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20’de

‘‘Maliyetleri 
düşürerek, 
ihracatın 
önündeki tüm 
engelleri 
kaldıracağız’’

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve 
Enerji Bakanı

8’de 12’de 16’da 18’de 22’deAziz Limasollu Erbil Arkın Evren Günsel Mustafa Özbilgehan Nilay Nizam Paralik

‘Santrallerde 
fuel oil yerine 
LNG’

‘Sektörümüz, 
hükümet 
tarafından ikinci 
sınıf muamelesi 
gördü ve bu 
muamele devam 
ediyor’

‘Maske 
standardı 
için tüzük 
hazırlandı, 
fakat 
geçirilmedi’

‘Hepimizin ortak 
düşüncesi: 
çıkış yolunu 
aramaya devam 
etmek zorunda 
olduğumuzdur’

‘’Maddi 
desteklerin proje 
bazlı olarak 
yürütülmesiyle 
biz ekonomik 
olarak biraz daha 
güçlenebiliriz’’

‘’Yurtdışından 
gelen öğrencilerin 
ülkemize Yaratacağı 
katma değer 800 
milYon türk 
lirasıdır’’

‘‘
‘‘

KKTC Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi 
dönemindeki eğitimi değerlendirdi.

Olgun AMCAOĞLU 
(Milli Eğitim ve Kültür Bakanı)

2’de

‘’Öğrencinin karantina ücretini öğrenci 

ödeyecek’’ dediğimizde ayağa kalkan bir kesim 

oldu. Bizim almak gibi bir gailemiz yoktu. 

Gelmiş olduğumuz noktada öğrenciler için  

ödenecek maksimum toplam tutar 30 Milyon 

Türk lirasıdır. Açıklanan 50 Milyon Türk Lirası, 

30 bin öğrenci içindir. Ancak karşılığında bu 

ülkede hizmet alıp, kaliteli eğitim almak için 

gelen öğrencilerin yaratacağı katma değer 800 

Milyon Türk Lirasıdır.
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Ayın konusu

Bakanlık görevine 
başladığımdan 
itibaren 271 okulun 
ve toplamda 53 bin 
öğrenci içerisinde 
%16’lık kısmının 
erişiminin olmadığı 
bu da yaklaşık 5 bine 
yakın öğrencinin 
tablet veya internet 
alt yapısının 
eksikliğinden 
dolayı erişim eksiği 
yaşadığını tespit 
ettik. Önemli olan 
bir öğrencinin 
alamaması söz 
konusu devletin 
imkansızlığından 
dolayıysa eğer 
bu çok önemlidir. 
Pandemi sürecinde 
yaşanan sıkıntılardan 
dolayı uzaktan 
eğitim yüz yüze 
eğitimin kalitesine 
asla ulaşamaz. Ancak 
‘’beterin beteri 
vardır’’ noktasından 
hareket edersek eğer 
telafisi mümkün 

dersleri, uzaktan 
eğitimle giderildi. 
Bu anlamda özellikle 
öğretmenlerimize 
büyük bir teşekkür 
ediyoruz. Onların 
gayreti sayesinde 
%84’lük katılabilme 
sağlama onların 
çalışmalarının 
ürünüydü. Bizden 
önceki dönemde de 
bakanlık merhaleler 
kaydetmiştir. 
DSÖ diyor ki; 
bundan sonraki 
süreçlerde de her yıl 
kuvvetle yaşanması 
ihtimal sorunlarımız 
olacaktır. Yüz yüze 
eğitim verilirken, 
alternatifteki 
eğitimler telafi 
edilebilir denir. 
Bu anlamda ben 
Maliye Bakanlığım 
dönemimde, eğitime 
aktarmış olduğumuz 
15’e yakın okulun 
alt yapı çalışmasının 
başlamasıyla okul 

2021 Yılı 
Bütçesi nasıl 
olmalı ?

Özel sektörde ise 
en kötü işletme 
bile gelir gider 

dengesini korumak 
durumda olup, devlete 
girdiyi bir fiil yapan 
kesimdir. İşletmenin 
devamı için her zaman 
kendisi özveride 
bulunmakta ve en son 
çare olarak personel 
durdurmaktadır ki 
bu devletin gelirinin 
düşmesi demektir. 
Kamuda tasarruf 
adına işten durdurma 
olmadığından emekli 
olanın yerine personel 
alınmama yöntemi 
uygulanmaktadır. 
Fakat bu da özellikle 
devletin gelirlerinin 
tahsil edildiği dairelerde 
hizmetlerin aksamasına 
sebebiyet vermektedir. 
Personel alımları 
yerine mevcut geçici 
kadroların bakanlıklar 
arası kaydırılarak 
ihtiyaç olan bölümlerde 
görevlendirilmesi 
gerekmektedir. Kamuda 
istihdamlar genellikle 
hatalı yapılmaktadır. Her 
ne hikmet ise memur 
alımları vatandaşa 

hizmet veren dairelere 
değil, sırf masa başında 
iş yapmayan, “bugün 
git yarın gel” diyen 
bölümlerde istihdam 
edilmektedir. Bilahare 
bu boş ve hoş vakit  
geçirenlerde gerek 
mesai gerekse mesai 
sonrasında EK işlerle 
de meşgul olup özel 
sektöre bir darbe de 
onlar vurmaktadır. Canla 
başla çalışan, görevini 
layıkı ile yerine getiren 
diğer kamu görevlileri 
ise bu manzara 
karşısında motive 
düşüklüğü, haksızlığa 
maruz kalmaktadır. 
Burada sorumluluk 
amir, müdür ve 
müsteşara kalmaktadır. 
Bu kadar küçük bir 
ülkede neyin çalışıp 
neyin çalışmadığını 
sayın milletvekilleri 
bilmektedir, dolayısı ile 
bütçe görüşmelerinde 
bu husus meclis alt 
komitesine gelen kamu 
görevlilerine bütçe 
yasasının A,B,C,D 
cetvelleri sorularak 
izahat alınarak bütçede 
gerekli tadilatlar 
yapılmalıdır.
Kamu yönetiminde 
verimlilik hususunda 
bilinen eksiklik ilave 
personel alımı ile değil 

‘‘Yurtdışından 
gelen öğrencilerin 
Yaratacağı katma 
değer 800 milYon türk 
lirasıdır’’

KKTC Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi 
dönemindeki eğitimi değerlendirerek, bakanlığın bu minvalde yürütmüş 
olduğu çalışmalara değindi.

Fiktif gelirler sadece kağıt üzerinde kalıp, 
kamunun muhasebeleşirken girdi çıktı 
yapmasından başka bir işlem değildir. 

Her yıl bütçenin büyük bir oranı 
maaşlara ve ek mesailere ayrıldı 
denilerek aynı şikayet yapılmaktadır. 
Devletin kamu personeli üzerinde vergi 
girdisi de fiktiftir.

sayımızı arttıracağız. 
Artan okul sayısına 
bağlı olarak alt yapımız 
güçlenecek ve sınıftaki 
sayılar azalarak risk 
azalacaktır. 
Biz devletin imkanlarını 
ve pandemi döneminde 
yüz yüze eğitim vermek 
için uğraşıyoruz. Şu 
anda erişimi olmayan 
öğrencilerimiz 
için de kendimizi 
mükellef hissediyoruz. 
Bakanlığımız serverı, 
geçen seneye oranla 
50 katı arttırıldı ve 
aynı anda 70 bin 
öğrencinin sisteme girip 
dersine ulaşılabilmesi 
sağlanmıştır. Ancak 
ülkemizin geniş bant 
ağının olmamasından ve 
alt yapının eksikliğinden 
dolayı şu anda 14 bine 
yakın öğrenci derse girip 
faydalanabiliyor. 
 
online eğitim 
dersleri başta Brt ve 
türksat uydularına 
bağlı kanallarda 

Mehmet Kader
köşe yazarı
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yayınlanması için 
herhangi bir çalışma 
yapıldı mı? 
Bir sonraki dönemde 
sadece BRT değil; 
Türksat`a yayın 
veren televizyonların 
gün içerisinde ders 
yayınlanması için 
çalışmalara başladık. 
Tabii ki bu 3 aylık süreçte 
tümünün aynı anda hayata 
geçirilmesi mümkün 
değildir. Öncellikli 
olan sorunları teker 
teker çözerek ilerlemek 
istiyoruz. Tümünün 
üzerine bir anda abanarak 
hiçbir şey yapamamak 
değildir. Geldiğimiz 
noktada öncellikle eksik 
materyalleri ve sorunlu alt 
yapısını halledip, onları 
ölçme ve değerlendirme 
yapılabilir bir noktaya 
geçmesini sağlamak 
istiyoruz. Bu sayede 
okulları açamadığımızda 
ilgili sınavların uzaktan 
eğitim noktasında 
yapılıp, değerlendirip 
ve önümüzdeki yıla 
daha nitelikli eğitimin, 
hibrit eğitim noktasında 
programların hazırlanması 
için paydaşlarımızla 
yapacağımız çalışmalarla 
2021-2022 yılındaki 
eğitim sezonun daha 
ayakları yere basan ve 
planlanmış bir şekilde 
devam edeceğiz. Sistem 
oluşturuldu. 

Başlattığınız kampanya 
ile toplanan tablet ve 
laptop sayısı nedir? 
kampanya sürecini 
değerlendirir misiniz?
Hem cumhurbaşkanımız 
hem de başbakanımız 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
ile yapmış olduğumuz 
bağlantılarla dile 

getirdiğimiz taleplerin ve 
ülkemizdeki kampanyanın 
geniş olarak yayılması 
için destekler devam 
ediyor. 
Şu an için Mesleki Teknik 
Öğretim Dairesinin 
tamamının ihtiyaçları 
karşılanmıştır. Orta 
eğitim de çok az bir 
rakama daha ulaşırsak 
eğer eksikliklerimizi 
tamamlayacağız. 
Orta eğitimde 1,030, 
İlköğretimde ise 4 bin 
laptop, tablet ve 1,500 
yakında internet erişimi 
olmayan çocuğumuz 
vardır. Biz çok süratle 
ay sonuna kadar 
ilköğretimde olmak 
kaydıyla internet ve tablet 
ihtiyaçlarını karşılayıp, 
karma eğitim dediğimiz 
sisteme geçmekle 
alakalı sendikalar 
ve müdürlerimizle 
yapmış olduğumuz 
planlara göreve aşılama 
programının son haline 
göre ilerleyeceğiz. 
Her gün için bize 
yardımlar gelmektedir ve 
ihtiyaçlar azalmaktadır. 
Herkesin gösterdiği 
hassasiyet, Kıbrıs Türk 
ruhunun dayanışmasının 
halen hayatta olduğu 
göstergesidir. Kimseye 
bu konuda baskı 
yapmıyoruz ve yaşanan 
ekonomik sıkıntının da 
ortada olduğu dönemde, 
insanlarımız kara gün 
için sakladığı akçeleri 
çocuklarımızın eğitimi 
için bize gönderiyor. 
Sadece yaptığımız sosyal 
medyada yaptığımız 
challenge ile bine 
yakın insana destek 
sağlamıştır. Sadece 
iktisat bankasından 250, 
Crediwest`ten 100, 100 

iPhone 13 
ne zaman 
tanıtılacak: 
işte ilk iddia
Apple’ın yeni telefon modeli 
iPhone 13’e ilişkin sızıntılar 
başladı. Şirketin telefonu ne 
zaman tanıtacağına dair iddialar 
ortaya atıldı. Henüz tam tarih 
kesinleşmese de hangi ayda yeni 
iPhone’un tanıtılacağına ilişkin 
sızıntılar yaşandı. Apple her yıl 
yeni iPhone modelini tanıtıyor. 
Şirketin bu yıl da iPhone 13 
modelini tanıtması bekleniyor. 
Bir diğer ihtimal ise iPhone 13’ün 
başka bir adla tanıtılması. Apple’ın 
teamüllerine göre Eylül ayı yeni 
iPhone modelinin tanıtıldığı 
dönem.Apple’ın cihazı Eylül’de 
tanıtsa bile yeni iPhone’un raflara 
girmesi ekim ayını bulabilir.

iPhone 13 silineBilir

Hollywood filmlerinde sıkça 
gösterildiği gibi 13 sayısı ABD’de 
uğursuz kabul ediliyor. Bu nedenle 
Apple’ın yeni iPhone’u farklı bir 
isimle piyasa sürebileceği iddia 
edildi. Yeni iPhone’ın iPhone 
13 yerine iPhone 12S olarak 
satılabileceği ifade ediliyor. 

güneY kıBrıs 
aşılamada 
Beşinci sırada
Rum kesiminin, korona virüsün 
tespit edilmesi için yapılan testler 
konusunda Avrupa devletleri 
arasında birinci, aşılama konusunda 
ise beşinci sırada olduğu ifade 
edildi. Alithia gazetesinde yer 
alan haberde, 15-21 Mart tarihleri 
arasında Güney Kıbrıs’ta 314 bin 
182 test yapıldığı ve bunların 291 
bin 789’unun hızlı antijen testi 
olduğu belirtilirken, 21 Mart tarihine 
kadar ise Güney Kıbrıs’ta 131 bin 
623 aşılama yapıldığı kaydedildi. 
Bunlardan 37 bin 109’unun iki 
dozu da alarak aşılarını tamamlayan 
kişiler olduğu belirtilirken, Güney 
Kıbrıs’ta Mayıs ayının ilk haftasına 
kadar yaklaşık 310 bin kişinin en 
azından aşının ilk dozunu almış 
olmasının beklendiğini ekledi.

adet bankalar birliğinden, 
100 adet Ömer Gültekin, 
100 adet Hüseyin Tanpınar 
isimli iş adamı arkadaşımız, 
25 adet Belediye Emekçileri 
Sendikası, 25 adet Kamu-
İş, Kamu-Sen 15, Memur-
Sen 15’den son 1 haftalık 
periyotta bine yakın tablet 
desteği verildi. Herkes 
çorbaya bir tuz koyabilme 
aşkı ve sevdasıyla bize 
yardımlaşma gösteriyor. 
Daha önce yapılan 
yardımları içeren ve aklımıza 
gelmeyen çok isim ile sayı 
vardır. 

‘’her tablet bir gelecek’’ 
demektir. Bir tablet ile 
bir evladımızın geleceğe 
umutla bakabilmesi ve 
sıkıntılarının atlaması için 
önemlidir. Bu anlamda 
adını zikredemediğim, 
hatırlamadığımız verilen her 
katkıya ve herkese teşekkür 
ediyoruz. 

Çocuklarımızın 
sosyalleşmesi ve 
daha da sportif 
faaliyetleri yapmaları 
için ne yapmayı 
düşünüyorsunuz?
Bizim bunları 
yapabilmemiz için 
yegâne gereken; 
okulları açmamızdır. 
Artık doyum noktasına 
gelen uzaktan eğitimin, 
karma eğitime 
geçmesinden başka çare 
yoktur. Bu anlamda 
sağlık bakanlığının 
açıklayacağı aşılama 
programa bağlı olarak 
bizde taslak olarak 
duran ve okulların 
yeniden açabilmesi 
sınavların yerine 
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İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie Oda Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti. Ziyarette Deniz’e Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç  Cin ve Evren 
Günsel Erçelik ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.

GİAD Başkanı Muhit İnce ve beraberindeki heyetle KTTO’nı ziyaret etti.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Soner 
Erkek KTTO Ankara Temsilciğini ziyaret ederek KKTC Güvercinlik OSB Projesi 
çalışmalarını değerlendirdi.

KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz , Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve ekibinin katılımı ile Beyarmudu’nda 
gerçekleşen ‘organize sanayi bölgesi’ konusunda düzenlenen toplantıya katıldı. 

KITSAB Başkanı Sn. Orhan Tolun, KTTO ziyaret etti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın KTTO’ya ziyarette 
bulundu. Toplantıda Oda Başkanı Turgay Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve 
Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen hazır bulundu. 

Avusturya Büyükelçisi Eva Maria Ziegler KTTO’nı ziyeret etti. Ziyaret sonrası 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, sn Eva Maria Zieglere Kıbrıs’a özgü Lefkara işi 
hediye etti.
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Soru: Ülkemizdeki alternatif enerji ile 
ilgili değerlendirmeniz nedir? Bir çalışma 
yaptınız. Yaptığınız çalışma sonucunda 
elde ettiğiniz raporlama hakkında bilgi 
verir misiniz?
Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerinden 
oluşan Enerji Komitesi’nce hazırladığımız 
bir raporumuz var. Konuyu şu şekilde 
değerlendirdik.  Ülkemizdeki santrallerimizin 
tamamı fuel oil ile çalışıyor. Dolayısıyla fuel 
oil’in de bir kalitesi var ve kalitesi de sürekli 
olarak gündeme gelmektedir. Örneğin 
her ev elektriğini şebekeden alıyor. Ancak 
zaman zaman jeneratör de kullanılıyor. 
Biz mevcut fuel oil çalışan jeneratörleri 
alternatif olarak nasıl değerlendirir veya 
değiştiririz noktasında çalıştık. LNG; 
sıvılaştırılmış gaz demektir. Yaptığımız 
çalışmalar sonucunda gazın bulunacağını 
varsayarsak LNG dediğimiz sıvılaştırılmış 
gaz, gemilerde de vardır. Gemiler gelip bize 
özellikle mevcut santrallerin bulunduğu 
noktada, LNG ile santrallere alternatif 
olarak LNG’e dönüştürülebilir. Bu sayede 
santralleri hem fuel oil çalışabilir hem de 
LNG olarak çalıştırabiliriz. Bunun bize 
avantajını da bir örnekle ifade edeyim. 

Örneğin Türkiye’de 
arabalarda LPG’ler 
vardır. LPG bittiği zaman 
benzin koyuyorlar ve 
alternatif yaratılarak yol 
alınıyor. Bu alternatif 
yaratılırken, LNG’inin 
fuel oil’e göre daha 
ucuz olduğu ortadadır. 
Bu konu incelediğinde, 
Türkiye birçok ülkeden 

sıvılaştırılmış gaz almaktadır. Dolayısıyla 
bize şimdilik, gemilerden sıvılaştırılmış 
gaz gelecektir. Bu gaz çevreyi de 
kirletmemektedir. Bunun yanında kablo ile 
Türkiye’den ülkemize enerjinin getirilmesi 
söz konusudur. Kablonun geldiği varsayarsak 
eğer, bunun yanına güneş enerjileri 
santrallerimize de bağlayabileceğiz. Çünkü 
güneş enerji panelleri çok kullanışlıdır. 
Çünkü ülkemiz 365 günün yaklaşık 350 
günü güneş almaktadır. Örneğin hava 
bulutlu olmasına rağmen güneş panelleri 
enerji üretebilmektedir. Dolayısıyla 
öncellikle Fuel oil, LNG ve mevcut güneş 
santralleri ile enerji alternatiflerimiz artar. 
Eğer kablo gelirse… Güneş santrallerinin 
depolanmasıyla ilgili Komite üyeleri ile 
beraber hazırladığımız başka bir çalışmamız 
daha var. Bu çalışma devam etmekte ve 
kullanılmaktadır. Bunlar da artırabilir. Ancak 
buradaki sorun, daha da ucuz elektrik 
kurulabilir olmasıdır. Sadece kurulum ücreti 
vardır. Bu anlamda bende evime güneş 
paneliyle sistemimi kurdum. Bir miktar 
para verdim ve bunun karşılığını belki de 
5 yıl sonra alacağım fakat bu tip yatırımlar 

bir defa yapılır ve daha sonrasında sefası 
sürülür. Bu alternatif düşünüldüğünde 
güneşten maksimum faydalanabilir. Ülkemiz 
rüzgâr almadığı için rüzgâr enerjisini üretimi 
alternatifini raporumuzda yer vermedik. 
Yine çöpten de enerji üretilebilir.
Örnekle pekiştirirsek eğer; bir ev elektriği 
Kıb-Tek’den alır. Bu ev Kıb-Tek’den aldığı 
elektriğinin yanı sıra jeneratör aldı. Elektrik 
kesilirse eğer, jeneratörden elektrik 
alınabilir. Ancak güneş paneli de kurulabilir. 
Dolayısıyla evde hem Kıb-Tek’den elektrik 
alınıyor. Zorda kalırsa eğer jeneratörden 
elektrik alınır. Öte yandan kurulan güneş 
paneliyle de desteğini arttırır.
Tüm seçenekler göz önünde 
bulundurulduğunda epey bir şekilde yol 
alınmış olur. Dünyada çalışan sistemden 
bahsedecek olursak eğer; birçok ülke 
birbiriyle bağlantı halindedir. Örneğin 
Bulgaristan’da elektrik ucuz ve ucuz olduğu 
saatlerde Bulgaristan ile anlaşılıp elektrik 
alınıyor. Tıpkı Dolar, sterlin almak gibi. 
Dolayısıyla biz Enerji Komitesi olarak, 2035’e 
kadar gerek Kıb-Tek’in çalışmalarını gerekse 
de mühendis arkadaşlarımızın çalışmalarını 
inceledik ve bu raporu hazırladık. Bizim 
israftan kaçınmamız gerekiyor. Ancak 
hükümet edenler ve yöneticiler, israftan 
çok; başka konulara öncelik verdiler. Bugün 
çektiğimiz sıkıntılarının büyük bir kısmını 
da Önceliklerimizin ve bakışımızın farklı 
olmasından kaynaklanıyor. Kısacası 

NE BİÇMEK İSTESEN ONU EKMELİSİN 
ve ekilen ürün hasat zamanına kadar kim 
gelirse gelsin bu hedeften şaşmamalıyız.

‘‘santrallerde fuel oil yerine LnG’’
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası BŞK Vekili ve Enerji Komitesi üyesi Aziz Limasollu, alternatif enerji konusunu değerlendirerek, bu 
alanda Enerji Komitesi’nin hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgiler verdi. Limasollu, ülke olarak israftan kaçınılması gerektiğine 
dikkat çekti.

Aziz LiMAsOLLU
Kıbrıs Türk Ticaret Odası BŞK Vekili ve Enerji Komitesi üyesi

LNG; sıvılaştırılmış gaz demektir. 
Yaptığımız çalışmalar sonucunda gazın 

bulunacağını varsayarsak LNG dediğimiz 
sıvılaştırılmış gaz, gemilerde de vardır. 
Gemiler gelip bize özellikle mevcut 
santrallerin bulunduğu noktada, LNG 
ile santrallere alternatif olarak LNG’e 
dönüştürülebilir. Bu sayede santralleri 
hem fuel oil çalışabilir hem de LNG olarak 
çalıştırabiliriz.
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Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC'de iş 
insanlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Türkiye 
ile KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve 
ticari ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde 
sürdürmek ve geliştirmek için ortaklaşa 
gayretli bir çalışma sürdürüyoruz.”

Ticaret Bakanı Pekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları 
kapsamında, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı 
ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında, 
Türkiye ve KKTC’den iş insanlarının katılımlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı 
düzenlendi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmasında, KKTC iş dünyasıyla bir araya gelmekten 
duyduğu memnuniyetini ifade ederek, “Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı 
yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek ve geliştirmek 
için ortaklaşa gayretli bir çalışma sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar, KKTC’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun etkileşimini 
destekleyen, ihracat potansiyelini artıran ve KKTC ekonomisinin sürdürülebilir 
büyümesine katkı sağlayan her projenin destekçisi olduklarını söyleyen Pekcan, 
bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Pekcan, ikili ticaret ile karşılıklı yatırımları artırmak istediklerini kaydederek, 
KKTC’nin ürünlerinin diğer ülkelere ihracatını sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İkili ticaretin finansmanı noktasında, firmaların bankacılık sisteminden, kredi 
imkanlarından ve Türk Eximbank imkanlarından yararlanabildiğini belirten 
Pekcan, “2018-2020 döneminde 17 firma Eximbank’tan 12,8 milyon lira 
değerinde kredi kullanmıştır. İş dünyamızın çok kıymetli temsilcileriyle bugün 
buradayız. Yatırımların karşılıklı artırılması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 
Önerileri de alacağız.” diye konuştu.

“Yatırımların yasal alt yapısını da oluşturacağız”

Pekcan, “İki ülke arasındaki ‘Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması’nın da bir an önce imzalanmasıyla yatırımların yasal alt yapısını da 
oluşturacağız.” dedi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını nedeniyle küresel ekonomilerin daraldığını 
kaydeden Pekcan, tüm dünyada, Türkiye’de ve KKTC’de de en çok hizmetler 
sektörünün olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Aşılama sayesinde salgının etkisinin azalmasıyla beraber 2021’in ekonomik 
açıdan verimli geçeceğini ifade eden Pekcan, “KKTC’de hizmetler sektörünün 
dışında, KKTC’nin coğrafi konumu, genç nüfusu ve tarıma uygun iklim koşulları 
nedeniyle, bilişim sektörü, sağlık turizmi, organik gıda üretimi ve yenilenebilir 
enerji alanında çeşitli yatırım potansiyelleri mevcut. Bunu da iş insanlarımızın iyi 
değerlendirmesi gerekir.” dedi.

“STK’lar olarak KKTC’nin yanındayız”

Pekcan, buradaki toplantıdan sonra Ortak Komite Toplantısı’nı 
gerçekleştireceklerini, bir eylem planı oluşturacaklarını ve bu planda STK’lardan 
alacakları önerileri değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Pekcan, “Türkiye olarak sadece devlet ve siyasi olarak değil, STK’lar 
olarak da KKTC’nin yanındayız. Bugünkü resim bunun göstergesidir. Bütün 
STK başkanlarımıza bu anlayışları ve katılımları için teşekkür ediyoruz. 
Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi olarak, tüm kurumsal kapasitemizle her 
zaman KKTC’nin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 
Birbirimizden karşılıklı olarak güç almaya devam edeceğiz.” dedi. 

“Üretimdeki maliyetlerimizi azaltmamız gerekiyor”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı da bugün KKTC açısından 
tarihi öneme sahip bir ziyarete tanıklık ettiklerini söyledi. 

KKTC’nin ana vatan Türkiye ile ticari münasebetlerini ve bu münasebetleri 
STK’lardan dinleyerek bir yol haritası hazırlamaya çalışacaklarının altını çizen 
Arıklı, “Özellikle son dönemde KKTC ile Türkiye, Kıbrıs meselesinde yeni bir 
yol haritası çizmiş bulunmaktadır. 50 yıldan beri müzakere edilen federasyon 
safsatası artık tarihe gömülmüştür, bundan sonra yeni bir yol haritasıyla yola 
devam edilecektir. Bu yol haritası da iki devlet esasına dayanıyor. İki devletten 
bahsediyorsak, bu devletlerin ekonomik birbirine yaklaşan bir seviyede olması 
en büyük arzumuzdur.” diye konuştu

Arıklı, KKTC’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Türkiye ile burada üretilen tüm 
malların Türkiye’ye ulaştırılmasında karşılaştıkları engelleri birlikte konuşmaları 
gerektiğini, üreten bir toplum haline gelmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Arıklı, “Ürettiğimizi başta ana vatan Türkiye ve ondan sonra da Türkiye 
üzerinden dünyaya pazarlamamız en büyük hedefimiz. Bu hem kolay hem de 
zor. Bizim üretimdeki maliyetlerimizi azaltmamız gerekiyor, rekabet edebilir bir 
ortama ulaşmamız gerekiyor, bunun için devletin tüm imkanlarının mümkün 
olduğunda adil ve eşit bir şekilde paylaşmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor.” 
dedi. 

İki bakan, hitaplarının ardından STK’ların görüş ve önerilerini aldı.

Toplantıya, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı Bendevi 
Palandöken, Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Abdurrahman 
Kaan, Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) Başkanı Mithat 
Yenigün ve Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) Başkanı 
Abdulkadir Akgül, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası (KTTO) Başkanı 
Turgay Deniz ile KKTC’den 
diğer STK başkanları katıldı.



Ekonomi /  Mart 2021

Kıbrıs Türk Ticaret Odası



12
Ekonomi /  Mart 2021

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Duayen iş 
insanı Erbil 

Akın dünden bugüne 
iş yaşamını anlatarak, 
ülkeye ve dünyaya yaptığı 
yatırımları değerlendirdi.  
Turizm sektörünün 
hükümet edenler 
tarafından ikinci sınıf 
muamelesi gördüğünü 
ifade eden Akın, Nisan 
ayından turizmin 
açılacağını öngördüğünü 
söyledi.  

Hayat hikayenizi dünden bugüne anlatır mısınız? 

Şivem ne kadar farklı bile olsa, her ne kadar Londra çocuğu gibi 
konuşuyorsam da sırılsıklam âşık olduğum ülkedir Kıbrıs… Kıbrıs 
benim evimdir. Annem ve Babam görücü usulüyle evlenmişti. Babam 
Ayia Anna, annem ise Arçoz’ludur. Has Kıbrıslıyım. ‘’Kıbrıs’ın en çok 
neyini seviyorsun?’’ diye soruyorlar. Kıbrıs’ın her şeyini seviyorum… 
Taşını, toprağını, denizini, kökünü, her şeyini… Kıbrıs’ın kemikleri 5 
bin yıl öncesine dayanır. Kıbrıslı Türkleri çok seviyorum, karakterlerini, 
uysallıklarını, kavgacı olmamalarını seviyorum. 

  Deniz tutkum var ve sürekli olarak denize 
açılıyorum. Hatta okyanus bile aştım. 
Tersanemizde yaptığımız ve tamamıyla bize ait 
olan motorsuz yelkenimiz ile okyanusu aştık. 
2 hafta 11 saat süren macerada toplamda 6 
kişiydik. 4 kaptan, kaptanın eşi ve ben vardım. 
Kanarya Adaların başlayan yolculuğumuz, 
Karayip Adalarında tamamlandı ve okyanusu 
aşmış olduk. Yolculuk yaptığımız teknemiz daha 
sonra birden çok yarışa katıldı.
İş hayatıma 1977 yılında başladı. Sonra çok çalıştım… Çalışarak, 
büyüdük. İstihdam sağlamayı,  iş yaratmayı ve istihdam sağlamayı  çok 
seviyorum. Şu anda 2500 kişiyi istihdam ediyoruz ve bunu da gururla 
söylüyorum: ‘’Genelde yatırım sahipleri Kıbrıs’a yatırım gelip yapar fakat 
ben tersini yaptım. Kıbrıs’tan yurtdışına açıldım.’’ Biraz da şanslıydık 
ve yurtdışında yatırım yapabilme imkanına sahip oldum. Şu anda Irak, 
Lübnan, Türkiye, İngiltere ve Kıbrıs’tayız. İngiltere’de Golf

sahamız var ve şu anda inşaata çeviriyoruz. Irak, Lübnan’ın yanı sıra 
Türkiye’nin Antalya ilinde tersanemiz var. Yat inşaatı yapmaktayız. 

Aslında Endüstriyel Tasarım alanında mezun oldum. Hayata güzel 
sanatlar ile plastik, heykel tıraş üzerine başladım. Londra’da gurbetçi 
çocuğuydum ve her zaman burslarla okuduk. Mezun olmaya yakın 
bir dönemde ‘’ya fakir bir ressam veya heykel tıraş ya da öğretmen 
olacağım’’ dedim. Ancak öğretmen olmak istemiyordum. Daha sonra 
Casino sektörü içerisinde yer alan bir arkadaşım bana; ‘’1974 yılı gelip 
geçti. Artık Kıbrıslı Türklere de imkân doğdu. Gel gidelim. Belki bize de 
bir Casino açma lisansı verebilirler’’ dedi. Geldik ve şansımızı denedik, 
lisansımızı aldık. Ancak param yoktu. Hatta sağ elimde Casino açma 
lisansım, sol elimde bin 300 pound borç kağıdım duruyordu. Ancak 
yatırımcı buldum. Casinomuzu yaptık ve arkamızdan daha da geldiler. 
Binlerce insana iş sağladık ve biz sadece bir parçasıyız. 

Ülkemize günahıyla, sevabıyla ilk Casinoyu getirdim. Biz öyle bir şey 
yarattık ki Casino sektörü sayesinde binlerce insana iş sağladık. 1977 
yılında başladığımız Casino sektöründe o zamanlar Palm Beach, 

Erbil Akın 

‘Sektörümüz, hükümet tarafından ikinci sınıf 
muamelesi gördü ve bu muamele devam ediyor’

“

“
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Constantine ismine sahipti. Biz Palm Beach diye çevirdik fakat adanın 
şeklini değiştirdik. Bavul turizm ve bu turizmle yaşayan ülke, tamamen 
ticarete döndü. 

Kıbrıs’ta yatırım yapmanın doğru bir karar olduğunu düşünüyor 
musunuz?

Yaptığımız yatırımlar arasında kâr anlamında mukayese edildiği 
zaman bunlar değişkenlik gösterebilir. Çünkü bazı yatırımlardan bir 
anda bazılarında ise 15 yıl sonra yatırım alırsınız. Bu yüzden stratejik 
dönemlere bakılır. Her proje ayrıdır ve onun stratejisini de ayrı çizmek 
gerekir. Örneğin Türkiye’de tersanenin dışında turizm şirketimiz var ve o 
da çalışmaktadır. Tersaneyi de tutkum için kurduk. Afrika için uzun vadeli 
bir yatırım yaptık. Arap ülkelerinde çalışmak da çok zor fakat kârlıdır. 
Yine Kıbrıs’ta bulunan yatırımımız da kârlıdır. Yoksa büyüyemezdik. 

Zamanında ülkemizde 5 yıldızlı adı altında birçok otel vardı fakat sadece 
isimleri ‘’5 yıldızlı’’ olan otellerdiler. Biz Colony ile hakiki ilk 5 yıldızlı otel 
yaptık ve hemen tuttu. Arkasından onlarca 5 yıldızlı geldi ve adanın 
standardını artırdık. Turizm sektörü, ülkenin önde gelen sektörüdür ve 
korumamız gerekir. Başka seçeneğimiz yok. 

Sanat tutkumdan hiçbir zaman vazgeçmedim ve sanatın içinde olduğunu 
unutmadım. Kıbrıs’ta kültürel bir eksiklik yaşıyordum. Kültürümüzü 
de unutmamak adına bende bir sanat okulu açayım dedim. Ancak 
ARUCAD’ı açarken, diploma versin istemezdim. Ellerini kirleten çıraklar, 
ustalar istiyordum. Cam yapanlar cam, seramik, mobil dizayn, grafik 
gibi iş yaratan bir okul istiyordum. Bu sanat okulundan çıkan kişiler iş 
yaratabilsinler istedim fakat anne ve babalar diploma istiyordu. ‘’Madem 
öyle biz de üniversite yapalım’’ dedik. Arkin University of Creative Arts 
and Design ismiyle üniversitemizi kurduk ve gerekli yerlerden onayları 
aldık. Ancak biz burayı kurarken kesinlikle bir ticaret amaç uğruna 
kurmadık! Sadece cebimizden para çıkıyor. Kurduğumuz üniversite 
artık benim değil; vakıfındır. Herkes bana; ‘’Erbil bu işi kâr amacıyla 
yapıyor’’ diyor fakat yanılıyorlar. Ben ülkem için yapıyorum. Hatta bir 
röportajımda bana; ‘’Erbil Bey, ARUCAD ile 10-15 yıl sonrası için ne 
düşünüyorsunuz?’’ diye sordu. Ben yanıt olarak: ‘’Bu yanlış bir soru. 
100-150 yıl sonrası için ne düşünüyorsunuz diye sormalıydınız’’ dedim. 
Ben istiyorum ki ARUCAD, adanın vazgeçilmez bir kültürel parçası 
olsun.  ARUCAD ile amaçlarımız farklı. 

Para her zaman araçtır, amaç değil! Benim felsefemde para daha da 
ileriye gitmek için kullanılmalıdır. 

Pandemi nedeniyle özellikle Turizm sektörü ve Casino sektörü 
olumsuz etkilendi. Duayen bir iş insanı olarak süreci değerlendirir 
misiniz?

Pandemi başladığı dönemde Bin 500 liralık destek ödemeleri konusunda 
o kadar ırkçı davranıldı ki anlatılmaz… Sadece otellerde yerlilere bu 
destek ödemesini verdiler. Diğerlerini sokağa attılar. Ödenmeyenlerin 
bazıları içerisinde adada 10-12 yıl çalışan vardı. Ancak kamuoyunun 
tamamına verdiler. Daha sonra bu hatadan dönüldüler, fakat bizim 
itirazımızdan sonra bu hatadan dönüş yapıldı. Sektörümüzde Bin 500 
liralık ödemeyi almayan insanlar, alın terleriyle bu ülkede çalışıyorlar. 
Vergi, ihtiyat sandığı, sosyal sigortaları ödeniyor. Ayrım yapılmamalıydı. 
Biraz düzeltildi fakat tam değil. 

Ülke ekonomisini değerlendirir misiniz? Hükümet, Nisan’da turizmin 
açılacağını öngördüğünü belirtti. Ülkemize turistlerin geleceğini 
düşünüyor musunuz?

Ben politika hakkında ne kokar ne de tüterim. Sağ, sol değil; ben 
ortadayım. Ancak hükümetin fikirleri çok erken değişiyor. Aşılar belirli 
bir derece gelirse ve açılabilirsek eğer; müthiş bir patlama yaşayacağız. 

Kuzey Kıbrıs belirli bir seviyede Türkiye’nin kanına işlemiştir ve bundan 
dolayı KKTC’ye gelmek isteyen olacaktır. Küçücük Kuzey Kıbrıs’ı, Türkiye 
ile turizm anlamında mukayese ettiğimiz zaman; Türkiye kocaman bir 
pastadır, KKTC ise küçük bir dilimdir. Bu yüzden patlama bekliyoruz 
fakat açılmamız gerekir. En büyük olay karantinadır. Karantina kalkarsa 
eğer; patlama olacaktır. Ancak burada kendilerine bakmadığınız, 
memleketlerine geri gönderdiğiniz binlerce insan olmadan sektörü 
açmanız da mümkün değildir. Belki de 15 bin insan çalışana ihtiyaç 
duyacağız. Bu anlamda inşallah bizim böyle sorunumuz olmayacaktır. 
Çünkü biz, tüm personellerimizi mümkün olduğu kadar elimizde tuttuk. 

 Bir iş insanı olarak sektörleri değerlendirmek 
gerekirse eğer hem sektör hem de sektör 
çalışanlarının yediği tokattan sonra kendilerine 
gelmeleri için pandemi bitse bile en az 4 veya 
5 yıl gerekir. Herkes şirketlerini farklı olarak 
yönetmektedirler. Bazıları, ‘kural öyledir’ deyip; 
‘’İş yoksa, herkesi işten çıkar’’ dedi. Ancak bizim 
gibi hiç kimseyi işten çıkartmayanlar da oldu… 
Ancak herkes etkilendi ve altından çıkmak için 
uzun yıllar gerekir. Bunu da defalarca belirtmek 
istiyorum; sektörümüz, hükümet tarafından ikinci 
sınıf muamelesi gördü ve muamele devam ediyor. 
Hükümet, karakterinden kamuoyuna oynuyor ve 
oylar neredeyse özellikle oraya oynuyor. Bu konuda 
çok kırgınım. Sadece ben değil; sektörümüzün 
tamamı kırgındır.’

“

“

‘Ben politika hakkında ne kokar ne de tüterim. Sağ, sol değil; ben ortadayım. Ancak hükümetin 
fikirleri çok erken değişiyor. Aşılar belirli bir derece gelirse ve açılabilirsek eğer; müthiş bir patlama 
yaşayacağız.’
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, pandemi 
döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla 
bakanlık tarafından başlatılan gıda ve temizlik paketi yardımlarında 
destek veren Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)’na teşekkür ziyareti 
gerçekleştirdi. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekeleşen ziyarette, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı  Dr. Koral Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı 
Çelebi Ilık, Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. 

Turgay Deniz: “ Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Önem Kazandı...”

Ziyarette konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

Turgay Deniz, “Pandemi döneminde toplumsal dayanışma, birlik, 
beraberlik ve yardımlaşma önem kazandı. Ticaret Odası olarak Sağlık 
Bakanlığı’na, 1 milyon 800 bin TL katkıda bulunduk. Pandemi gibi 
olağan durumlarda imkanlarımız dahilinde katkı yapmaya devam 
edeceğiz. Yaptığımız yardımlar bizi anlamlı kılıyor” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kuruluşundan bugüne ekonomik varoluş 
mücadelesi misyonu sürdürdüğünü ifade eden Deniz, toplumsal 
sorumluluğu ön planda tutmanın kendileri için çok önemli olduğunu 
belirtti. Geçimini bu ülkede sağlayan insanlara 
kazançtan ziyade istihdam sağlamanın daha değerli 
olduğunu dile getiren Deniz, ülkedeki genç işsizliğe 
dikkat çekti. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
pandemi sürecinde işletmelerin devam edebilmesi 
ve istihdamın korunması için radikal kararlar 
alınması gerektiğine vurgu yaparak, tüm çalışmaları 
için oda adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Dr. Koral Çağman’a teşekkür etti.

Bakan Dr. Koral Çağman: “Önceliğimiz Halkın 
Bütün İhtiyaçlarını Karşılayacak Hizmetleri 
Sunabilmek...”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral 
Çağman da, hükümet olarak önceliklerinin halkın 

bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sağlayabilmek olduğunu 
belirtti.

Ekonominin durakladığı kötü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken 
Bakan Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yaptığı katkılardan dolayı 
teşekkür etmek üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Pandemi nedeniyle Dünya ekonomisinde meydana gelen ekonomik 
küçülmenin ülkemizede de yansımalarının görüldüğüne değinen 
Bakan Çağman, bunların üstesinden gelebilecek formüller üretilmesi 
gerektiğini dile getirdi.

Pandeminin bilim verilerine göre, 2023 yılına kadar devam edeceği 
yönünde olduğunu anımsatan Dr. Koral Çağman, bu süreçte yerel iş 
gücü motivasyonunun arttırılmasının önemli olduğunun altını çizdi. 
Yerel iş gücünün aktif kullanılamadığına değinen Bakan Çağman, 
mevcut işsizleri istihdam içerisine katarak hem işsizliğin  hem de 
yurt dışından işçi getirmenin azalacağına vurgu yaptı. Çağman, tüm  
sektörlerde yaşanan ara eleman ihtiyacına dikkat çekerek , teknik 
eleman yetiştirilmesi için meslek liselerinin cazibesinin arttırılması 
ve mesleki eğitimin  kalitesinin  yükseltilmesinin gerektiğini önemle 
vurguladı. 

Ziyaret sonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral 
Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e katkıları için 
teşekkür plaketi takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral 
Çağman’dan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na Teşekkür 
Ziyareti
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‘Maske standardı için tüzük hazırlandı, 
fakat geçirilmedi’

                                                 Sunsel Enterprises Ltd. Direktörü Evren Günsel Erçelik , ülkede tek sertifikalı şirket 
olarak maske üretimi yaptıklarını kaydetti.   Erçelik,  ülkede birçok markanın maske ürettiğini ancak konuya tüzük 
ile getirilmesi hedeflenen standardın daha hayat  bulmadığını dile getirdi. Ülkemizde herhangi bir tüzük, standart, 
denetimin olmadığını ifade eden Erçelik, herkesin  denetimsiz bir şekilde maske ürettiğine değindi.

Ticaret Odasında göreviniz nedir? Ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz?

Ticaret Odasının yönetim kurulunda 
tek kadın olarak yer alıyorum. Ticaret 
Odası özellikle mevcut dönemimizde 
çok aktif olarak çalışmaktadır. 
Yönetim kurulunda yer aldığımdan 
dolayı yapılan çalışmaları yakinen 
takip ediyorum. Hatta bazı dönemler 
oluyor ki mesaimizin tamamını odaya 
ayırıyoruz. Gerek dışarda gerekse 

de pandeminin yarattığı olumsuz 
etkisinden dolayı ekonomiyi iyileştirme 

noktasında çalışmalar sürdürüyoruz. 
Ekonomik Örgütler Platformu’nda 

yer alan birisi olarak yine 
ekonomiyi iyileştirmek için 

hükümetle görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz. 

Öte yandan AB ve 
Güney Kıbrıs temsilcisi, 
İngiliz Komiseri, 

Avusturya Elçisi ile 
görüştük. Bunun 
yanı sıra hellim 
tescili konusuna 
e h e m m i y e t 
gösteriyoruz. 

Özellikle Avrupa ile yakinen görüşme 
içerisindeyiz. 

Ülkemizde maske üretimi yapan tek sertifikalı 
şirket olarak yer alıyorsunuz. Bize maske 
üretimi hakkında bilgi verir misiniz? 
Maske üretimi yapan şirketlerin özellikle 
Avrupa’ya ihracat yapabilmesi için gerekli olan 
tüm testleri yapmış ve CE belgesine sahip 
olunmalıdır. CE belgesine sahip olabilmek için 
EN14689 TYP II R sertifikasına sahip olması 
gerekmektedir. Bu da Avrupa Akreditasyon 
Birliği’nin yayınlamış olduğu standarttır. 
Türkiye’de de bu standart vardır ve maske 
üretenler bu standartta internet vasıtasıyla 
ulaşabilmektedir. Ancak bizim ülkemizde 
böyle bir standart yok. Halkımız da maalesef 
bilinçsiz olunca herkes kendine göre bir şeyler 
üretip, piyasaya sunuyor. Üretmiş olduğumuz 
maskeler 3 katlıdır. Orta kısmında bakteri 
ve virüs filtreme özelliğine sahiptir ve örgü 
değildir. Ürettiğimiz maskelerin orta kısmı 
dokuma olmayan Nonwoven kumaş cinsinden 
yapılmaktadır. Özel bir işlemden geçerek bu 
aşamaya gelir. Kullanmış olduğumuz maskenin 
dış katmanı dışarıdan sıvının geçirgenliğini 
azaltan bir özelliği vardır ve iç katmanı cildi 
tahriş etmeyen bir maddeden oluşmaktadır. 

evren günseL erçeLik

Ancak bu bir bilinçlendirme gerekir. Örneğin 
piyasada satın aldığımız ve piyasada 
EN14683 TYP II R dediğimiz sadece bir 
maske vardır ve bu maskeler Türkiye’den 

gelmektedir. Bunlarından dışında incelediğimiz piyasadaki 
maskeler, uzun süre kullanıldığında ciltte tahriş yaratır. Aynı 
zamanda dikiş makinalarından çıkmaktadır. Ancak hiçbir 
medikal ürün dikiş makinasında üretilmemelidir. İnsan eli 
değerse eğer, risk yükselir. Kullanılan bu maskelerin üretildiği 
kumaşlar, kesinlikle risk taşımaktadır. 3 katmanı da aynıdır ve 
aynı üründe kullanılmıştır. Bizim ürettiğimiz maskelerin orta 
kısmında ise Nonwove dediğimiz özel kumaştan üretilir ve 
diğer katmanlarından çok farklıdır. Dışı daha kalın, 
iç kısmı da daha yumuşaktır. Nonwove kumaşlar, 
medikal ürünler için kullanılır.
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Asıl özelliği orta katmandadır. Maske 
üretimi yaptığımız cihazlarımız, tam 
otomatik ultrasonik cihazlardır. 3 katmanı 
el değmeden birleştiriyor ve birleştirirken 
burun teli dediğimiz kısmını da ekliyor. 
Ana gövde çıktıktan sonra ayrı bir cihaza 
otomatik olarak geçer ve kulak lastikleri 
ultrasonik bir şekilde yapıştırılır. Hiçbir 
şekilde el değmeden yapılır. Aynı zamanda 
kulaklığın yapıştırıldığı yere de ayrı bir 
parça otomatik bir şekilde yapıştırılır. 
Kumaşın özelliği hem ısıya hem de darbeye 
hassas bir kumaş olmasıdır. Ultrasonik 
dediğimiz cihazlarımızda özel ısı veren 
sistem ve basınçla maske oluşur. 10’lu ve 
5’li olarak paketleniyor. Dışarıya çıktıktan 
sonra da kalite kontrolden geçer. Üretim 
aşamasında herhangi bir deformasyon 
veya lastik kopmasının olmamasına 
dikkat edilir ve raflara yerleştirilmek için 
paketlere hazırlanır. Poşetlenen maskeler, 
kutulara nazaran daha sterildir. Çünkü 
kutular, marketler veya diğer yerlerde 
daha kolay şekilde açılabiliyor. Hatta birçok 
defa maskeler dışarıya çıkıyor. Maskeler, 
medikal cihaz sınıfındadır ve nefes alıp 
verilen bir ürün olduğu için hijyeni de 
çok önemlidir. Hijyen olmayan koşullarda 
üretilen ürünler yani maskeler, enfekte 
olan bir kişi tarafından herhangi bir temasa 
maruz kalırsa eğer büyük risk taşır. Bu 
yüzden maskenin, kullanıcıya ulaşana kadar 
hijyenik bir ortamda tutulması gerekir. 

Üretim kapasiteniz ne kadardır? 
Dağıtımını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Aktif olarak biz cihazların gelip yerleşmesi 
ve ince ayarlarının yapılmasıyla gecikmeler 
oldu. Maalesef pandemi nedeniyle 
mühendisleri getiremedik. Bizde 
ülkemizdeki makine mühendislerimizle 
başladık. Fakat onlarda cihazlara aşina 
olmadığından dolayı zaman aldı. Biz aktif 
olarak maske üretimine yaklaşık 1 aydır 
başladık. Biz kapasitemizi yavaş yavaş 
artırıyoruz. Günlük tek vardiyayla 15 bin 
adet maske üretiyoruz. Kapasitemizi çok 
rahatlıkla da 25 bine çıkartabiliriz. 
Marketlere, sağlık kuruluşlarına ve otellere 
verdik. Zaten bizim gıda dağıtımız ağımız 
var. Bizde bu ağımızı kullanarak raflara 
girmeye başladık. Şimdi eczaneler için de 

ayrı bir ekip kurduk ve onlara ulaştıracağız. 
Öte yandan özel hastaneler, kliniklere de 
vermeye başladık. 

Ülkemizde birçok markadan yüzlerce 
maske üretilmektedir. Üretilen maskeler 
denetleniyor mu? Sizce denetlenmeli 
midir?
Denetlenebilmesi için standardın 
olması gerekir. Standarda uygun olup 
olmadığına bakılarak maske üretilir. Ancak 
standart olmadığından dolayı denetim de 
yapılmamaktadır. Bu anlamda geçtiğimiz 
Nisan ayında Eczaneler Birliği, Sanayi 
Odası, Kimyagerler ve Tabipler Birliği’nin 
ortak toplantısı sonucunda maskelerin 
dünya standardına uygun olarak, bizlerin 
de üretebilmesi için bir tüzük çıkartıldı. Bu 
sayede üretilecek maskenin nasıl olması 
gerektiği noktasında tüzük hazırlanıyor. 
Ancak tüzük, maalesef geçirilmedi. Nedeni 
ise, devlete yakın olan ve uygunsuz 
bir şekilde maske üreten birçok kişi ve 
kişilerden dolayı tüzük kabul edilmedi. 
Maalesef her kapandığımızda yaşanan 
tahribat anlatılamayacak kadardır. Maalesef 
hiçbir şekilde ödenmeyen ve işsiz kalan 
yüzlerce insan var. Biz sağlığımızı gerçekten 

korumayan maskeleri piyasaya sürülmesini 
izin veriyoruz.

Üretilen maskeler arasındaki fiyat 
farkının nedeni nedir? Hangi maskeleri 
önerirsiniz?
Elde yapıldığından dolayı işçilik maliyetleri 
yüksek oluyor fakat kâr marjını da çok 
yüksektir. Çünkü birçok kişi, terzinin 
arttırdığı kumaştan maske üretiliyor. 
Oradaki tek maliyet insan faktörüdür. 
Şu anda satılan bez maskeler 5 liraya 
satılmaktadır. Bunun da tamamına yakını 
işçi maliyedir. 
Maske önerisi olarak; test edilmemiş hiçbir 
maskenin kullanılmasını önermiyoruz. 
Bu anlamda EN14683 TYP II R altında 
kumaş maske içinde bir standart çıkarttı 
ve onların da laboratuvar ortamında test 
edilmesi gerekir. Minimum bakteri filtresi 
%90 olmasını isteniyor ve maksimum 5 
defa yıkanmalıdır. Çünkü yıkandıkça kumaş, 
özelliğini yitirmektedir. 
Bu bağlamda kumaş maskeler, istenilen 
testlerden geçmesi gerekir. Ama maalesef 
ülkemizde herhangi bir tüzük, standart, 
denetim yok. Bu yüzden isteyen herkes 
maske üretiyor. 

 Maske takan herkes korunduğunu sanıyor fakat birçok korumayan 
maske yüzünden kapanıyoruz. Raflarda şu anda 1,5 lira olan maskeler, 
sağlımızdan daha önemli değildir. Maalesef tüzük halen geçmemiştir.

Tüzükte; ‘’bakteri filtresinde minimum %90’lık korumasının sağlaması gerekir’’ diye belirtilir. Avrupa Birliği’nin 
standardında %95, %98 ve üstündedir. Bizim tüzükte yer alan ise %90 olarak belirlenmiştir. Bu miktar da gayet yeterlidir.
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 ‘Hepimizin ortak düşüncesi: çıkış yolunu 
aramaya devam etmek zorunda olduğumuzdur’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile iyi ilişki içerisindeyiz ve üyelerimiz arasında KTTO’da aktif olan arkadaşlarımız vardır. Yaptığımız 
görüşmelerde özellikle uluslararası çalışmalarımızda ve yapacağımız kongre çalışmalarında KTTO ile istişare halinde olarak ve 
KTTO’nun uluslararası alandaki ilişkilerini kullanarak temaslar yapmak istiyoruz.

MUstAfA özbiLgehAn
Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanı

Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanı Mustafa 
Özbilgehan, çalışmalarını ve projelerini 
Ekonomi Gazetesi ile paylaştı.

‘’Birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak 
çalıştım’’
23 yaşındayım. İskoçya’da Aberdeen 
Üniversitesinde hukuk alanında eğitim 
aldım ve iktisat alanında yan dal yaptım. 
Temmuz 2020’den beridir Lefkoşa Gençlik 
Derneği Başkanlığını yapmaktayım. Birçok 
sivil toplum örgütünde aktif olarak çalıştım. 
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci 
Federasyonu’nda çalıştım. Aynı zamanda 
uluslararası spor hukuku alanında, Avrupa 
Futsal Federasyonu Hukuk Komitesinde 
başkanlık yapmaktayım. Tabella dergisinin 
kurucularından olarak haftalık yazılar yazıyor 
ve editörlük yapıyorum.

‘’Üyelerimizin bir ayrıcalığa sahip olmaları 
ve işletmelere katkı olması açısında ‘Genç 
Kart’ projemizi hayata geçireceğiz’’
Derneğimiz 2017 yılında kuruldu ve 
dördüncü yılına girmiş bulunmaktayız. 
Spor festivali, resim sergileri, seminerler, 
konserler gibi birçok etkinliğimiz oldu. 
Dernek olarak yaptığımız en büyük etkinlik; 
2019 yılında Kıbrıs Türk Gençlik Kongresini 
düzenlemiş olmamızdır. Tüm belediyelerden 
ve siyasi partilerden 203 gencin katılımıyla 
kongre düzenledik. Kongrede gençlerin 
ekonomi, sağlık, çevre, toplum gibi alanlarda 
görüşlerini toplayarak 4 gençlik örgütünün 
katkısıyla rapor hazırladık. Şu anda eğitimini 
tamamlayan ve 20’li yaşlardaki gençlerimizle 
yönetim oluşturduk. Bu yönetimle beraber 

şu anda yapmayı düşündüğümüz birçok 
etkinlik vardır. Pandemi nedeniyle bazı 
etkinliklerimizi yapamazsak bile kısmen 
bazı etkinliklerimizi yapacağız. Bu anlamda 
geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz “Gonuş” isimli 
projemiz vardı. Bu projemizde 30 farklı 
alanda 100’den fazla etkinlik yaptık ve birçok 
gencimizi bir araya getirdik. Gençlerimizi de 
bir masa etrafında toplayıp ilgi alanlarına 
göre düşüncelerini dinledik. Bunların yanı 
sıra konser, resim sergileri gibi sosyal 
etkinliklerimiz vardır. İnternet üzerinden 
yapmış olduğumuz etkinlikte gençlerimizin 
katıldığı canlı yayınlar düzenliyoruz. 
Özellikle çevre alanında çok aktifiz. Çevre 
alanında çevre temizliği, dağ yürüyüşleri gibi 
etkinlikler düzenledik. “Proje üretim merkezi” 
isminde bir projeyi hayata geçirip, özellikle 
genç profesyonellerin bir araya getirmek ve 
proje üretme sahasını yaratmaya çalışıyoruz. 
Bunun içerisinde gencimiz oluşturduğumuz 
portala üye olacaktır. Genç bir mühendis, 
ekonomist, çevre alanında uzman birçok 
gencimiz portalda bir araya getirip proje 
yaratmalarını sağlayacağız. Bu sayede 
sosyal girişimcilik projesi yaratacaklardır. 
Bunun için de bir hazırlık içerisindeyiz.
Öte yandan özellikle pandemi döneminde 
işletmelerin de sorun yaşadığını gözlemledik. 
Üyelerimizin bir ayrıcalığa sahip olmaları 
ve işletmelere katkı olması açısında “Genç 
Kart” projemizi hayata geçireceğiz. Mağusa 
Gençlik Birliği ile hazırladığımız projemizde, 
derneğimizin bütün üyelerine vereceğimiz 
kart ile hızlı tüketim ürünlerinin satıldığı 
noktalarda indirim veya kampanya olacaktır. 
Derneklerimiz 30 yaşa kadar olan üyelere 
sahiptirler. Gençlerimizin sahip olacağı 
kartlarla anlaştığımız işletmelere gidip, orada 
belli başlı indirimlerden veya kampanyalara 
tabii olacaklardır. Bu konuda da birçok kurum 
ve kuruluştan destek aldık. Ada genelinde 
olacak projemizde; Mağusa ve İskele 
ayağında Mağusa Gençlik Derneği, diğer 
bölgelerde ise biz Lefkoşa Gençlik Derneği 
olarak aktif olacağız. 

‘’KTTO’nun uluslararası alandaki ilişkilerini 
kullanarak temaslar yapmak istiyoruz’’
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile iyi ilişki 
içerisindeyiz ve üyelerimiz arasında KTTO’da 
aktif olan arkadaşlarımız vardır. Yaptığımız 
görüşmelerde özellikle uluslararası 
çalışmalarımızda ve yapacağımız kongre 
çalışmalarında KTTO ile istişare halinde 

olacak ve KTTO’nun uluslararası alandaki 
ilişkilerini kullanarak temaslar yapmak 
istiyoruz. Bu konuyla ilgili projelerimiz için 
hem KTTO’dan hem de üyelerinden destek 
beklemekteyiz. Tabii pandemi nedeniyle 
herkes büyük zorluklar içerisindedir fakat 
bu dönemde bile KTTO’nun bize destek 
çıkması çok önemlidir. Bu anlamda KTTO’ya 
teşekkür ediyoruz. Bizim yakın zamandaki 
hedeflerimiz arasında uluslararası projelerine 
imza atmak ve Avrupa Konseyi projelerini 
adamızda da gerçekleştirmek de vardır. 
Bu bağlamda yurtdışındaki kongrelere ve 
konferanslara Kıbrıslı Türk gençlerimizin de 
katılımını sağlayacağız. Bu konuda da KTTO 
iyi noktadır. Onların da özellikle adada olan 
büyükelçilerle olan ilişkileri değerlendirip ve 
o konuda da çalışma yapmak istiyoruz. 

‘’Hepimizin ortak düşüncesi: çıkış 
yolunu aramaya devam etmek zorunda 
olduğumuzdur’’
Türk lirasının değer kaybı dolayısıyla pandemi 
öncesinde de daralma söz konusuydu. 
Pandeminin de gelmesi, ekonomimiz çok 
iyi olsaydı bile çok büyük zarar verecekti. 
Şu anda da çok büyük sorunlarla mücadele 
ediyoruz. Bu anlamda hükümetin atması 
gereken adımlar çok önemlidir. Ticaret, Sanayi 
ve diğer önemli örgütlerin fikirleri ve önerileri 
çok önemlidir. Hükümetin de bu önerileri 
dikkate alması gerekmektedir. Bu bağlamda 
çıkış yolları aramaktan başka çaremiz yoktur. 
Biz gençler olarak özellikle ekonomi alanında 
bilgisi olan ve iyi okullarda eğitim alan genç 
arkadaşlarımızla görüşüyoruz. 
Hepimizin ortak düşüncesi: Çıkış 
yolunu aramaya devam etmek zorunda 
olduğumuzdur. Bu konuda hem akademik 
bilgilerimizi hem de araştırmalarımızı hem 
hükümetin hem de ekonomik örgütlerin 
önüne sunmak istiyoruz. Bu konuda 
ekonomik durumun çıkışı açısından bazı 
fikirlerimiz vardır. Bunların arasında en 
azından iç döngünün daha iyi ve daha akışkan 
olarak sağlanması için belli başlı projelerle 
dışarıdan insanların buraya nasıl geleceği 
ve burada harcama yaparak ekonomik 
katkının sağlanması noktasında düşünce 
içerisindeyiz. Öte yandan spor ve festival 
turizmi alanlarında ülkemizi ileriye götürecek 
projeler hazırlamak arzusundayız. 
Umarım süreci en az hasarla atlatır ve 
önümüzdeki günlerde de daha başarılı işlere 
imza atarız. 
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Samsung'dan, otomobiller için yeni teknoloji: 
Parmak iziyle çalışma

iPhone 13 
ne zaman 
tanıtılacak: 
İşte ilk iddia

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, 
otomobiller için biyometrik doğrulama 
teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirket araçları 
parmak iziyle koruma altına almayı hedefliyor.

Samsung, otomobiller için bir biyometrik 
sensörün patentini aldı. Güney Koreli şirket, 

aracı yalnızca sahibinin etkinleştirebileceği bir 
teknoloji geliştiriyor. Bu sistemle otomobiller 
hırsızlığa karşı biyometrik koruma altına 
alınabilecek.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre 
birçok ileri teknolojinin ortaya çıkmasına 

rağmen, arabalar hala hırsızlığın kurbanı 
oluyor. Ne özel alarmlar ne de GPS izleme 
cihazları bu sorunu ortadan kaldıramadı. 

Samsung’un yeni teknolojisinin yakın 
gelecekte hırsızlık oranlarını önemli ölçüde 
azaltması mümkün görünüyor.

teknOLOJi

Apple’ın yeni telefon modeli iPhone 
13’e ilişkin sızıntılar başladı. Şirketin 
telefonu ne zaman tanıtacağına dair 
iddialar ortaya atıldı. Henüz tam tarih 
kesinleşmese de hangi ayda yeni 
iPhone’un tanıtılacağına ilişkin sızıntılar 
yaşandı.

Apple her yıl yeni iPhone modelini 
tanıtıyor. 

Şirketin bu yıl da iPhone 13 modelini 
tanıtması bekleniyor. 

Bir diğer ihtimal ise iPhone 13’ün 
başka bir adla tanıtılması. 

Apple’ın teamüllerine göre Eylül ayı 
yeni iPhone modelinin tanıtıldığı 
dönem.

Apple’ın cihazı Eylül’de tanıtsa bile 
yeni iPhone’un raflara girmesi ekim 
ayını bulabilir.

İPHONE 13 SİLİNEBİLİR

Hollywood filmlerinde sıkça 
gösterildiği gibi 13 sayısı ABD’de 
uğursuz kabul ediliyor. Bu nedenle 
Apple’ın yeni iPhone’u farklı bir isimle 
piyasa sürebileceği iddia edildi.

Yeni iPhone’ın iPhone 13 yerine 
iPhone 12S olarak satılabileceği ifade 
ediliyor. 
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Güney Kıbrıs’ta gençlerin 
%8,3’ünde sosyal medya bağımlılığı 
var 
Gençlerin sosyal medya ve İnternet’e bağımlılığıyla ilgili bir araştırma, Güney 
Kıbrıs’ta gençlerin %8,3’ünün sosyal medyaya bağımlılık semptomlarıyla 
karşı karşıya olduğu, katılımcıların %24’ünün yanıtlarının genellikle İnternet 
kullanımının sorun olacak kadar fazla olduğunu iddiasında bulunduğu belirtildi

Aralarında 465 ortaokul öğrencisiyle 594 üniversite öğrencisinin de 
bulunduğu 15-35 yaş arası 1.059 gençle Eylül 2020’de Alexander Araştırma 
Merkezi’nce yürütülen Kıbrıs Uluslararası Bağımlılık Otoritesi, Kıbrıs Gençlik 
Kuruluşu ve Hellenic Bank tarafından finanse edilen araştırmanın bulguları, 
çarşamba günü Meclis Eğitim Komitesi’ne sunuldu.

Sosyal medya ve İnternet bağımlılığı sorununun, Kıbrıs’ta kamu sağlığı için bir 
tehlike oluşturduğu belirtildi.

Komite toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Alexander Araştırma 
Merkezi Müdürü Costas Christodoulides, gençler ve yetişkinler arasında, 
sosyal medya ve İnternet’in yurtdışında araştırma konusu olduğunu, olumlu 
etkisi ve modern teknolojinin kullanımından ayrı olarak araştırmacıların bu 
ilişkinin bir karanlık yönünü de incelediklerini söyledi.

Christodoulides şöyle konuştu: 

“1.059 genç, ortaokul öğrencisi ve üniversitesi öğrencisini kapsayan bizim 
araştırmamız, devletin dikkate alması gereken önemli bir oranda bir bağımlılık 
sorunuyla karşı karşıya olunduğunu ortaya koydu.”

“Gençlerin %8,3’ü sosyal medya ve gençlerin %24’ü genel olarak İnternet’i 
sorun yaratacak kadar fazla kullanıyorlar, yani İnternet’e ve içeriğinde 
bağımlılıkları bulunuyor.” 

“Sosyal medya ve İnternet’e bağımlılık sorunu, Kıbrıs’ta kamu sağlığı için bir 
tehlikedir. Devlet olumlu girişimler yaparak okulda ve çalışma alanlarında 
gençlere yoğunlaşabilir.”

“Gençlerin kendilerinin 
katılımıyla farkındalık 
programları yapılabilir. Biz 
teknolojinin pasif kullanıcısı 
olmaktan aktif kullanıcısı 
durumuna geçebiliriz.”

Araştırmaya katılanların 
%17’sinin sosyal medyanın 
geniş kullanımından dolayı 
okuldaki veya üniversitedeki 
çalışmalarında sorunlarla 
karşılaştıklarını söylediklerini 
anlatan Christodoulides, 
bağımlılıkla ilgili olarak bir 
zaman etkeninden söz etti; 
“Araştırmamız, katılanların 
%30’unun İnternet’te günde 4-8 saat geçirdiklerini gösterdi. %9’u her gün 
8-24 saati sosyal medyada geçirdikleri yanıtını verdiklerini belirtti.

Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Kyriakos Hadjiyianni de, araştırmanın 
sonucundan endişe duyduğunu ifade etti ve tedbir alınmazsa bunun hem 
birey, hem aile hem de tümden toplum üzerinde olumsuz etki yaratacağını 
kaydetti.

Güney Kıbrıs aşılamada beşinci 
sırada
Rum kesiminin, korona virüsün tespit edilmesi için yapılan testler 
konusunda Avrupa devletleri arasında birinci, aşılama konusunda ise 
beşinci sırada olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan haberde, 15-21 Mart tarihleri arasında 
Güney Kıbrıs’ta 314 bin 182 test yapıldığı ve bunların 291 bin 789’unun 
hızlı antijen testi olduğu belirtilirken, 21 Mart tarihine kadar ise Güney 
Kıbrıs’ta 131 bin 623 aşılama yapıldığı kaydedildi.

Bunlardan 37 bin 109’unun iki dozu da alarak aşılarını tamamlayan kişiler 
olduğu belirtilirken, Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayının ilk haftasına kadar 
yaklaşık 310 bin kişinin en azından aşının ilk dozunu almış olmasının 
beklendiğini ekledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Tapu ve Kadastro Dairesi’nin, Güney Kıbrıs’taki 
mülklerin yeniden değerleme çalışmalarına başladığı bildirildi. Çalışmanın 
Güney’deki 2 milyondan fazla mülkü kapsayacağı açıklandı. Çalışma sonunda 
mülklerin güncel piyasa değeri belirlenecek.

Mülk veya gayrimenkul değerlemesi birçok ticari işlemde gerekli bir işlem 
olarak da ortaya çıkıyor. Genel olarak, gayrimenkule ilişkin alım, satım, ipotek, 
vergi, sigorta veya inşaat durumu söz konusu olduğunda gayrimenkulün 
değer tespitinin yapılması gerekiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, dünya 
genelinde sadece birkaç ülke tarafından bu çalışmada ön plana çıkarken, Rum 
yetkililer değerleme sıklığında lider oldukları fikrinde.

MÜLKÜN PİYASA DEĞERİ NETLEŞECEK

Güney’deki yeniden değerleme çalışmasını yürütecek bölümün yöneticisi 
Andreas Socratous, çalışmanın geçtiğimiz Ocak ayında başladığını, 1980’den 
sonra 4’üncü, 2013’ten sonra ise 3’ncü kez yapılacağını vurguladı. Çalışmada 
yerel yönetimlerin kaynakları yanında hava fotoğrafları da kullanacaklarını 
anlatan Socratous, değerlendirmenin bir mülkün piyasa değerinin ne 
olduğunu; tür, arazi, büyüklük, bina bölgesi, erişim gibi doğal ve yasal 
özellikleriyle ortaya çıkaracağını söyledi.

Aynı yetkili, çalışmanın kanalizasyon ve emlak vergisi açısından da önemine 
işaret etti. Güney Kıbrıs’ta 2013’te yapılan çalışmada, kayıtlı olmayan 200 bin 
gayrimenkule ulaşılmıştı.

KKTC’de ise Tapu Dairesi tarafından mülklerin piyasa değerlerinin 
belirlenmesi konusunda şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Ülkede 
konut, arsa, arazi fiyatları satıcıların ve finansal kuruluşların inisiyatifiyle 
belirleniyor.

Türkiye’de ise bağımsız kuruluşlarca yürütülen çalışmalar, gayrimenkul 
değerleme sektörünün düzenleme ve kontrolünü üstlenen Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından sıkı şekilde kontrol ediliyor.

Mülk değerleme çalışmalarında mülkün yaşı, iç ve dış durumu, dekoratif 
düzeni, müstakil olup olmadığı, yasal kiracılarının bulunup bulunmadığı, yerel 
okullara ve tesislere yakınlığı gibi bir dizi faktör inceleniyor.

Güney’de mülklerin güncel değeri 
yeniden belirleniyor
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Devrim yaratan
banyolara  yer açın.
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Nilay Paralik Ltd. direktörü ve 2 çocuk 
annesiyim. Eğitimimi DAÜ Endüstri 

Mühendisliği Bölümü ve 9 Eylül Ünv. 
Endüstri Mühendisliği yüksek lisansı 
ile tamamladım. Aynı zamanda 
2015 yılından beridir yetkili iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanıyım. 
Eğitimim süresince ve eğitimimi 
tamamladıktan sonra birçok alanda 
özel sektörde çalıştım. 

2009 yılında eşimle birlikte kendi 
işyerimizi kurduk.  İş hayatıma devam 

ederken, Beylerbeyi Inner Wheel İKD, 
GİKAD gibi sivil toplum örgütlerinde 

aktif üye, KTTO meclis üyesi ve KTTO 
Kozmetik Sektör Komite başkanlığını 
yürütmekteyim.
Şirketimiz 4 farklı alanında faaliyetlerini 
yürütmektedir. Ana faaliyet alanımız 
“Doğa Tariding” ticari ünvanı ile 

halkımıza en doğal, en gerçek ve en kaliteli dünya markalarını 
ulaştırmaktır. Özellikle kozmetik, gıda takviyesi, çocuk ve 
ağız sağlığı gibi ürünlerin eczane, market ve spor salonları 
bayilikleri ile son kullanıcılara ulaşmasını sağlıyoruz.  
Bunun yanında sigorta acentesi olarak, bireysel ve kurumsal 
varlılara sigorta poliçeleri üretiyor, aydınlatma sektöründe; 
proje bazlı ürün tedariki ve kalite kontrol aşamasına kadar 
çözümler ile iş sağlığı ve güvenliği alanında; işyerlerine 
risk değerlendirme raporu, denetleme ve eğitim hizmeti 
sunuyoruz. 

Pandemi:
Bu dönemde açık veya kapalı tüm sektörlerin kötü 
etkilendiğini düşünüyorum. Biz, eczane ve market tedarikçisi 
olarak saatlik izin alarak çalıştık, açık sayılan işerlerindeniz. 
Açık işletmelerin bazılarının pandemiyi kullanarak 
ödemelerini geciktirmesi ve vadesi gelen ancak pandemiden 
önce alınan çeklerin ötelenmesi nakit akışımızı ciddi boyutta 
etkilemiştir. Özellikle döviz mal alıp, TL satış yapan bizim 
gibi tüm firmalar 3 ay sonrasını planlayamaz hale geldik diye 
düşünüyorum.  

Birçok sektör, KDV indirimi, “0” KDV ve hibelerden 
faydalanmıştır. Hükümetimiz arabaya bile kdv indirimi 
yaparken, kozmetik firmaları lüks tüketime girdiği için 
herhangi bir destek görmemiştir. 
Gerek devlet kaynaklı gerek diğer maddi destekler, hibeler 
proje bazlı ama her sektör düşünülerek verilse, sadece küçük 
ve orta ölçek diye ayrılmasa, dövizle ithalat yapanlarda 
düşünülse diyorum…
En azından düşük faizli veya devlet destekli uygulanabilir 
kredi alabilseydik, KDV indirimi veya mal girişinde kdv’de 
taksitlendirme bile bizim sektörümüze de hayat suyu 
olabilirdi. 
Maalesef kişisel bakım ve hijyen ürünleri ithalatı yapan 
birçok güzellik salonu, ecza deposu, kozmetik firmaları 
sadece kozmetik sektörü başlığı altında değerlendirilir. 
KTTO olarak kozmetik firmaları için birçok farklı yöntemle 
talepte bulunmamıza rağmen KDV indirimi dahi söz konusu 
olmamıştır. Ancak kişisel bakım ve hijyen lüks tüketim 
değildir. Yasalarda ve tüzüklerde düzenlemelere gerek vardır. 
Bu konuda da KTTO Kozmetik Sektör Komitesi olarak 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.  
Ülke ekonomisi:
Ülke ekonomisinin daha da kötüye gideceğini görebiliyoruz. 
Şimdilerde yara almaya başladık, artık yaralar kapanmayacak 
hale gelecek. 
İçinde bulunduğumuz dönemde, öğrenci yok, turist yok, 
yabancı yatırımcı yok, ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%5 civarında olan bir ülkede iç piyasadaki arz ve talebin 
karşılanması, bu döngünün sağlanması gerekir. Ada ülkesi 
olmamızdan dolayı ekonomimizin temelini oluşturan girdiler 
yani öğrenci, turist ve yabancı yatırımcılar acilen ülkemize 
geri kazandırılmalıdır.  Sanırım bunun yolu da aşılanmadan 
ve doğru denetimden geçiyor. Hem hükümetimize hem de 
halkımıza çok iş düşüyor. 
Acilen kendi kendimize yetecek çözümleri bulmazsak, 
2022’den sonra ekonomi diye bir şey kalmayacak.
Ayrıca Türk Lirası para biriminin keskin ve yukarı doğru olan 
dalgalanmaları, ülkemizde ev ve dükkan kiraları gibi birçok 
alanda döviz kullanımı halkın alım gücünü ciddi oranda 
düşmektedir. Bu olumsuz durumu da yine yabancı yatırımcı, 
öğrenci ve turist ile döviz girdisini artırarak sağlayabiliriz.  

‘‘Maddi desteklerin proje bazlı olarak 
yürütülmesiyle biz ekonomik olarak biraz 
daha güçlenebiliriz’’

2022 yılında bu yaralar daha da büyüyecektir. Döviz kurlarının her an değişmesi ve ani patlamalar 
yaşaması büyük zararlara yol açıyor. Ülkemizde ihracat çok az olduğunda ve piyasa çarklarını 
ithalat ile çevirdiğimizden dolayı döviz kurlarının artması bize büyük yaralar yaşatıyor.

NİLAY NİZAM PARALİK
NİLAY PARALİK İTHALAT İHRACAT 
VE TİCARET LTD. ŞTİ DİREKTÖRÜ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
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