
Genel Başkanı, bu sayede ülke ekonomisinin
de büyüyeceğini belirtti.
Tatar, yakın zamanda 60. yaşını kutlayan
KTTO’nun ülkedeki ithalat çarklarının döndüren
en önemli kurum olduğuna vurgu yaptı.
İki milyar dolara yakın ithalat yapan özel sektörü
de kutladığını söyleyen Tatar, girişimci ruhuyla
Ticaret odası ekibinin dış ticareti desteklediğini
ve bunun Kıbrıs Türk toplumunun Dünya ile
temasını artırdığını belirtti.
Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası KTTO
Başkanı ve heyeti, Tatar’a yeni görevinde
başarılar diledi.

Reklamlarınız İçin

225 65 95'i

(0392)

Arayabilirsiniz

’’Kampanyaya
destek veren
firmalara
teşekkür ederiz’’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
öncülüğünde başlatılan indirim
kampanyası
giderek
artan
firma ve markanın katılımı
ile devam ediyor. Geçtiğimiz
çarşamba günü, Başbakan Tufan
Erhürman’ın da katılımı ile
gerçekleştirilen basın toplantısı
ile duyurulan ve 1 Kasım’da
başlayan kampanyaya katılan
firma ve marka sayısı 119’a
ulaşmıştır.
Kampanyaya
katılan
firma
ve markalar, kendi ürün
portföylerine uygun indirim
oranları uyguluyorlar. Tüketiciler,
kampanyada
uygulanan
indirimler ve diğer koşulların
neler olduğunu Kıbrıs Türk
Ticaret Odası’nın web sitesinden,
http://www.ktto.net/indirimkampanyasi öğrenebiliyorlar.
İndirim kampanyası hakkında
daha detaylı bilgi almak ve
kampanyaya katılmak isteyen
firmaların ise KTTO Ticaret
Geliştirme
Uzmanı
Sonay
Özmen’e (0392 228 37 60)
başvurmaları gerekiyor.
KTTO tarafından düzenlenen
indirim kampanyası, yüksek
enflasyon ve hayat pahalılığına
karşı hane halkının korunmasını
amaçlamaktadır. Kıbrıs Türk
Ticaret Odası olarak kampanyaya
katılan firmalara ve destek veren
paydaşlarımıza teşekkür ederiz.
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KTTO, Asya Pasifik Ekonomi
Zirvesi’ne katıldı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 32. Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Asya Pasifik bölgesinin önümüzdeki yıllarda dünya
ticaretinin odak noktası olacağına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO),
24-25 Kasım 2018 Tarihlerinde 32.
Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ne
katıldı. KTTO Başkanı Turgay Deniz,
Asya Pasifik bölgesinin önümüzdeki
yıllarda dünya ticaretinin odak noktası
olacağına dikkat çekti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve
Sanayi
Odaları
Konfederasyonu
(CACCI) iş birliğiyle düzenlenen
ekonomi zirvesinde, KTTO Başkanı
Deniz’e Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan
Engelkıran eşlik etti.
CACCI nedir?
Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi
Odaları Konfederasyonu (CACCI),
1966 yılında 10 ulusal ticaret odası
temsilcisi ile Tayvan’da kurulmuş
olan, iş dünyalarını bir araya getirerek
Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik
büyümenin sağlanmasını amaçlayan
bir kuruluş.
Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları
Konfederasyonu, dünya nüfusunun
%40’ını ve dünya ekonomisinin
%23’ünü
kapsayan
Asya-Pasifik
Bölgesinin en büyük iş dünyası
örgütü. 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon
şirketi temsil etmekte.

CACCI’ye üye ülkeler hangileri?
CACCI’ye, Avustralya Kıtasından
Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni
Zelanda, Doğu Asya’dan Hong Kong,
Japonya, Güney Kore, Moğolistan,
Tayvan,
Rusya
Federasyonu;
Güneydoğu
Asya’dan
Brunei,
Kamboçya, Endonezya, Malezya,
Filipinler, Singapur ve Vietnam,
Güney
Asya’dan
Bangladeş,
Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri
Lanka, Orta Asya’dan Azerbaycan,
Gürcistan,
İran,
Tacikistan,
Özbekistan ve Türkiye’den oluşan
ülkelerin Odalar Birlikleri üye
olmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), CACCI’ye 2009 yılında
üye oldu. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu da 2014 yılından beri
CACCI Başkan Yardımcılığı görevini
yürütmektedir.
Asya Pasifik ülkeleriyle Türkiye’nin
ticari kompozisyonunun masaya
yatırıldığı
zirvede
muhabirlerin
sorularını yanıtlayan Deniz, Kıbrıs
Türkü’nün sesini duyurmak için
zirvede bulunduklarını aktardı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) resmi olarak tanınan bir ülke
olmadığını hatırlatan Deniz, öte
yandan 1958’de kurulan KTTO’nun
dünya ticaret odalarında bulunan
üyeliği
sayesinde
uluslararası
tanınırlığı olduğunu belirtti. Deniz, bu
tür etkinliklere gerek gözlemci gerek
misafir olarak katılım gösterdiklerini,
kendilerini Kıbrıs Türkü’nün bayrak
taşıyıcısı olarak tanımladıklarını
kaydetti.
Zirvenin önemine dikkat çeken Deniz,
“Asya Pasifik ülkeleriyle iş birliği
kurmak, ticaret odaları vasıtasıyla
iş birlikleri geliştirmek, o ülkelerin
bundan sonraki hem ithalatlarında
hem de ihracatlarında en önemli payı
alacaktır” ifadelerini kullandı.
Deniz, “Açık ve nettir ki, önümüzdeki
zaman içerisinde dünya ticaretinin
odaklanacağı yer Asya Pasifik bölgesi
olacaktır” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, KKTC
Başbakanı ve KTTO Başkanı,
9. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ'nde

İstanbul’da Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından
organizasyonu gerçekleştirilen 26-28 Kasım 2018
tarihlerinde 9. Boğaziçi Zirvesi, KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve KTTO
Başkanı Turgay Deniz’in de katılımlarıyla İstanbul’da
gerçekleşti. Zirveye 81 ülkeden devlet büyükleri, siyasi
liderler, üst düzey bürokratlar, İş dünyası temsilcileri,
akademisyenler ve basın mensuplarının da aralarında
bulunduğu 2000’e yakın katılımcıyla ana teması
‘Barışın Sürdürülmesi Ve Herkes İçin Kalkınma ’ olarak
gerçekleştirilmiştir.
Dünya meselelerinin ele alındığı zirvenin “Türkiye
İhracatçılar Meclisi Paneli” nde panelist olarak konuşma
yapan
KTTO Başkanı, ihracatçılar perspektifinden
yerel parayla ticaret hakkında konuştu ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki güncel ticari
gelişmelere yönelik bilgi verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Halkı’nın
bugüne kadar adadaki tüm çabalarına Türkiye’nin hep
destek verdiğini belirten Deniz, Türkiye ile TL üzerinden
ticaret yapılamamasının da içinde bulunan şartlara uygun
olmadığını belirtti. KKTC’nin toplam ithalatının 1.8 milyar
Dolar olduğunu ifade eden KTTO Başkanı, bu rakamın
1.04 milyar Dolar’lık payının ise Türkiye ile yapılan ithalat
olduğunu belirtti. Türkiye’den yapılan ithalatın Türkiye’ye
yapılan ihracattan 16 kat fazla olduğuna değinen Deniz,
parasal birliğin önemini vurgulayarak, “İki ekonomi
arasındaki Ticaret, Euro ve Dolar gibi para birimleri ile
değil, Türk Lirası ile yapılmalıdır. TL ile işlem yapılması
KKTC’nin Türkiye’ye daha fazla ihracat yapmasına da yol
açacaktır” dedi. Öte yandan, Evrato CEO’su Turan Sert,
Tunus Başbakanı Ekonomi Danışmanı Ridha Saidi, Coin
Army CEO’su Evgeni Mitkov, Gürcistan ve Asya-Afrika
Ticaret Odası Başkanı Ekaterina Maisuradze, Ay Yapım
CEO’su Kerem Çatay panelde yer alan diğer konuşmacılar
oldu.
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Odamız AB KOBİ Zirvesi'nde temsil edildi
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Avrupa
Birliği (AB) Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler (KOBİ) Zirvesi’ne katıldı.
KTTO, ülkemize taşıyabileceğimiz AB
gündemindeki konular hakkında bilgi
edindi.
AB KOBİ Zirvesi, AB Komisyonu ve AB
Dönem Başkanlığı’nı yürütmekte olan
Avusturya’nın iş birliğinde 19-21 Kasım
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Zirvede
KTTO Başkanı Turgay Deniz’e Brüksel
Temsilcisi Lale Şener eşlik etti.
Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen
etkinlikte, Avrupa’dan girişimci, işletme
ve KOBİ’leri temsil eden kuruluşların da
aralarında bulunduğu yaklaşık 600 delege
temsil edildi.
AB’den üst düzey yetkililerin iştirak ettiği
KOBİ Zirvesi’nde gündem inovasyon ve
dijitalleşme idi. Bu çerçevede, AB’nin
global düzeyde rekabet edebilirliğini
sürdürebilmesi için ekonominin belkemiği
olan KOBİ’lerin daha inovatif olması
gerektiğine vurgu yapıldı.
KOBİ’lerin,
ihtiyaç
duyulan
dijital
transformasyonu gerçekleştirmesi için
gerekli ekosistem ile uygulanması gereken
politikalar istişare edildi.
Öte yandan, girişimcilik ve inovasyonu
artırmayı hedefleyen Avrupa İşletme
Teşvik Ödülleri’nin de verildiği zirvenin
sonunda AB’nin inovasyona yönelik bir
manifestonun yayınlaması bekleniyor.
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KTTO, 60’ıncı yaşını dış misyonlarla kutladı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 60’ıncı
yılını dış misyonlara verdiği davetle
kutladı.
Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan
Bedesten’de 12 Kasım Pazartesi günü
saat 19.00’da başlayan KTTO’nun
60’ıncı yılını kutlamak için düzenlediği
etkinlik; Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Almanya, Hollanda, Avusturya,
Rusya, Fransa, İtalya, Türkiye ile diğer
ülkelerden çok sayıda büyükelçi ve
diplomatların katılımıyla başladı.
Yabancı misyonların katılımıyla
gerçekleşen resepsiyonda gösterilen
belgesel tadındaki kısa videoda
KTTO’nun 60 yıllık varlığı ile Kıbrıs Türk
Halkı’nın ekonomik refahı için yaptığı
faaliyetleri anlatıldı.
Kuvvetli alkış alan video gösteriminin
ardından Oda Başkanı Turgay Deniz
yaptığı açılış konuşmasında, KTTO’nun
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
(KKTC)
uluslararası
tanınmışlık
statüsüne sahip olan birkaç kurumdan
biri olduğunu belirtti ve Oda’nın
uluslararası önemini vurguladı.
Deniz, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği
Teşkilatı kurumları nezdinde KKTC halkı
ile iş insanlarını en iyi şekilde temsil
edebilmek için büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ve Kıbrıslı Rum meslektaşlarıyla
iş birliği sağlamak konusunda bir an bile tereddüt etmediklerini
belirten Deniz, ancak ortak çalışmaların Kıbrıslı Rum liderlerin siyasi
baskılarından dolayı sınırlandırıldığının da altını çizdi.
Mutabık kalınan parametreler çerçevesinde Kıbrıslı Rum lider Nikos
Anastasiadis’in son günlerde yaptığı beyanların iki tarafın görüş
farklılıklarını açıkca ortaya koyduğunu söyleyen Deniz, tüm siyasi
görüşlere karşın Güney Kıbrıs’ı iş birliği sağlamak konusunda daha
cesur olmaya davet etti.
Ayrıca Deniz, Kıbrıs sorunu dahil Kıbrıs halkının yaşadığı tüm sorunlara
ilişkin Türkiye’yi destek veren tek ülke olarak gördüklerini kaydetti.
Başkan Deniz’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Ekonomi
ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KTTO’nun çalışmalarından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi ve aynı zamanda ülke ekonomisine yaptığı
katkılardan dolayı teşekkür etti.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı resepsiyon, KTTO’nun 60’ıncı yıl
pastasının kesilmesi ve müzik dinletisinin ardından son buldu.
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Türkiye-KKTC Ticaret Odası
Forumu yapıldı
e-gümrük projelerini tamamlamak
için çalıştıklarını anlattı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
oluşturulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası
Forumu (TKO) toplantısı Ankara’da yapıldı.
Forumun sabah saatlerinde yapılan ilk
oturumuna Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsan
Pekcan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil
Nami de katıldı.
Sabah oturumunda konuşan Türkiye Ticaret
Bakanı Pekcan, iş insanlarının ortaklıklar
kurmasını desteklediklerini, e-devlet ve

KKTC ile Türkiye arasındaki ihracat
zorluklarının
varlığına
ilişkin
eleştirilere karşın Pekcan, KKTC’de
üretilen
ürünlere
Türkiye’de
üretilmiş gibi muamele yapmaya hazır
olduklarını açıkladı.
Forumda konuşan Ekonomi ve Enerji
Bakanı Nami ise KKTC-Türkiye ticareti ve
KKTC hükümetinin hedefleri hakkında bilgi
verdi.
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Ortak Forumu
bakanların ayrılmasından sonra eş
başkanlar Cihat Lokmanoğlu ve Mustafa
Genç başkanlığında ortak bir eylem planı
üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derinya ve
Aplıç kapılarının açılmasından dolayı
her iki lideri de kutladı

’’Her iki lideri de
kutlarız’’

Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarını artırmayı amaçlayan
çalışmalar, dün Derinya ve Aplıç kapılarının açılması sonucunu verdi.
Uzun bir zamandan beri devam eden tartışma ve çalışmaların
sonucu olan bu olumlu gelişme nedeniyle Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum
liderliklerini kutlarız.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs adası üzerinde yaşayan iki halkın ve diğer
insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve ilişkilerini geliştirmeye
yardımcı olacak bu tür adımların büyük bir önemi olduğuna
inanmaktadır. Bu bağlamda, özellikle Lefkoşa’da, Mağusa Kapısı ve
Baf Kapısı bölgelerinde yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyulduğunun,
Güney Kıbrıs ile ticaret yapmaya çalışan iş insanlarımıza kolaylık
sağlaması bakımından Haspolat’ta bir geçiş noktasının oluşturulması
gerektiğinin altını çizmek isteriz.
Güney ve Kuzey Kıbrıs’taki ticaret odalarının büyük katkıları ile
olgunlaştırılan mobil telefonların iki tarafta çalışmasını sağlayacak

düzenleme de geciktirilmeden uygulanmalıdır. Bu uygulamanın
hayata geçirilmesini engelleyen “bir tarafa siyasi avantaj sağlayacak”
gerekçesi, kabul edilemez bir gerekçedir. Bu tür gerekçeler, günlük
hayatımızı kolaylaştıracak ve insan ilişkilerinin gelişmesine katkı
koyacak düzenlemeleri engellememelidir.
Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması hepimizin
dileğidir. Ne var ki, aradan yıllar geçtiği halde bu konudaki çalışmaların
başarıya ulaştırılmadığı da bir gerçektir. Bu gerçeği dikkate alarak,
iki halkın ilişkilerini geliştirecek, iş insanlarının karşılıklı olarak iş
yapmasına olanak verecek ve hayatı kolaylaştıracak önlemleri hayata
geçirmeye öncelik verilmelidir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu amaçla yapılmış her girişimin arkasında
olmuş, gerekli hallerde katkı koymaktan kaçınmamıştır. KTTO, bundan
sonra da aynı arayış içinde olacak ve iki halkın ilişkilerinin gelişmesine
katkı koymaya devam edecektir.
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Güneyin kamu borçları arttı
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği
Ofisi tarafından hazırlanan KKTC Ekonomik
Durum Raporu yayınlandı. Rapor’da Güney
Kıbrıs ekonomisi de mercek altına alındı.
Raporda 2008 yılsonuna doğru ABD kaynaklı
küresel finans krizinin başlaması ve krizin
Avrupa’ya sıçramasının Rum ekonomisini
de olumsuz etkilediği ve 2009 yılında
1975 yılından sonra ilk defa ekonominin
küçüldüğüne vurgu yapılıyor.

Kriz süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler raporda şu şekilde
açıklanıyor:
2008 yılında küresel ölçekte bu olumsuzluklar yaşanırken, iç siyasette
de ilk defa AKEL partisi adayının (Demetris Christofias) seçilmesi,
Avrupa Birliği ve Euro’ya geçiş sürecinde izlenen liberal politikalardan
sapılmasına yol açmıştır. Uygulanan genişletici mali politikalarla, 2008
yılında kamu personel ücretlerinin GSYİH’ye oranı %14,6 iken 2012
yılında %15,8’e, sosyal transfer harcamaları ise %12,2’den %15,1’e
yükselmiştir. Vergi gelirleri ise %43,1’den %40’a düşmüştür. AKEL
tarafından uygulanan bu politikalar sonucunda 2008 yılında kamu
borcunun GSYİH’ye oranı %49 iken 2012 yılında %86’ya yükselmiştir
(Michaelides , 2014).
Suriye’ye gitmek üzere gönderilen mühimmatların içerisinde olduğu
bir geminin el konularak çekildiği Evangelos Florakis deniz üssünde,
2011 yılı Temmuz ayında meydana gelen patlama ve ülkenin en
büyük elektrik santrali olan Vasillikos santralinde yol açtığı hasar
zor durumdaki ekonomiye bir darbe daha vurmuştur. Patlamanın
maliyetinin 2,4 milyar Euro (GSYİH’nin %14’ü) olduğu hesaplanmakla
birlikte, yaşanan elektrik kesintileri ve enerji tasarrufu uygulamaları
turizm ve diğer hizmet sektörlerini de olumsuz etkilemiştir (Kouloudi
, 2014).
Küresel finans krizine ilave olarak Yunanistan’da yaşanan ekonomik
kriz en çok Rum ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Yunanistan ile
yapılan %20’lik dış ticaret hacmi olumsuz etkilenmiş, asıl öldürücü

Rapora göre 2007 ve 2008 yıllarında bütçe fazlası veren GKRY bütçesi
2009 yılından itibaren ciddi açıklar vermeye başladı. 2009-2013 yılları
arasında bütçe açığının GSYİH’ye oranı %5 civarında gerçekleşti. 2014
yılında ise %9 açık ile en yüksek düzeyine ulaştı.
Raporda 2012-2014 yıllarında Troyka ile yapılan anlaşma çerçevesinde
GKRY’de hayata geçirilen düzenlemeler şu şekilde özetleniyor:

darbe ise Rum bankaların Yunan vatandaşlarına verdiği kredilerin geri
ödenmemesi ile bankaların portföyünde önemli bir yer tutan Yunan
devlet bonolarındaki erime olmuştur.
Finans krizi ve Yunanistan’daki krizin birleşmesi neticesinde; diğer
Avrupa ülkelerine kıyasla GSYİH’ye göre daha büyük ölçekte (kriz
esnasında yaklaşık 8 katı) olan bankacılık sektörünü iflasa sürüklemiştir.
Troyka ile görüşmeler esnasında bankalar kapalı kalmak zorunda
kalmıştır. En büyük iki bankadan biri yeniden yapılandırılırken diğeri
tasfiye edilmiş ve bankalarda 100 bin Euro üzerindeki mevduatların
%37,5’i tıraşlanmıştır.
2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %1,3 ve %0,4 büyüyen ekonomi,
krizin başlangıç yılı olan 2012’de %2,9 küçülmüştür. Krizin derinleştiği
2013 yılında ise %5,8 ile tarihi bir küçülme yaşanmıştır. Daralma 2014
yılında da %1,3 ile devam etmiştir. Troyka ile yapılan anlaşmanın
başarılı şekilde uygulanması ve alınan sıkı mali tedbirlerin sonucunda
ekonomi toparlanma sürecine girmiş ve 2015 yılında %2, 2016 yılında
%4,8 büyüme gerçekleşmiştir. 2017 yılında toparlanma süreci devam
etmiş ve ekonomik büyüme %4,2 olmuştur.
2017 yılı büyümesi üzerinde; iç talepte yaşanan canlanma, inşaat
sektöründe bir önceki yıla göre %26,8’lik artış ve turizm sektörü başta
olmak üzere hizmet sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler etkili
olmuştur. 2013 yılında toplam yatırımların GSYİH’ye oranı %14,1’e
düşmüş iken 2017 yılında bu oran %21,3’e yükselmiştir.
Troyka ile yapılan anlaşma çerçevesinde 2012-2014 yıllarında;
- 2012 yılında kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşından %12,5’e
varan, 2013 yılında %14,5’e varan ve 2014 yılında %3 kesinti yapılmıştır.
- KDV oranları, mevduattan alınan vergiler, faiz gelirinden alınan
vergiler, tekel ürünleri vergisi, şans oyunları vergisi, motorlu taşıtlar
vergisi ve akaryakıttan alınan vergiler artırılmıştır.
- Bazı vergi istisna ve muafiyetleri kaldırılmıştır.
- 2016 yılı sonuna kadar kamu çalışanlarının 4.500 kişi azaltılması. Her
4 emekliye yeni bir istihdam yapılması (sağlık ve güvenlik sektöründe
her 5 emekliye 1 kişi) bakanlıklar arasında nakil işlemlerine başlanması
ve 1880 kadronun iptal edilmesi hayata geçirilmiştir.
- Sosyal harcamalar azaltılmıştır.
- Kamudaki öğretmenlerin sayısı azaltılmış ve çalışma saatleri
artırılmıştır.
Alınan bu tedbirlerin etkisiyle 2015 yılında bütçe açığı 236 milyon
Euro’ya ve GSYİH’nin %1,3’üne gerilemiştir. 2016 ve 2017 yıllarında
ise sırasıyla 60 ve 344 milyon Euro bütçe fazlası verilmiştir.
Raporda ayrıca Güney Kıbrıs Kooperatif Merkez Bankası’nın kötü
yönetim ve özensizce verilen krediler nedeniyle tahsil edilemeyen
kredilerinin artması ve bu kısırdöngüden kurtulamayarak Haziran
2018 sonunda parçalanarak operasyonlarına son verilmesine ilişkin
süreç detaylı bir şekilde inceleniyor.
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Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren gemilere
hizmet sağlayan önemli bir konumda olup,
aynı zamanda Doğu-Batı ticaret rotaları
üzerinde yer alan Shipyard Famagusta
Tersanesi bu konumu hak eder bir titizlikle
faaliyet gösteriyor

Ramazan Gündoğdu

Shipyard Famagusta Ltd Direktörü
Shipyard Famagusta Ltd Direktörü Ramazan
Gündoğdu, tersane hakkında bilgiler verdi,
sıkıntılarını aktardı.
Kaç yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz?
‘’1989 yılında bu sektöre başladık. Tersanenin
730 yıllık bir geçmişi var. Ancak 1974 sonrası,
önce devlet tarafından işletilmeye başlanıp, daha
sonra sürdürülemez bir yapıya girip kapanma
aşamasında iken tersaneyi aldım. İlk yıllarda
7 personel ile başlayıp, 25 daha sonra da 65
personel sayısına çıktık. Şimdi 110 civarında
çalışanımız var. Bütün uluslararası standartlara
sahip bir şirketiz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne girdiği anda bizim
alacağımız yeni bir sertifika yok. Avrupa Birliği’ne
girmiş gibi her türlü sertifikayı aldık. Dolayısıyla
kendimizi Avrupa Birliği’ne hazır hisseden, hatta
içinde olan bir şirket olarak görüyoruz.’’
Ülkemizdeki tek tersanesiniz. Yeni bir tersane
olması gerektiğini düşünüyor musunuz?
‘’Turizm ülkelerinde sanayi elbette olmalı, fakat
ihtiyaç kadar olmalıdır. Bu limana gelen geminin
bakımını yapabilecek büyüklükte tersaneniz
olmazsa olmaz. Tersanelerin korunaklı yerlerde
olma mecburiyeti var. Yani limanların içinde
veya kenarında olması gerekiyor veya Türkiye’de
olduğu gibi bir koy olması gerekiyor. O şekilde
tersaneler kurulabiliyor. Örnek vermek gerekirse
Mersin’de limanın içerisinde askeri tersane vardır.
Yine Limasol’da bulunan iki tersane limanın
içerisindedir. İstanbul Tuzla’da bir koydur yani
doğal limandır. Orayı devlet o sektöre tahsis

’’Ticaret Odası bu
ülkenin mihenk
taşıdır’’
etmiştir. Yani turizm ülkesinde tersane
şarttır. Ama az önce de dediğim gibi
ihtiyaç kadar olmalıdır. KKTC ihtiyaçları
çerçevesinde konuşacak olursak, biz
tersane olarak yılda bazı aylar 1520 gün tamamen boş olduğumuz
zamanlar oluyor.

onay verildiği fark edilirse o tersane hemen
‘’kara listeye’’ alınıyor. O yüzden tersanecilikteki
denetim binalarda olsa, depremlerde 7-8
şiddetinde bile evler yıkılmayacaktır. Her iki yılda
bir denizcilik denetimi, havacılıkta ise bizden
daha da sıkı yapılmaktadır. Bizdeki denetimler bu
şekilde karada da yapılmalı diye düşünüyorum.’’

Bu zamanlarda kadromuzu başka
alanlarda değerlendirmek zorunda
bile kalıyoruz. Biz çalışanlarımıza
bugün git yarın gel diyen bir şirket de
değiliz. Dolayısıyla ikinci bir tersane
olursa ikimiz birden kapanırız gibi
görüyorum ben. Birkaç ay önce
Limasol’dan bizim limanlarımıza
geldiği için tutuklanan bir gemimiz
oldu. Bu sıkıntılar olmasa iş alanı daha
kapsamlı olacağından işimiz daha
kolay olacaktı fakat şartlarımız da zor.
Rekabete çok açığız fakat KKTC’nin
tanınmamasından dolayı rekabet
edebileceğimiz durumun içine pek
giremiyoruz.’’

Çalışanlarınızın can güvenliği ve iş sağlığı
açısından neler yapıyorsunuz?
‘’İşyerimizde 110 kişi çalışıyor. Her beş yılda bir
yılını dolduran çalışanlarımıza plâketlerimiz var.
Bizim prensibimizde önce çalışanlarımızın ruh
sağlığını, motivasyonunu sağlam tutmak yer
alıyor. Çalışanlarımızın meslek dallarına göre tümü
sertifikalıdır. Normalde piyasada kaynakçının
sertifikalı olması şart değildir fakat biz tüm
çalışanlarımızın sertifikalı olmasından yanayız.
Şirket olarak düzenli toplantılar yapıyoruz. Son
yaptığımız toplantının başlığı ‘’Çalışanlarımıza
hem ekonomik hem motivasyon yönünden
nasıl daha etkili olabiliriz? ’’ idi. Bu konuda
şirket olarak örnek olduğumuza inanıyorum.
Bünyemizde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu
iki elemanımız var. İZO, OSAŞ, Tersane Yeterlilik,
Çevre Belgeleri’nin tümüne sahibiz. Dediğim
gibi bugün AB’ye girecek olsak alabileceğimiz bir
belge daha mevcut değildir.’’

Ticaretin en önemli ayağısınız. Peki, dövizin
dalgalanması sektörünüzü nasıl etkiledi?
‘’Gelirlerimiz döviz üzerinden olduğu için
dövizin dalgalanması bizim sektörü olumsuz
yönde etkilemedi. Ancak ayni geminin içinde
oluşumuzdan devletin etkilenip de sizin pek
etkilenmemeniz pek mümkün değil. Dolayısıyla
biz kesinlikle bir bütün olarak düşündüğümüz
zaman yerli armatörlerimiz ve Suriye ile
bağlantıları olan Türkiyeli armatörlerimiz de
dövizin çok yükselmesi nedeni ile ithalatçıların
ithalatı çok kısmasına sebep oldu. Gemilerin
işlememesi de doğrudan bizi de etkiliyor. Kısır
döngünün içinde biz de yer almak durumunda
kalıyoruz.’’
Tersanenizin kapasitesi hakkında bilgi verir
misiniz?
‘’Teknik olarak baktığımız zaman bu tersane 25bin
tona kadar yük taşıyabilen gemilerin bakımını
yapan bir tersanedir. Yaklaşık kendi ağırlığı 8
bin ton olan bir gemi. İçerisinde 25 bin ton yük
taşıyabilir. Denizcilik tabiri ile 25 bin detveyt ton
yük taşıyabilen gemilere hizmet verebilmekteyiz.
Yaptığımız bakımlarımız uluslararası loydlar
tarafından denetleniyor. Türk loydu, loydun
denetlediği bir gemide denetleyen kişi, gemi
sahibinden çok daha etkilidir. Diyelim ki, siz
armatöre ekonomik açıdan çok para harcamasın
diye torpil yapmak istiyorsunuz, geminin ufak
tefek aksaklıklarını görmezden geliyorsunuz. Bu
hata yapıldığı taktirde bu gemi gittiği uluslararası
bir limanda herhangi bir denetimde bakıldığı
zaman ve geminin birkaç ay önce bu hasarlarının

Üniversitelerimiz ile iş birliği yapıyor musunuz?
Özellikle öğrenme çabası olan gençlerimiz için
bir çalışmanız var mı?
‘’Üniversitelerimiz ile sürekli işbirliği içerisindeyiz.
Yaz aylarında teknik dallardan veya mühendis
adayı olan pek çok öğrencim, tersanemizde staja
yapmak ve çalışmak için müracaat etmektedir.
Hatta bu öğrencilerimizin can güvenliğini
koruyarak hem çalışıp hem işi öğrenebilmeleri
adına ayrı bir mühendisimizi yanlarına koyarak
işi öğrenmelerini sağlıyoruz. İş prensibimiz
alanında uzman kişilerle işi bitirmek başta
gelir. Öğrenci kapsamında iş güvenliği çok iyi
ve hızlı olmayacağından, çocuklara işi öğretip
çalışmalarına yardımcı olan bir ustamız dururken
diğer taraftan da işimizi hızlıca yürütmekteyiz ki
gemilerimiz zaman açısından mağdur olmasınlar.
Bu çocukların ileride başarılı olabilmeleri adına
bu işi öğrenmeleri gerekmektedir. Biz de bunun
adına elimizden geleni yapmaktayız. Ayrıca
Güvercinlik Sanayi bölgesinde yer inşa ettik. İlk
anlaşmayı İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) ile
yaptık. Diğer üniversitelerle de yapıp ülkemizdeki
en büyük eksikliklerden biri olan teknik eleman
yetiştirmeyi planlıyoruz.
Ülkemizin en temel sorunlarından birinin
teknik eleman sıkıntısı olduğunu düşünüyorum.
Musluk tamir eden eleman bulmakta bile sıkıntı
yaşıyoruz. Teknik alanlarda eğitim verdirtmeyi
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plânladığımızdan dolayı, 2 bin metrekarelik bir atölye kurduk, onun
yatırımlarına devam ediyoruz. Üniversite okuyan öğrencilerimizin staj
yapabilecekleri ve işi sadece kitaplardan değil yerinde de öğrenebilecekleri
bir ortam hazırladık. Bu konuda çalışma yapan tek firmayız.’’
En fazla hangi ülkelere hizmet veriyorsunuz?
‘’Lübnan, Suriye, İskoçya, Hollanda, Yunanistan, İtalya, Panama, İspanya,
İngiltere, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere hizmet veriyoruz. Bunların içinde
‘’kolay bayrak’’ dediğimiz ülkeler de var. Yani gemi başka ülkeye ait iken
başka ülkenin bayrağını taşıma hakları olan ülkeler. Mesela Rus değil ama
Rus bayrağı taşıyor. Biz doktor gibiyiz aslında. Batıyoruz diyen bir gemiye
‘’git bat, biz sana bakamayız diyemiyoruz’’ ve yardım ediyoruz. O yüzden
bize sığınan hiçbir gemiyi geri çevirmiyoruz.’’
KKTC’nin tanınmış bir ülke olmaması sektörünüzü nasıl etkiliyor?
‘’Bizi çok etkiliyor. Hatta bu konuda en çok sıkıntı yaşayan sektörüz
bile diyebilirim. Anket yapılsa ilk sırada biz çıkarız. Bu konu ile ilgili bazı
çalışmalar başlatmış durumdayız. Deniz limanları AB üzerine göre yasal,
Birleşmiş Milletlere göre kısmen yasal fakat Rum bunu pek kabul etmiyor.
Bu işin mağduru da biz oluyoruz. Bunu yasal yollarla belgelendirme çabası
içerisindeyiz.’’
Tanınmış bir ülke olup da yük gemileri doğrudan bizim limanlarımıza
gelmiş olsa gümrük fiyatlarında düşüş olur muydu?
‘’Gemiler doğrudan bizim limanlarımıza geldiği zaman gümrük fiyatlarında
düşüş olacağı düşünülse de fiyatlar düşmeyecek aslında. Çin’den gelen
10 bin konteynerlik gemi istese de bizim limanlarımıza doğrudan giriş
yapamayacak. Yükünü Türkiye limanlarına indirecek, bize oradan ulaşım
yapılacak. Bunun sebebi limanların yük alma gücüdür. Her limanın kendine
göre bir yük kapasitesi mevcuttur. Tanınmışlığın bir sürü avantajı var. Turist
adamıza korkmadan gelmeye başlar, bununla birlikte oteller, restoranlar,
gezi yerleri ve dolayısıyla ekonomi canlanır.’’
Çözüm olması halinde, Güney Kıbrıs ile rekabet edebileceğimize inanıyor
musunuz?
‘’Kendi sektörüm adına konuşacak olursam, biz zaten şu anda Güney
Kıbrıs’tan çok daha iyi ve gelişmiş bir noktadayız. Az önce de dediğim gibi
AB standartlarındayız ve AB’ye girdiğimiz durumda ekstradan alacağımız bir
belgemiz daha yok. Tüm belgelerimiz ve çalışmalarımız AB standartlarındadır.
Öncelikle bizim çalışanlarımız yıllardır bu sektörde çalışan işin ehli insanlardır.
Güney’de Polonya gibi başka ülkelerden sezonluk elemanlar getirtip, iş
öğretip, işi bitince gönderme politikası uygulamaktadırlar. Bu onlar için
dezavantaj, bizim için avantajdır. Ana karaya yakınlığımızdan dolayı, çözüm
olduğu takdirde avantaj hep bize yarayacaktır. Güney’in tanınmış olasına
rağmen konumumuzdan dolayı onlardan çok üst seviyeye geçebileceğiz. Bu
konu ile ilgili cumhurbaşkanlarımıza uluslararası görüşmelerde görüşülmesi
üzerine bir öneride bulundum. 10 bin detveyt ton üzerindeki gemilerin
Limasol’a altındakilerin bize gelmeleri önerisini sunmalarını rica ettim. Ana
kara yakınlığından dolayı 10 bin üstü yükler zaten adamıza gelmez. Dolayısı
ile tüm gemilerin akışı bizim adamıza gelecekti. Başkanlarımız bu fikrimizi
akla yatkın buldular.’’
Ambargolar hakkında yürütülen çalışmalar sizce
nasıl sonuçlar yaratıyor?
‘’En
başta
verimlilik
azalıyor.
Rekabetten
uzaklaşıyorsunuz veya birçok fedakarlık yaparak
veriminiz artıyor. Biz bu durumun sıkıntısını birebir
yaşayan bir şirketiz. Örneğin, gemi sacını doğrudan
getirmemiz farklı bir şey Türkiye üzerinden getirmemiz
ayrı bir şey. Bu ekstradan maliyet anlamına
gelmektedir. Yük aktarmasından doğan maliyetler
var. Bunun en temelinde de tanınmıyor olmamız
yatıyor. Sadece su taşımacılığında değil havacılıkta
da tanınmıyor olmamızdan ve ambargolardan dolayı
sıkıntılar yaşıyoruz. Nakliye transportu yazarken
bile bu durumun zararlarını görebiliyoruz. Bize bir
gemi gelmeden 6 ay önce yazışmalarımız başlar.
Biz o altı ay içerisinde gemiyi ikna etmek için akla
karayı seçiyoruz. Bunun en büyük sebebi tanınmıyor
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olmamızdır. Avansını yakıp gelmemeyi göze alan gemilerimiz var.
Tersane sigortası endişesi taşıyorlar. Romanya, Rum, hatta Türk
rakiplerimiz bile bunu avantaja çevirip, adamıza gelecek gemilerin gözünü
korkutup, ‘’senin gemin tersane sigortasının kapsanmadığı, tanınmayan
bir ülkeye gidiyor, zarar edeceksin’’ söylemleri ile gemileri geri bile
çevirebiliyorlar.”
Denizcilik ile ilgili herhangi bir yapılaşma yok, hükümetin bu konudaki
vizyonu ile ilgili ne söylemek istiyorsunuz?
‘’Maalesef kamuoyu bazı konularda yanlış bilgilendirilmektedir. 25-30
yıl önce Limasol Liman’ı ana liman olarak inşa edilmiştir. O zamana göre
ana yük gemileri oraya gelip oradan dağıtımlar yapılıyordu. Daha sonra
bakılınca, o gemilerin tümünü oraya indirip, bir kısmını Kıbrıs’a bırakıp
geriye kalanının diğer ülkelere dağıtıldığı gözlemlendi. Bu son kullanıcı için
büyük bir maliyet. Ana karası olmayan ülkeler bu işi yapamaz hale geldi.
İhtiyacın olmayışı sebebi ile Limasol Liman’ı çok verimsizleşti. Larnaka
ise neredeyse artık sıfır çalışıyor. Burada ise yeni liman yapalım deniliyor.
Hayır bizim burda yeni bir limana ihtiyacımız yok. Liman nüfusa orantılıdır
ve bizim limanımız da bunun için yeterlidir. Mağusa Liman’ı tek vardiyadır.
Normalde limanlar üç vardiya çalışmaktadır. Tek vardiyanın bile %30-35’i
dolduruluyor. Denizcilikte tanınmışlığın en büyük avantajı şu olur; Turist
gemileri ve yatlar gelmeye başlar. Gelen turistin kalitesi ve miktarı artar. Bu
da ülke ekonomisine müthiş bir katkı sağlar.
Tarihi ön planda olan bir ülkenin tanınmıyor olması çok acı bir durumdur.
Mesela Shakespeare gibi ünlü bir şairin bahsettiği Othello Kale’si bizim
topraklarımızdadır. Çin bile KKTC’yi bilmez ama o kaleyi bilir. Salamis
Harabeleri yarı Efes sayılır, Mağusa surları ve içerisinde hanlar, hamamlar
müthiş tarihi yerlerdir. Bunlar tanınmamışlığımızdan dolayı maalesef
sunulamıyor. Bu da turistik açıdan büyük bir kayıptır. Ülkemiz tanınıp,
limanlarımız bu ülke gemilerine açıldığı taktirde önümüz açılacaktır. Bu
taktirde de tur operatörlerine, restoranların ona göre hizmet vermesi
gerekecek, belediye başkanlarımız bile turist gemisinin gelmesine heyecan
duyacak. Özellikle Mağusa’nın turizmin başkenti olacağını düşünüyorum.’’
Hedefleriniz ve ileriye yönelik projeleriniz var mı?
‘’Hedeflerimizin en başında limanın içindeki yapı ile birlikte çok daha
modernleştirilerek büyütülmesi vardır. Çevreci bir yapıya dönüşmek
istiyoruz. Bir diğer projemiz ise Kalecik Bölgesi’ne taşınmak, ticari yükleri ile
beraber ticari bir liman yapılması projesi var.’’
Son olarak bize ne söylemek istiyorsunuz?
‘’Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu ülkenin mihenk taşıdır. Devletinden çok daha
eski bir kuruluşu olmasından dolayı, Ticaret Odası’nın meclisinde görev
yapmak çok değerlidir. Orada iş hayatının sorunlarını yaşayan, içinden
gelmiş insanların, ortak fikirlerin olduğu bir kuruluştur. Bu görevde ben
de 7-8 yıl yer aldım ve bu görevde yer almaktan gurur duydum. Başkan
vekilliği, yönetim kurulu üyeliği ve meclis üyeliği yaptım. Ticaret odası
sayesinde çeşitli uluslararası eğitim programlarına katıldım. Güney Kore
ziyaretimizi hiç unutamadığım anılar arasındadır. Bireysel gittiğimizde elde
edemeyeceğimiz bilgileri ve kazanımları Ticaret Oda’sı sayesinde kazandım.
Bu bakımdan öyle bir camiada yer almanın haklı gururunu yaşadığımı
belirtmek istiyorum. Nice 60’lı yıllara’’
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Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından
hazırlanan KKTC Ekonomik Durum Raporu yayınlandı

KKTC ekonomisi büyüyor...
2017 KKTC Ekonomik Durum
Raporu’nda küresel ekonomik
gelişmeler ve Türkiye ekonomisine
ilişkin veriler paylaşılırken KKTC’nin
makroekonomik göstergeleri de
detaylı bir şekilde inceleniyor.
Rapora göre, 2016 yılında % 0,6
büyüyen dünya ekonomisi, 2017
yılında % 3,8 büyüdü. KKTC’de
ise bu oran 5.4 oldu. Aynı yıllarda
Amerikan ekonomisi % 1,5 ve 2,3
büyürken Türkiye ekonomisi %
3,2 ve 7,4 büyüdü. 2016 yılında
% 4,8 büyüyen Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi ekonomisi ise 2017
yılında % 4,2 büyüdü.

Büyüme sevindirici
KKTC ekonomisi 2016 yılında % 3,6 büyürken 2017 yılında % 5,4
büyüdü. Bu büyüme oranı ile Güney Kıbrıs ve dünya ekonomi
ortalamasını geride bırakan KKTC’nin 2018 yılı büyüme oranı ise
merakla bekleniyor.

Az da olsa arttı
KKTC’de kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise 2016 yılında
13,902 Dolar iken 2017 yılında 14,187 Dolar oldu. Az da olsa bir
artış gösteren bu rakam, istenen düzeyde gelişme gösteremedi. Bu
da vatandaşın alın gücünün düşmesine neden oldu. Enflasyon oranı
2016 yılında % 10,2 olurken 2017 yılında % 14,7 oldu.
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Fiyat endeks
karşılaştırmaları da
yapıldı
Raporda KKTC, GKRY
ve Türkiye’de enflasyon
hesaplamalarında
kullanılan
tüketici
fiyatları endeksi ağırlıkları
karşılaştırılıyor. Raporun
ilgili
paragrafı
şöyle:
“Aynı kara parçasının
paylaşıldığı GKRY ile aynı
para biriminin kullanıldığı
Türkiye’de ana mal grupları
karşılaştırıldığında bütün
mal gruplarının ağırlıkları
birbirine yakın bir seyir
izlerken, 2017’de yürürlüğe
giren yeni dağılımla KKTC
Eğlence ve Kültür ile Eğitim
ana mal grubu her iki
ülkeyle ayrışmaktadır.”

İşsizlik oranı düştü
İşsizlik oranlarında düşüş göze çarpıyor. 2016 yılında işsizlik oranı % 6,4 iken 2017 yılında % 5,8’e düştü. Genç nüfustaki işsizlik oranları ise %
17 ve % 18,7. Rakamlara göre genç nüfustaki işsizlik oranının arttığı görülüyor. Öte yandan Çalışma izinli çalışan sayısı 2016 yılında 38,436
iken 2017 yılında 44,121’e yükseldi. Bununla birlikte 2016 yılında 8,075 olan işsiz sayısı 2017 yılında 7,453’e düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılında % 6,77 iken 2017 yılında % 5,94’e düştü.
Raporda taşıt araçları ithalatı ile yakıt ithalatına
ilişkin çok çarpıcı verilere yer verildi. Kıbrıslı
Türkler milli gelirin % 7,7’sini taşıt ve yakıt ithalatı
için harcıyor. Raporun ilgili paragrafı şöyle:
“Taşıt araçları ithalatı bir önceki yıla göre, %11,5
artarken, yakıtta dövizdeki dalgalanmanın da
etkisiyle artış %38,5 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca,
2017 yılında motorlu taşıt aksamları (yedek parça)
ithalatı 25 milyon Dolar olmuştur. Bu üç ürününün
toplam ithalatı 296,8 milyon Dolar olup toplam
ithalattaki payı %17 olmuştur. Dolayısıyla KKTC gibi
küçük bir ekonomide milli gelirinin %7,7’sinin taşıt
ve yakıt ithalatı için harcandığı ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan 2017 yılında inşaat demiri ithalatında
yaşanan %40,8’lik artış ve sanayi tipi makine
ithalatında yaşanan %47,5’lik artış ekonomik
büyüme için önemli gelişmelerdir”.
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Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden
biri olan kahve, geçmişten geleceğe tüm
nesillerin vazgeçilmez damak tadı oldu.
Lefkoşa’nın ünlü kahvecilerinden Con Kahve,
kalitesinden ödün vermeden üretimini
sürdürüyor

’’Bu ülkede
üretmek çok zor’’

Yerli üretimin desteklenmesi konusunda ne
düşünüyorsunuz?
‘’Yerli üretime herhangi bir destek yoktur. Aksine
halkımız ithal gelen ürünlere karşı çok daha
heveslidir. İthal gelen ürünlerin daha kaliteli
olduğu düşünülür. Aslında bunun gerçeklik payı
yoktur. Bu kadar yıldır halkımız Rum tarafından
alışveriş yapmayı tercih ederdi. Ancak son
zamanlarda döviz kurlarındaki yükselişten dolayı
herkes özüne dönmeye başladı.’’
‘’Halk, ithal ürünleri tercih ediyor’’
‘’Yurtdışından ülkemize gelen kahve ve
kuruyemiş çeşitleri var. Halkımız 3 TL’ye yerli
ürenlerimizi almaz, 13 TL’ye ithal olanı almayı
tercih eder. Gerek daha sağlıklı gerekse daha
kaliteli olduğunu düşünerek bunu yaparlar. Bu
da yerli üretime önemli bir darbedir.
Sadece kendi firmamız için değil, diğer firmalar
için de şunu söyleyebilirim; yerli üretim şeklimiz
geri kalmış veya kötü değildir.’’

Osman Ruhİ
Con Kahve Direktörü

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adını
başarılı bir şekilde duyurmayı başaran Con
Kahve’nin genç ve başarılı direktörü Osman
Ruhi ile biraraya geldik. Dünden bugüne Con
Kahve’nin hikayesini bizlerle paylaşan Ruhi,
girişimci ruhunu bizlere yansıtarak yürüttükleri
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Sizi tanıyalım…
‘’İsmim Osman Ruhi. 30 yaşındayım. İngiltere’de
İşletme ve Pazarlama bölümünü bitirdim. Son 7
yıldır da şirkette ailemle birlikte çalışmaktayım.
Benim şirkette ilgilendiğim bölüm tamamen iç
pazar, dağıtım ve müşteri ilişkileridir. Önceleri
kıdemsiz olarak çalışıyordum ama zamanla bu
durum değişti. Şimdi üç direktörden birisiyim.
Her birimizin görev dağılımları vardır. 1920
yılından gelen bir aile şirketiyiz. Şu anda
dördüncü kuşağız.’’
Con
Kahvenin
geçmişi
uzun
yıllara
dayanmaktadır. Peki, bize hikâyesini anlatır
mısınız?
‘’Con Kahve babamın amacı ile başladı. İlk Girne
Kapısı’nda başladı. Küçük bir dükkanda sadece
kahve üretimi yapıyordu. Biz bugün kahvenin
yanında birçok çeşidimiz ile birlikte hizmet
veriyoruz. Kahvenin yanısıra kuruyemiş, çay,
tahın, pekmez gibi ürünlerimiz de var. İlk etapta
küçük çapta çok basit bir şekilde üretimimiz
başladı. Sonrasında babam bu işleri ailesinden
devralarak, Limited şirket haline getirdi. Kısa
sürede iki üretim tesisine ulaştık. Aşağı yukarı
1987-88 yıllarında da kuruyemiş ve çay katıldı
aramıza. Öyle de devam etmektedir.’’

‘’İthal edilen ürünler denetleniyor’’
‘’Ülkemize ithal gelen hammaddeler gümrükte
denetlenmemektedir. İthal gelen bir ürünü
denetlemeden
halka
sunmak
yanlıştır.
Devletimizin buna herhangi bir yaptırımı ya da
bir kontrolü yoktur. Üretim tesislerinde varsa da
çok azdır. Keşke herkesin kapısı çalınsa ve kontrol
edilse diye düşünüyorum. Çünkü ülkemizde bir
çok merdiven altı üretim vardır. Devletimizin bize
köstek olmaktan başka hiçbir getirisi yoktur.’’
‘’Devletin yerli üretime hiçbir desteği yoktur’’
‘’Biz son 5 yıldır ciddi şekilde ihracat yapmaktayız.
Devletin bize hiçbir desteği yoktur. Ama hellim
üreticisine sattığı kilo başına destek verir,
hayvancıya destek verir, çiftçiye destek verir.
Kuruyemişçiye ya da kahveciye bir desteği yoktur.
Bu yüzden bu ülkede üretmek çok zordur. Bunun
en mantıklısı 3’e alıp, 5’e satmaktır. Bu ülkede
üretimde başarılı olursanız, dünyanın her hangi
bir yerinde çok daha az çabalayarak başarılı
olabilirsiniz.’’
Yıllık üretim kapasiteniz nedir? İhracatınızı
hangi
ülkelere
yapıyorsunuz?
‘’Şu anda sadece Türkiye’ye
ihtacaat yapıyoruz. 2
şekil ihracatımız vardır.
Bir kendi markamız Con
adına, bir de private level
adına. Con’u Türkiye’deki
Alman temelli hipermarket
zincirine
gönderiyoruz.
Bu bizim için çok büyük
bir başarıydı. İkincisi olan
private level dediğimiz yani
başkalarının adına üretim
yapıyoruz.
Ankara’daki
çok büyük bir firma için

üretim yapıyoruz. Bu bizim için bu çok zor bir
şeydi. Çünkü kahvenin borsası. Dövizin yükselip
düşmesi bizi etkiler. Biz döviz üzerinden kahve
alıyoruz ancak TL ile satmak durumundayız. Dün
aldığımız bugün sattığımız bir birini tutmayabilir.
Bu yüzden başka bir ülkenin para birimine bağlı
olmak, buna bağımlı yaşamak, onların politik
sorunları üzerinden yaşanan sıkıntılar gibi
konular bize çok ağır bir külfettir. Keşke kendi
paramız kullanılsa ve neye alıp, neye sattığımızı
da bilsek.’’
‘’İç piyasadan geçinmemiz imkansızdır’’
‘’Bu kadar küçücük bir ülkede sadece iç piyasayla
geçinmemiz imkânsızdır. Mesela kapasitemize
açıklık getirmek isterim. Yurt içine yerli firma
gerekenden daha fazladır. Neden derseniz, bir
çok kahve ve kuruyemiş üreticisi vardır. Rekabet
ortamı vardır ve bu rekabet dolayısı ile herkes
kendini geliştirmeye başladı. Ancak bizim
kapasitemiz çok büyük olduğundan dolayı iç
piyasaya mal yetiştirmek bizim için çok kolay bir
durumdur. Eğer büyük bir alanda çalışıyorsanız
sadece iç piyasayla giderleri karşılayamazsınız. O
yüzdendir ki ihracat yapmak zorundayız.’’
''İki farklı firmayız’’
‘’Con Kahve’nin mimarı babamın amcasıydı.
Adada şuan iki tane Con Kahve vardır. Biri
Lefkoşa Con Kahve diğeri de Girne Con Kahve.
Biz tamamen iki ayrı fakat dost firmayız. Farklı
üretim bandına, farklı üretim zihniyetine ve farklı
ürünlere sahibiz.’’
Sanayimizin gelişimi konusunda neler
söyleyeceksiniz?
‘’Sanayimiz günden güne gelişmektedir. Belli
başlı sektörlerde ileriye gitmekteyiz ama rekabet
yok. Ülkemizde tekelcilik çok olduğu için rekabet
de olduğu yerde saymaktadır. Gelişmemiz için
ithal gelen ürünlere yüksek fon konulmasını
önerebilirim. Arada fiyat farkı olsun ki halkımız
yerli üretimi desteklemek zorunda kalsın.
Yerli üretimin kaybolası demek, devletin büyük
giderlerinden birinin kaybolması demektir.
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Hepimiz sosyal sigorta için birçok
paralar
ödüyoruz.
Üreticilere
önereceğim bir şey değil de,
tüketicilere yerli üretimi desteklemeyi
önerebilirim.’’
Olası bir çözüm halinde Güney ile
rekabet edebilir misiniz? Yerli üretim
buna hazır mı?
‘’Kendi adıma söyleyecek olursam
kesinlikle Güney Kıbrıs ile rekabet
edebiliriz.
Kapasitemiz,
çalışma
zihnimiz kesinlikle ileridir. Zihniyet
olarak da daha iyi olabiliriz çünkü biz
çok zorluklarla çalışan bir sektörüz.
Rum tarafının ne kadar zorluk çektiğini
bilmiyorum ama KKTC’de ayakta
kalabilen bir firma dış ülkelerde de
başarılı olabilir. Kendi sektörüm için de
bunu söyleyebilirim ki kesinlikle rekabet
edebilecek firmalar vardır. O yüzden
bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.’’
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Ülkemizin ticari iş birliklerini artırmak
üzere yola çıkan Kıbrıs Türk Ticaret
Odası heyeti, Türkiye’nin ticaret
fazlası veren 5’inci şehri Gaziantep’i
ziyaret etti
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KTTO heyeti gözünden
sanayi devi: Gaziantep

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) iş dünyasının Türkiye ile ticari iş
birliğini artırmak üzere Ekim ayından beri bir dizi seyahatlar gerçekleştiren
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bu seferki rotası Gaziantep oldu...
Gaziantep 7,5 milyar dolar ihracatı, 5 milyar dolar ithalatıyla Türkiye’nin
ticaret fazlası veren 5’inci şehri konumunda...
Halı, iplik, plastik ambalaj, gıda, bebek bezi ile ıslak mendil ürünleri
Gaziantep’in önemli ticaret faaliyetleri arasında yer alıyor. Gaziantep aynı
zamanda makarnada lider şehir de oldu..
KTTO heyeti, Gaziantep ile iş dünyası ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla
28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği ziyarette sırasıyla Gaziantep
Valiliği’ne, Gaziantep Sanayi Odası’na, Gaziantep Ticaret Odası’na,
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne ve Gaziantep Teknopark’a
ziyaretlerde bulundu.
Ekonomik gücü, ticari bağları, tarihi ve kültürüyle Gaziantep, iş temasları
sağlamak üzere orada bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyetini
büyüledi..
Ülkemiz iş dünyasının önde gelen isimleri Gaziantep’te önemli temaslar
gerçekleştirdi.. Örnek alabileceğimiz çalışmalara vurgu yaptı..
Shipyard Famagusta Ltd. Direktörü Ramazan Gündoğdu, Uni-Foods (North
Cyprus) Ltd. Direktörü Ali Şah, Ertanın Trading Ltd. Direktörü Tanem Ertanın,
Packsel Ltd. Direktörü Reşat Yüksel, M. Varol Elektronik Ltd. Direktörü
Mustafa Varol, Dağlı Trading Ltd. Direktörü Ozan Dağlı ve Sunsel Enterprises
Ltd. Direktörü Mustafa Günsel gezi hakkındaki izlenimlerini bizlere anlattı..
“Büyük bir ekonomik varlıkla başbaşayız”
Ramazan Gündoğdu: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ni hep duydum
ancak bu kadar gelişmiş olacağını hayal edemiyordum. Tek başına sanayi
bölgesi olarak düşünmemek lazım aynı zamanda ticaretini de yapıyor bu
bölümlerin.. Gaziantep’i gözümüzde canlandırmak için 43 milyon 250
bin m2’lik 200 binden fazla insanının çalıştığı Türkiye’nin toplam elektrik
gücünün yüzde 2’sini kullanan ve bazı fabrikaların alanlarının bir milyon m2
civarında olduğu... İhracat olarak da baktığımızda 7,5 milyar dolar ihracat
yapan bir bölgeyi düşünün.. Ne kadar büyük bir ekonomik varlıkla başbaşa
olduğumuzu görmek mümkün. Buradan tabii ki öğreneceğimiz çok sey
var. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi kendi içinde kendine yeter hale
gelmiş olmaları ve devletin yapacağı hizmetlerin de neredeyse tamamını
kendilerinin karşılıyor olmaları...
Aynı zamanda ülkemizin en büyük sorunu olan yetişmiş eleman sorununda
da ihtiyaç duyulan elemanları tespit edip verdikleri eğitim başlıklarını da
bulmuş olmaları benim kişisel olarak en çok değer verdiğim hussuslardan
bir tanesi... Ben şahsen şirket olarak da bundan faydalanmayı düşünüyorum.
Ama ülke olarak da bundan faydalanmamız gerekir diye düşünüyorum.
Üretim ve ticarette, eğitim ve planlamayla hızla yol alabileceğimiz bir örnek
gördük. Orada denemişler başarmışlar biz neden yapmayalım..

“Öğrencilerimizin gönüllü birer elçi olarak ülkelerine dönmeleri temel
hedefimiz olmalı”
Beni ayrıca mutlu eden Gaziantep Valisi’nin de buradaki bir üniversitemizden
mezun olması... Son derece gururlandırdı.. Hep söylediğimiz gibi buraya
gelen öğrencilerin ayrıldıklarında gönüllü birer elçi olarak ülkelerine
gitmeleri temel hedefimiz olmalıdır.
Son olarak ilgimi çekenlerden bir tanesi de şu oldu;
Kiminle konuştuysak “Bizim milletvekillerimiz bizim için çalışırlar Ankara’da
dediler. Ellerinden geleni yapıyorlar” diye altını çizerek söylediler. Bu çok
önemli bir cümle aslında bakarsanız.
“Yüksek eğitim sistemimiz reform edilmeli”
Ali Şah: Gaziantep gezim gibi faaliyetlerin; iş ve sosyal hayatta toplumsal
birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ve barış için çok önemli olduğunu
düşünüyorum ve bunun için bu gezilerin değişik bölge ve ülkelere
düzenlenmesinin devam etmesini temenni ederim.
Teknopark ziyaretimizde yerel bir üniversitemizden mezun olan bir gencin
teknoloji üzerine yaptığı sunum, yüksek eğitim sistemimizin “miktar” değil
de “kalite” üzerine tekrardan reform edilmesinin ve bu gibi genç beyinlerin
adamızda kalmasını sağlamak ile geleceğimize katkı koymasını sağlamamızın
gereğini önemini bir kez daha ortaya koymustur.
“Bize miras kalan sanayi bölgelerini neden yönetemedik?”
Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaretimizde yapılan sunum ve oranın nasıl
organize olup da kendi kendilerine yettikleri beni etkilemiştir. Oralarda
organize sanayi bölgeleri daha yok iken yıllar önce bize miras kalan Organize
Sanayi Bölgeleri’ni niye yönetemedik ve “şimdiki” haline getirdik diye çok
üzüldüm ve utandım.
“GOSB, kendi kendine çalışan bir devlet yapısı”
Tanem Ertanın: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşturulan sistem
ve yönetim anlayışı kendi kendine çalışan bir devlet yapısı halini aldı. Ufak
tefek sorunlar ve hedefler yerine, sistematik ve yapısal bir dönüşüme
enerjilerini verdiler. Çok kısa sürede yatırımların karşılığını amorte eden
atık su arıtma tesisinden eğitim kompleksine, itfaiyeden elektrik desteğine
kadar her şey düşünülmüş.. Bölgede yer alabilmek için gerekli tüm kriterler
belirlenmiş, sınırları çizilmiş..
Ülkemizde de bulmakta en çok sıkıntı yaşadığımız ara eleman, teknik eleman
eksikliğini gidermek için GOSB’de kurulmuş olan meslek teknik yüksekokulu
en çok etkilendiğim oluşumlardan biriydi. Kesinlikle üretim tesislerini kısa
vadede besleyecek en güzel yatırım, insana yapılan yatırımdır.
Ülke ekonomisinde çok büyük paya sahip olan GOSB her türlü altyapı ve
üstyapı destek hizmetlerini kesintisiz olarak yatırımcılarına veriyor. Bu
durumda üretimin ve kalitenin ardı arkası kesilmiyor.

Ekonomi / KASIM 2018

21

“Üniversiteler ve sanayiler iş birliği sağlamalıdır”
Son olarak da biliyoruz ki, sanayi işletmelerinin gelişiminde AR-GE ve
inovasyon kültürünün altyapısının oluşması büyük önem taşıyor. Gelişmek
ve değişmek istiyorsak sürekli üniversitelerle sanayi işletmeleri iş birliği
içinde olmalıdır.
Ülkemizde sanayiyi geliştirmek istiyorsak öncelikle bölgelerimizdeki
altyapı sorunlarını çözmek , çevre politikasını disipline etmek gerekiyor. En
yakınımızdaki Türkiye’de ve Dünya’da OSB uygulamalarını kendimize örnek
almalıyız.

ticaret hacmi 2017 yılında 13.366.824 usd olmuştur. Bunun 13.228.217
doları ithalat ve 138.607 usd ihracat olarak gerçekleştirilmiştir. İhracat
rakamlarını ciddi anlamda yükseltmek mümkün mü? Evet mümkündür.
Gerek siyasiler gerekse iş insanları ve sanayiciler ve toplum kuruluşları
ve halkımız el ele verip birlikte yenilik ve markalaşmaya önem vermemiz
gerektiğine inanıyorum. El birliğiyle güç birliği ile özelde sektörel büyüme
ve gelişmeyi sağlayarak özel sektörde istihtamı ciddi anlamda çoğaltmamız
gerekiyor. Bu özelde halkımızın mutluluğu genelde ise KKTC nin gelişmesi ve
kalkınmasına ciddi katkılar sağlıyacaktır.

“Türkiye’nin potansiyel gücünden istifade edebilmenin en önemli
yollarından biri sürekli temas ve görüşmelerdir”
Reşat Yüksel: Gaziantep bölgesine gerçekleştirmiş olduğumuz Sanayi ve
Ticaret Odaları ziyaretlerinde çok memnuniyet duyduğumu belirtmek
isterim. Firmamız bu bölgedeki üreticiler ile 14 yıldan beri çalışmaktadır
ve ilk kez Ticaret Odamız nezdinde böyle bir girişimde bulunulmuş olması
bizleri çok memnun etmiştir.
Sanayi devi olan Gaziantep Bölgesi’nin büyük iş hacmini gerek Sanayi Odası
gerekse de Ticaret Odaları ile yapmış olduğumuz temaslarda yerinde bir kez
daha görme imkanı elde edilmesi, ilgili firmalar ile yapılan görüşmelerde
yeni iş imkanlarının yaratılması memnuniyet verici olmuştur.
Aktif bir iletişim ile Anavatan Türkiye’nin potansiyel gücünden istifade
edebilmenin en önemli yollarından biri sürekli temas ve görüşmelerdir.
Temas ve iletişim eksikliğinin giderilmesi özellikle sınırlı hareket etme
koşullarına sahip Kıbrıs Türk iş insanları için hayati önem taşımaktadır.
Sonuçları itibari ile çok başarılı bir gezi olmuştur, organize eden herkesi
tebrik eder, temasların devamını dileriz.

“KTTO ile KTSO birleştirilmeli”
Bunun için önce KTTO ile KTSO’nun birleştirilmesi ile işe başlanması
gerektiğine inanıyorum.
Tabii bu düğmeye basmak suretiyle olmuyor. Ciddi anlamda modern
altyapılı yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç vardır. G.O.S.B. de bugün üyelere
verilen en küçük parsel büyüklüğü 10 dönüm civarındadır ve toplamda
sanayi bölgeleri alanı 4300 dönüm civarındadır. KKTC’de bu ölçekte alana
ihtiyaç olmamasına rağmen ciddi anlamda bünyemize uygun bir şekilde
çözümler üretmemiz gerekmektedir.

“AR-GE, şirketlerin zaman ve parasal açıdan ciddi kazanımlar elde
edebileceğini göstermiştir”
Mustafa Varol: KTTO heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz Gaziantep ziyareti
esnasında ziyaret etmiş olduğumuz sanayi bölgesi açık bir şekilde sanayinin
ve üretimin ülkelerin ekonomilerinin büyümesinde ve gelişmesinde ciddi
bir rol oynadığını göstermektedir. Tabii ki bu büyümenin ve gelişimin
başlıca unsurunun da hem yönetimsel hem de ekonomik istikrar olduğu
bir gerçektir. Tüm bunlarla beraber oluşan bağımsız bir sanayi bölgesi
yönetim çatısı sanayiciye sunulan imkanlarında kesintisiz ve kaliteli olmasını
sağlamakta.
Bu gözlemlerin sonucunda GOSB modeli bir sanayiciliğin bizim gibi küçük
toplumlarda rol model olması ve bizim de sanayimizin ve üretimimizin
aynı çalışma ve üretim kalitesine varması en büyük temennimdir. Diğer bir
ziyaret yerimiz olan Teknopark ise gelişen teknoloji çağında AR-GE’nin ve
AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkanların şirketlerin zaman ve parasal
açıdan ciddi kazanımlar elde edebileceğini bize göstermiştir.
“Ülkemiz için geliştirebileceğimiz alanlar ve çıkarabileceğimiz dersler
var”
Ozan Dağlı: Bir organize sanayi bölgesi kurulurken nelere dikkat edildiğini
bölge seçiminden, kendi enerjisini ve hizmet altyapısını sağlamasından,
belediye hizmetlerinden, yangın söndürme birimlerine kadar bütünlüklü
olarak görme fırsatı bulduk. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin yalnızca
üretim yapmadığı aynı zamanda öncü bir konumda olduğunu da gördük. Bu
konuda ülkemiz için geliştirebileceğimiz alanlar ve çıkarabileceğimiz dersler
var.
“Özel sektörde büyüme özelde halkın mutluluğu, genelde KKTC’nin
gelişmesi demektir”
Mustafa Günsel: Gaziantep nüfusu 2.005.000 (iki milyon beş bin) G.O.Sanayi
Bölgeleri istihtam sayısı 312.000’dir. Bu Toplam nüfusun % 15.6’sına dek
gelmektedir. Gaziantep’in yıllık ihracatı 7.5 milyar usd’dır. Gaziantep-KKTC

“Sanayici ciddi anlamda desteklenmeli”
Maliyetlerin düşürülmesi için sanayicinin ciddi anlamda desteklenmesi
gereği, en iyi şekilde nasıl yapılır tartışılmalı. Kalifiye iş gücü ihtiyaçlarının
yerel kaynaklardan karşılanması, maliyetlerin dünya standartlarında rekabet
edilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi gözden geçirilmeli. Üretimde
ve bir çok alanda Türkiye Cumhuriyeti iş insanlarının tecrübelerinden
faydalanarak karşılıklı fayda sağlayacak birlikte üretip birlikte ihraç ederek
birlikte büyüyüp kalkınmadan çekinmemeliyiz.
Ve KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilen malların serbestçe dolaşımını
şeffaf bir şekilde tartışılmasından korkmamak gerekir. İthalatta yasaklayıcı
tedbirlerle kaliteyi yakalamak ve kalkınmak yönteminin doğrulardan uzak
olduğuna inanıyorum.
Bu arada GOSB’deki Teknopark’tan da söz etmek istiyorum.Tenopark’taki
firmalar bölgedeki sanayi kuruluşlarına AR-GE konularında yardımcı
olmaktadırlar.Dolayısıyla her firma kendi bünyesinde ayrı AR-GE birimine
ihtiyaç duymadan daha ekonomik ve profesyonel hizmet alabilmektedirler.
Teknopark innovasyon ve yüksek teknoloji ürünleri geliştirmekle bölge ve
Türkiye’nin ekonomik gelişmesine çok önemli değerler katmaktadır.

22

Ekonomi / KASIM 2018

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Emirnameye görüş verdi
KTTO, kamuoyunun bilgisine getirilen Gazimağusa, İskele
ve Yeniboğaziçi İmar Emirname Taslağı hakkında yayınladığı
basın bildirisinde ilan edilen kriterlerin ekonomik kaygılardan uzak olduğunu
ve yatırımları kısıtladığı belirtildi.

Söz konusu emirname özellikle uzun yıllardır yatırımlardan hak ettiği
payı alamamış İskele bölgesinin son bir kaç yıldır aldığı yatırımları
sekteye uğratacak ve bu bölgedeki tüm ekonomik aktiviteleri
daraltacak bir kapsam teşkil etmektedir.
Emirname; ekonomik ve sosyal gelişmeleri yeterince dikkate
almayan, bu bölgelerdeki ticari faaliyetleri göz ardı eden ‘’biz yaptık
oldu’’ anlayışında olmamalıdır. Emirname taslağını hazırlayanların
bölgede var olan yatırımlar ve bunlara bağlı olarak gelişen ekonomik
ve ticari faaliyetler, sosyal alanlar ve aktiviteler konusunda verilere
itibar etmeden tamamen merkeziyetçi bir yaklaşımla hareket
ettikleri ortadadır. Bu emirname yürürlüğe
girdiği takdirde Gazimağusa, İskele ve
Yeniboğaziçi bölgelerindeki birçok inşaat
ve ekonomik faaliyetlerin bundan olumsuz
etkileneceğini, işyeri kapanmaları, iflaslar,
istihdam kaybı yaşanacağını ve devletin bu
alanlardan elde ettiği vergi gelirinde ciddi
bir azalış olacağını öngörmekteyiz. Özellikle
metrekare imar hakkı ve yükseklikler
anlamında getirilen kısıtlamaların yatay
büyümeyi zorlayacağı dolayısıyla hepimizin
ortak milli zenginliği olan arazi ve toprak
kaybına neden olacağını düşünüyoruz.
Devletin asli vazifesi olan ve çoğu zaman
maliyetini o bölgede imar yapan kişi ve
kurumlardan katkı payı olarak geri aldığı
altyapı yatırımlarını zamanında yapmaktan
imtina etmesi ve bunu emirnameler için
mazaret olarak göstermesi anlaşılır gibi
değildir. İş dünyası temsilcileri olarak
kendilerinden beklentimiz büyümenin alt
yapısı olan yol, su, elektrik gibi alanlara
gerekli
yatırımların yapılmasıdır. Bunun için gerekli
finansmanın olmadığını söylemek kabul
edilebilir bir gerekçe değildir.
Emirname diğer bir yönüyle toplumsal
ve sosyal kaygılar içermeden az ve orta
gelirli vatandaşların bir konuta sahip
olabilme imkanlarını azaltmaktadır. Söz
konusu emirname mantığıyla bir birim
konuta yansıyacak arsa ve arazi maliyeti
oldukça yükselmekte ve sosyal adaletsizlik
yaratmaktadır.
Yine bir başka açıdan yıllardır iç ve dış
yatırımcılar üzerinde KKTC devleti olarak
yaratmaya çalıştığımız ‘Yatırım Ortamı
Güvenliği’ bu emirname ile büyük bir
erozyona uğratılmaktadır. İş insanlarının
ve yatırımcıların öngörüleri yanıltılmakta,

yatırım istekleri azaltılmaktadır.
Sonuç olarak bölgedeki yatırımları ve ekonomik aktiviteleri negatif
yönde etkileyecek Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirname
Taslağı’nın bu şekliyle daha ileri götürülmeden gündemden
kaldırılmasını talep ediyoruz.
KTTO olarak elbette ki planlı ve sürdürülebilir bir büyümenin
destekçisiyiz. Ancak bunu başarmanın yolu katılımcı bir anlayışla; ilgili
tüm sivil toplum örgütleri ve yurttaşların içinde bulunacağı şekilde
çalışmak ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi ve toplumsal refah
artışını sağlayacak içerikte Bölge İmar Yasaları’nın yapılarak yürürlüğe
girmesidir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.
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İşi insanı Mehmet Eziç, Doğu
Akdeniz Üniversitesi’nde, turizm
ve gastronomi eğitimi alan
öğrencilerle bir araya geldi.

Ekonomi / KASIM 2018

Güçlü bir kimlik
sizi büyütür

Kalabalık bir öğrenci topluluğunun yer aldığı etkinlikte Eziç, başarı
hikayesini ve iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.
Öğrencilere, “özgün olun, ne iş yaparsanız
yapın, taklitçi olmayın” tavsiyesinde bulunan
Eziç, farklı olabilme ve farklı kimlik yaratmanın
iş yaşamındaki önemini vurguladı.
Büyüme serüveni sürecini de anlatan Eziç,
Kıbrıs ölçeğinde bunun pek kolay bir iş
olmadığının altını çizdi.
Kızları Hazal ve Sıla’nın da şirkete dahil
olması ile birlikte kurumsallaşma, büyüme
ve tarz farklılığı ile “aile işletmesi” olan Eziç
markasının, kurumsallaşma adımları attığını
vurguladı.
Lavash serüveni...
Dört Eziç şubesi ardından, Lavash markası
ile piyasada yeni bir tarz benimsediklerini
anlatan Eziç, şöyle devam etti:
Dürümü, lahmacunu seviyoruz. Damak
tadımıza uygun. Lavash markası bu amaçla
doğdu. Başarılı bir yatırım oldu.
Zaman zaman Eziç’e de rakip ama herkesin
güvenle tüketeceği bir marka yarattık.
Şimdi ise, Eziç Point markası ile şehirlerden
daha uzak noktalara ulaşıyoruz. Orta ve uzun
vadede planladığımız yatırımlar oldu.
“Yaşam biçimim, üretmek, gelişmek”
Mehmet Eziç, Kıbrıs’ta yatırımın sürekli
içerisinde risk barındırdığını belirterek, “Aile
olarak durağan bir süreç sevmiyoruz. Hem
kendimizi yeniliyor, hem de geliştirmek için
adımlar atıyoruz” dedi.
Restaurant alanına sağlam bir dijital yatırım
yaptığını ve ciddi bir kontrol mekanizması
kurduklarını anlatan Eziç, “Yeniliği takip
etmek ve işimizle uyumlaştırmak kaçınılmaz.
Bu adımları da iş gelişiminin bir parçası olarak
görüyoruz” ifadesini kullandı.

Yurt dışı yatırım...
Yabancı yatırımcıların zaman zaman kendilerine “iş ortaklığı” teklif
ettiğini belirten Eziç, Türkiye ve Türkiye dışı yatırım fikrinin her
zaman şirket bünyesinde değerlendirdiğini vurguladı.
Gıda sektöründe “uzaktan denetim” sisteminin mümkün
olmadığını söyleyen Eziç, yeniliğin her zaman yakın bir ihtimal
olduğunu söyledi.
Günümüz şartlarında her gün yeni yatırımların, büyük bütçelerle
açıldığını vurgulayan Eziç, “Yatırım yapmaktan korkmayın. 3
masayla başlayın, 20 çeşit menü olmasın, 5 olsun. Ama kimliğiniz
olsun. Güçlü bir kimlik sizi büyütür. Sağlam bir bütçeden ziyade,
kimliği olan bir mekan daha avantajlıdır...” dedi.
Lezzet ve kimlik stratejistinin önemine dikkat çeken Eziç, başarıda
bu sürekliliğin önemli olduğunu vurguladı.
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KTTO İndirim Kampanyası 31 Aralık 2018
Tarihine Kadar Uygulanmaya Devam Edecek
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) öncülüğünde 1 Kasım’da
başlatılan ve Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımı ile
gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurulan indirim
kampanyasına katılan firma ve marka sayısı 133’e ulaştı.
İndirim kampanyasının 30 gün olan uygulama süresi,
firmalardan gelen yoğun talep üzerine 31 Aralık 2018 tarihine
kadar uzatıldı. İndirim kampanyası yüksek enflasyon ve hayat
pahalılığına karşı hane halkının korunmasını amaçlamaktadır.

İndirim kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak ve
kampanyaya katılmak isteyen firmaların, KTTO Ticaret
Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen’e (0392 228 37 60)
başvurmaları gerekiyor. Kampanyaya katılım tamamen
gönüllülük esasına dayanmakta ve indirim kriterleri firmalar
tarafından belirlenmektedir.
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