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Güney Kıbrıs 
kruvaziyer 
turizminden 
70 milyon Euro 
gelir bekliyor

IMF, 2021 küresel 
ekonomik büyüme 
tahminini yüzde 
6’ya çıkardı

12’de

‘’Her kriz bir fırsattır ama bu kriz bir sağlık 
krizidir bunu da unutmamak gerekir’’ 8’de

14’de

Yağmur Özyalçın
Özyalçın Construction Direktörü 

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar, en önemli toplumsal sorunlar listesinin başına ekonomik durumu yerleştirdi. Kişisel 
sorunların başında ise “sağlık ve sosyal güvenlik” yer alırken, “demokrasinin işleyişinden” duyulan endişe 
giderek artıyor.

KUZEY KIBRIS’TA TOPLUM ‘EKONOMİK 
DURUMDAN’ ENDİŞELİ!

4’de

“Daha önce olaylara katılmak 
mecburiyetine girdik”

Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü 
Ahmet Sanver  

2’de
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‘Daha öğrenciyken olaylara katılmak mecburiyetine girdik’
15 Kasım 1943 yılında Lefkoşa’da 
doğdum. Bizim zamanımızda da 
anaokulu vardı. Anaokulu, ilk ve 
ortaokulu Lefkoşa’da okudum. Daha 
sonra Ticaret Lisesi`nde eğitim aldım 
ve oradan mezun oldum. Ticaret 
Lisesi`nde eğitim aldığım sürede 
toplumlararası olaylar başladı ve biz 
tıpkı diğer Kıbrıslı Türk arkadaşlarımız 
gibi daha öğrenciyken olaylara 
katılmak mecburiyetine girdik. Babam 
yorgancıydı. Eskiden yorganlar, 
şilteler elde dikilirdi. Biraz babamın da 
desteğiyle ticarete atılmıştık. Evimiz 
Ticaret Odası’nın binasının bulunduğu 
yerdeydi. Evimizin olduğu mevki 
Girne’ye giden tek yoldu. 

O zamanlarda babamın yorgancı olması 
ve Girne’ye gidemediğimizden dolayı 
evin önünde yastık satmaya başladık. Bu 
şekilde ilk defa ticarete başlamış olduk. 
Ticarete niyetimiz olduğumuzdan dolayı 
lise eğitimi almak için de Ticaret Lisesine 
başlamıştık. 

            ‘Atleks’ ismiyle iç çamaşırı 
             üretmeye başladık
                 Daha sonra evimizin içine 
                    doğru geçtik ve şu anda 
                       Fenerium’un bulunduğu 
                          yerde bina yaptık. 1968 
                             yılında birkaç işçiyle 
                              dikiş atölyemizi 
                                  kurduk. Daha sonra 
                                    150 kişiye çıkacak 
                                        kadar bir

 fabrikaya doğru yol aldık. ‘Atleks’ 
ismiyle iç çamaşırı üretmeye başladık. 
1970’lere doğru konfeksiyon da 
denilebilecek iç çamaşır, sutyen, gecelik 
yapmaya başladık. 

1968 yılında Geçitkale – Boğaziçi olayları 
olduğunda Türkiye çıkarma yapma 
tehdidiyle Makarios barikatları kaldırdı. 
1968 yılında görüşmeler başladı, bir 
barış havası içerisine girildi. Bizde bu 
esnada Rum tarafına ürünlerimizi da 
satmaya başladık. 15 Temmuz 1974 
gününde 50 kadar çalışanımız vardı. 
%80 ürettiğimiz konfeksiyon ürünlerimizi 
Rum tarafına satardık. Tabii bunların 
tamamını kardeşim Önder ile yapardık. 

1974’de savaşın ilk senesinde işlerimiz 
çöktü
1974’de savaşın ilk senesinde işlerimiz 
çöktü ve Rum müşterilerimizi kaybettik. 
Ağustos ayında ateşkes bitince bol 
miktarda Türk askeri ve Türk turisti 
gelmeye başladı. Türkiye’de ise 
1985 yılına kadar ithalat yasağı vardı. 
Türkiye’nin üretemediği birçok ürünü 
bizler burada üretmeye başladık. Hatta 
bu vesileyle bir anımı da paylaşmak 
istiyorum. 

Türkiye askeri ve Türkiye turisti 
sayesinde zengin olduk
Ancak 2000 yılına kadar konfeksiyon 
işleri gittikçe küçülmeye başladı. 
Her zaman kendimizi şanslı 
hissediyordum. Çünkü olduğumuz bölge 
merkezi bir bölgede yer alıyordu ve karşı 
taraf Rum bölgesiydi. Kardeşim ile her 
zaman görüşür, geçmiş anarız. 80 yaşına 
geldik ve ülkede çok savaştık, sağ kaldık 
ve zengin olduk. Bunu da rahatlıkla 
söylerim. Birçok insan vergi ödememek 
için bunu söylemez fakat ben söylerim. 
     Hatta 2 milyon dolarlık okul yapıp, 
      vatana hediye ettik. Bunu da 
         belirtmek istiyorum: Türkiye askeri 
          ve Türkiye turisti sayesinde zengin 
           olduk. Bir esnaf, yorgancı 
             çocuğuyduk ve sermayemiz 
              yoktu. 10 yıl süründük ve 1974 
                 yılından sonra büyüdük… 

Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi 
Direktörü Ve Duayen İş İnsanı Ahmet 
Sanver  yaşamının nasıl başladığını  ve ne 
gibi zorluklarla mücadele ettiğini anlattı

‘Evimizin önünde yastık 
sattık’
O zamanlar sermayemiz 
yoktu. Biz de evin önünde yaz 
aylarında ve özellikle İngilizlerin 
olduğu zamanlarda yastık 
satardık. Bedrettin Demirel 
Caddesi olarak yer alan cadde, 
bir zamanlar Hilarion Caddesi, 
bir ara da Girne Yolu olarak yer 
aldı. Bizde geçici olarak evin 
önünde yastık satarken, o işi 
öğrenip ve tüccar olduk. 

“

“

Pazarlamacımız 1974 yılında savaş bitince; ‘’işsiz kalacağız. 
İş yok. Rum müşterilerimizi hepsini kaybettik’’ dedi. Ben de 
kendisine; ’’ Belki yarım milyon Rum müşteri kaybettik ama 50 
Milyonluk Türkiye’yi kazandık’’ dedim. 1974 yılından itibaren 
ithalat yasağı olan Türkiye’ye ürün göndermeye başladık. 
İngiltere’den kumaş alır, burada diker ve Türkiye’ye gönderirdik. 
Bir süre sonra Çin’den mallar getirip satmaya başladık. 1974 
yılından 6 ay sonra işimiz devam etmeye başladı ve daha da 
arttı. 1980 yılına doğru konfeksiyon üretiminde 200’e yakın 
işçimizle hizmet vermeye başladık.
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Kuzey Kıbrıs’ta toplum ‘ekonomik durumdan’ endişeli!

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar, en önemli toplumsal sorunlar listesinin başına 
ekonomik durumu yerleştirdi. Kişisel sorunların başında ise “sağlık ve 
sosyal güvenlik” yer alırken, “demokrasinin işleyişinden” duyulan endişe 
giderek artıyor.

Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından 
koordine edilen Standard Eurobarometer 94 Araştırması’nın Kıbrıs Türk 
toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir 
örneklem grubuyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre, Avrupa Birliğinde ortalama %79 olan “yaşamdan 
memnuniyet” oranında Kıbrıslı Türkler %65 ile Avrupa Birliği ortalamasının 
14 puan gerisinde yer aldı.

AB’DE DE AYNI SORUNLAR
Araştırma, 27 Avrupa ülkesinde de kişilerin gündeminde, Kıbrıs Türk 
Toplumunda olduğu gibi, ilk sıralarda “sağlık ve sosyal güvenlik”, 
“ekonomik durum” ve “fiyatlar/ enflasyon/ yaşam maliyeti” konularının 
olduğunu ortaya koydu. İşsizlik sorunu ise, 27 AB ülkesinde %11 ile Kıbrıs 
Türk toplumunun 7 puan gerisinde kaldı.
Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucunun ne olduğu ile ilgili sunulan 
ifadeler arasında “AB Üye Devletleri arasında barış” ifadesi 27 AB 
ülkesinde %30 ile ilk sırada yer alırken, Kıbrıs Türk toplumunda da en 
yüksek oranlar arasında %16 oranı ile sonuç buldu. Yüksek oranlar 
arasında yer alan diğer cevaplar ise “İnsanların, ürünlerin ve hizmetlerin 
AB içinde serbest dolaşımı” (%17) ve “AB’deki sosyal refah düzeyi” 
(%17) şeklinde sıralandı.

“DEMOKRASİ İŞLEMİYOR”
Kıbrıs’ın kuzeyinde demokrasiden memnuniyetsizlik iki kat arttı. 
Demokrasinin işleyişi ile ilgili katılımcılara yöneltilen sorularda, 
katılımcıların %34’ü Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden 

memnun olduğunu belirtirken, bu oran 27 AB ülkesinin 21 puan altında 
kaldı.

2019’da Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden memnun 
olmayanların oranı sadece %36 düzeyinde iken, bu oran bugün %63’e 
yükseldi. 

Kıbrıs Türk toplumunda en önemli 
sorunu, 17 puanlık bir artış ile %51 olarak 
ortaya çıkan “ekonomik durum” olarak 
gösteren araştırma, toplumun %96’sının 
Koronavirüs salgınının toplum için çok 
ciddi ekonomik sonuçları olacağına ve 
%87’sinin ise kişisel anlamda da ciddi mali 
sonuçlar doğuracağına inandığını ortaya 
koydu.

KİŞİSEL SORUNLARDA SAĞLIK…

Kişilerin gündemindeki en önemli konuları 
da inceleyen Araştırmaya göre, 2020’de 
başlayan ve tüm dünya gibi Kıbrıs Türk 

toplumunu da etkileyen pandemi ile birlikte 
“sağlık ve sosyal güvenlik” konusu da %38 

ile en önemli sorunlar arasında yer aldı.
Standart Eurobarometer 94’e göre, 

kapanmaların yaşanması ile ekonominin 
etkilenmesi, kişisel sorunlarda ikinci sırada 
%29 ile “ekonominin durumunun”, üçüncü 
sırada ise “artan fiyatlar/enflasyon/yaşam 
maliyetinin” bulunmasına neden oldu. %18 
ile “işsizlik” ve %15 ile “eğitim sistemi” de 
Kıbrıs Türk toplumundaki kişisel sorunlar 

arasında gösterildi.
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Mübarek Ramazan ayında başlayan İsrail’in  bombalı saldırıları 
sonucu yüzlerce Filistinli evlerini ve hayatlarını kaybetti. 
Filistinli masum çocuklar evlerinden ve ailesinden oldu. 
Filistin’de hayat durma noktasına geldi, sular ve elektrikler 
kesildi. Binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalarak 
zorunlu olarak göç etti. 

Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, 
Kudüs’te Filistin Kızılayı’na ait ambulans mevcudiyetinin 
sınırlı sayıda olması, Batı Şeria’dan bölgeye intikal ettirilen 
ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenler 
sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçları karşılanamaz 
durumdadır. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve 
sağlık problemleriyle mücadele etmektedir. 

Bu amaçla Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından bir yardım 
kampanyası başlatılmasına karar verildi.

Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her 
düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum 
kuruluşlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, 
oda ve birliklerinin, yerel basınımızın, 
bir insanlık görevi olan bu yardım 
kampanyasına gönüllü olarak her türlü 
desteği vereceklerine inancımız tamdır.

Siz de dilediğiniz miktarlarda yapacağınız 
bağışlarla Gazze’de devam etmekte olan 
sağlık hizmetlerine destek olabilir, ihtiyaç 
sahiplerine muayene, tedavi, ekipman 
ve ilaç desteği, yiyecek gibi hizmetlerin 
sürdürülmesine katkıda bulunabilirsiniz. 
Bağışlar 21 Haziran 2021 tarihine kadar 
yapılabilecektir.

Kampanyaya ait hesap numaraları aşağıda 
verilmiştir.

Katkıda bulunabileceğiniz banka hesap 
numaraları:
Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.
Bağış Hesap:
Hesap ismi: Kıbrı Türk Ticaret Odası
Hesap No: 200-089-283
Uban No: CT081 230 291 000 000 00 200 
163 365
Şube: Merkez Şube
 
Türkiye İş Bankası AŞ.
Bağış Hesap:
Hesap İsmi: Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Hesap No: 6801-0288335
Iban No: TR24 0006 4000 0016 8010 2883 
35
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Filistin için el ele verelim
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Türkiye- KKTC Ticaret Odası Formu (TKO) Ortak 
Yönetim Kurulu Toplantısı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
(KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve TKO KKTC Tarafı 
Eş Başkanı Omaç Cin ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve TKO Türk 
Tarafı Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu başkanlığında 
iş birliği içerisinde üzerinde çalışılacak konuların 
değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşti. Konuların 
değerlendirilmesinden önce, Türk ve KKTC tarafının 
bir araya geldiği toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı 
Özel Temsilcisi Ergün Olgun da Kıbrıs konusunda 
bilgilendirme yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Genel Müdür Ufuk Turganer’in 
KTTO’yu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. Görüşmede Oda 
Başkanı Turgay Deniz’e Aysun Önet İleri ve Genel Sekereter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven eşlik etti.

KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, Başkan vekili Ramazan Gündoğdu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu, KTTO Genel 
Sekreteri Aysun Ö. İneri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, 
Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Portekiz’in Lefkoşa Büyükelçisi Maria Manuela Freitas Bairos Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Turgay Deniz ile 
görüştü. Görüşmede Deniz’e Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve Üye Hizmetleri Görevlisi 
Şeniz Avcıoğlu eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti. Oda’nın enerji politikalarının 
aktarıldığı ziyarette Deniz’e KTTO Enerji Komitesi Başkanı Burak Başel ile 
Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.
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Yeni Havalimanı en geç 2022 başında açılacak

Başbakan Ersan Saner, Ercan Havalimanı 
yeni terminalinin 2021 yılı sonu veya 2022 yılı 
başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının 
hizmetine açılacağını söyledi. Başbakan Ersan 
Saner, bugün beraberinde bir heyetle birlikte 
yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni 
terminalinde incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yapılan 
teknik çalışmalar, altyapı ve inşaat hakkında 
ilgililerden bilgiler alan Başbakan Saner 
çalışmaların hızlanması ve inşaatla ilgili ortaya 
çıkan sorunların çözümü yönünde ilgililere 
talimatlarını verdi.

Çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili olarak 
firmadan detaylı bilgiler alan Başbakan 
Ersan Saner’e Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan 
Resmiye Canaltay ve Maliye Bakanı Dursun 
Oğuz da eşlik etti.

“YENİ TERMİNALİN ALTYAPISI İÇİN GEREKLİ 
ADIMLAR ATILACAK”
Başbakan Ersan Saner, Ercan Devlet 
Havalimanı’nın tamamlanması için yapılacak 
işleri yerinde gözlemlemek ve terminalin bir 
an önce tamamlanması amacıyla ilgililerle 
teknik bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade 
etti.

Yeni terminalin genel inşaat çalışmaları ve 
elektrik, su, telefon yol ve diğer altyapı 
çalışmalarında gelinen aşamayla ilgili bilgiler 
aldığını belirten Başbakan Saner, atılacak 
adımların bir program dahilinde en kısa 
sürede tamamlanması ile ilgili Bayındırlık 
ve Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde 
çalışmaların hızla yürütüleceğini söyledi.

Şu anda kullanımda olan Ercan Devlet 
Havalimanı çemberinde ve yeni terminalden 
önce yer alan tünelin girişine kadar olan 
yolun yapım çalışmalarını da yerinde 
inceleyen Başbakan Saner, projenin bir an 
önce tamamlanması için gerekli kaynağın 
ayrılacağını da söyledi.

“GEREKLİ KAYNAK AYRILIP PROJELER 
TAMAMLANACAK”
Saner, “Bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlığı’nın yapacağı çalışma sonrasında 
ortaya koyacağı maliyete göre Maliye 
Bakanlığı’nın gerekli kaynağı bir an önce 

sağlayıp 2021 yılı sonu veya en geç 2022 
yılı başında Ercan Devlet Havalimanı’nı 
halkın kullanımına açmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu.

Başbakan Saner, “Başbakan olarak ben de 
konuları yakınen takip ediyorum. Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı da bu 
konuda yoğun çalışma içerisindedirler” dedi.

Gkk‘lığı Eski Erenköy Projesi

Mehmet Eziç
Yaşam - 7 Projesi

Puzzle Turizm 
Poyraz Residance İnşaatı

Değirmenlik Belediyesi
SAM Projesi

Vakıflar İdaresi 
Akdoğan Cami Projesi

İskele Belediyesi 
Yarköy Spor Kulübü Projesi

Spor Dairesi Müdürlüğü 
Geçitkale Sentetik Saha Projesi

  KKTC Meclisi Genel Kurul 
Salonu Tadilat Projesi

CYSINGS
CONSTRUCTION

 Cumhuriyet Caddesi No:31 
Büyük Kaymaklı ,Haspolat ,Lefkoşa 
 0533 881 2981 - 0533 865 0450 

info@cysings.com  www.cysings.com
 

KIBRISTÜRK

CYPRUSTURKISH
sanayi odası

chamber of industry

Cysings	Construction
KKTC	Müteahhitleri

Birliği	üyesidir

 : Cysings Construction
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‘’Her kriz bir fırsattır ama bu 
kriz bir sağlık krizidir bunu da 
unutmamak gerekir’’

Pandemi gerçeği tüm sektörleri etkiledi ama 
her şeye rağmen halimize şükretmeliyiz. 
Açıkçası pandemiyi tam anlamıyla yaşamadık 
ve umuyorum ki yaşamayız. Pandemiden 
ziyade inşaat sektörünü etkileyen dövizin 
artışıdır. Pandeminin etkisinden ziyade, 
yurtdışına uçuşların durmasıyla zaten 
piyasamız darmaduman oluyor. Aslında 
konumuz, insanların yurtdışından uçuşların 
durmasından dolayı gelip ev almaması 
değil; mevcut evleri alıp ama Kıbrıs’a gelip 
evlerini teslim almak isteyen ya da yeni yılda 
Kıbrıs’a gelip anahtarlarını teslim alamayan 
insanlardan oluşan sorundur. Bu sorun 
özellikle bizler için çok büyük bir olumsuzluk 
yaratıyor. Çünkü tüm müteahhitler, evlerin 
anahtarını teslim ettiği zaman ödemelerinin 
tam kısmını alabiliyor. Şu durumda da bizlerin 
yaptığımız inşaatlarımızı durdurmamız gibi bir 
lüksümüz yok.  Çünkü biz özel sektör olarak 
belirli bir iş gücümüz var ve bu işgücünü bir 
şekilde desteklemekle yükümlüyüz. ‘’Pandemi 
oldu diye iş yapmayalım, işleri durduralım’’ 
diyemeyiz. 

Öte yandan kapıların kapalı olması bir 
sorundur ama dövizin artması çok daha 
büyük sorundur. Çünkü Kıbrıs’ta insanlar TL 
kazanıyor ve evi için taksit ödeyen birçok 
insan var ve ev taksitleri genel olarak döviz 
ile yapılmaktadır. Çünkü evler döviz olarak 
satılmaktadır. Bu durumda özellikle tahsilatta 
büyük bir sorun yaratıyor. Bu da bütçede, 
nakit akışlarımızı bozdu. Elimiz, kolumuz bağlı 
oturuyor ve ne olacağını bekliyoruz. 

‘’Ülkede usta, işçi bulamıyoruz’’
Vergi kalemine bakıldığında inşaat sektörü 
%40’nı tutmaktadır. İnşaat sektörü, 
kendinden ayrı 80-90 ayrı alt sektörü 
besleyen bir sektördür. İş gücü olarak 
bakıldığında, bizlerin devamlı olarak 
yurtdışından getirdiğimiz çalışanlar var ve 
öte yandan yurtiçinde olan istihdamlarımız 
var. Ancak elde olmayan ve pandemiden 
dolayı mevcut çalışanlarımızın büyük bir kısmı 
ülkelerine geri dönüş yaptılar. Bu durumda da 
bu insanları geri getiremiyoruz. Yerel işgücü 
çok düşük ve özellikle ara eleman noktasında 
çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. 
Ülkede usta, işçi bulamıyoruz. Çünkü bizler 
evlatlarımız doktor, mühendis, öğretmen 
olsun istiyoruz. Ancak tesisatçının maaşı ile 
mühendisin maaşı aynıdır. Özellikle meslek 
liselerinden ara elaman yetiştirmeliyiz. Kendi 
yağımızda kavrulmalıyız. 

‘’İnsanlarımızı bizler elimizle yurtdışına 
gönderiyoruz ve gelmelerini sağlayacak bir 
ortam da sağlayamıyoruz’’
Döviz üzerinden ödendikleri için ciddi bir 

ayrıcalıktır. Ancak pandemi süreci onları 
da ciddi bir şekilde etkiledi. Pandemiden 
önceden Güney Kıbrıs’ta çalışan birçok 
vatandaşımız vardı. Her şey önce bizlerde 
en çok beyin göçü var. Kıbrıslı çok yetenekli, 
kalifiyeli, nitelikli insanlarımız yurtdışında 
yaşamaktadır. Bizler bu insanlarımızı adaya 
çekemiyoruz. Devlet, ‘’yurtdışındaki 
Kıbrıslıları adaya getirmek için muafiyet 
kullanacağız’’ diyemiyor. En 
basitinden Kıbrıslı Türkler için 
askerlik problemi var. İnsanlarımızı 
bizler elimizle yurtdışına 
gönderiyoruz ve gelmelerini 
sağlayacak bir ortam da 
sağlayamıyoruz. 

‘’Sağlık noktasında başarılı 
gidiyoruz ama devletin özel 
sektörü rahatlatıcı daha
önlemleri alması gerekiyor’’
Şu anda zaman olarak her şey 
durmuş vaziyettedir. Stoklarda 
malzeme kalmamıştır. En basitinden 
boya arıyorduk fakat hiçbir yerde 
bulamadık. İnsanlar stok tutmak da 
istemiyor. Çünkü herkes kapanma 
korkusu içerisinde yaşıyor. 
Bilinmezlik içerisinde yüzüyoruz ve 
nereye yüzdüğümüzü bilmiyoruz. 
Önümüzü görmüyoruz, bilmiyoruz.

En basit ürünler bile stoklarda 
tutulmuyor. Her şey için ön 
ödeme gerekiyor. Bu da ciddi 
bir maliyet anlamına geliyor. 
Zaten malzemeleri döviz ile 
aldığımız için üretim 
maliyetlerimiz de 
yükselmeye başladı. 

Öte yandan bizi başka bir sorun daha 
beklemektedir. Biz fiyatını belirlediğimiz, 
satışa çıkarttığımız ürünün fiyatını 
değiştiremiyoruz. Bu da demek oluyor ki 
kârlar azalmaya başlıyor ama vergilerimizi 
aynı olarak ödemeye devam ediyoruz. Bu 
durumda yakın tarihte hem 
inşaatın hem de tüm özel sektörlerin 
yaşadığı en büyük sorun olacaktır. Sağlık 
noktasında başarılı gidiyoruz ama 
devletin özel sektörü rahatlatıcı 
daha önlemleri alması gerekiyor.

‘’Çözüm odaklı çalışmaları çok güzel’’
İş İnsanları Derneğinin özellikle üyelerine 
sürekli ziyaretler yapmaları, sorunlarını 
dinlemeleri, paylaşımcı olmaları, çözüm odaklı 
çalışmaları çok güzel! Bağımsız bir topluluk 
olarak kendilerini ifade edebilme güçleri ciddi 
anlamda çok yüksek. 

Sivil toplum örgütlerinin ülkemizde etkin 
rol oynadığını düşünüyor musunuz?
Sivil toplum örgütlerinin ve sosyal medyanın 
ülkede çok ciddi rol oynadığına inanan 
birisiyim. Bunu da özellikle pandemi krizinde 
gördük. Sivil toplum örgütleri, toplum ile 
daha fazla iç içe oldukları için kamuya çok 
güzel aktarımlarda bulunuyorlar. 

Özyalçın Construction Direktörü Yağmur Özyalçın pandemi dönemini 
değerlendirerek sektörün esasen pandemiden değil dövizin artışından 
yükseldiğini  savundu.

Yatırımlar yapılıyor ama  
devletin de belirli bir 

gücü vardır ve o  gücü 
oranında  yapabiliyor.  ‘’6 

ay sosyal sigortalara ödeme 
yapmayayım’’ diyemeyiz. 

Çünkü devletimiz bu kadar 
güçlü değildir. Biz özel sektör 

olarak, çok dikkatli adımlar 
atmamız gerekiyor. Kararsız 
davranmamalıyız. Risk almak 

için doğru bir dönemde değiliz. 
Her kriz bir fırsattır ama bu 

kriz bir sağlık krizidir bunu da 
unutmamak gerekir. Temkinli 

davranmakta fayda var. 

“

“
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Dünya genelinde yapılan çalışmalarda aile 
şirketlerinin %64’ü 2021 yılında, %86’sı ise 
2022 yılında büyüme hedefliyor. Çalışmaya 
katılan aile şirketlerinin sadece %37’sinin 
sürdürülebilirlik stratejisi bulunurken, 

%39’u dijital becerilerinin güçlü olduğunu düşünüyor. Şirketlerin %55’i 
sürdürülebilir şirket uygulamalarına liderlik etmek isterken sadece 
%37’sinin halihazırda strateji planı bulunmaktadır. %53’ü dünya ve 
toplum için fayda sağladıklarını belirtti. Şirketlerin pandemi dönemindeki 
yönetişim politikaları incelendiğinde; %47’sinin hissedarlar sözleşmesi, 
%28’inin aile anayasası, %37’sinin kar payı politikası, %34’ünün 
vasiyet ve %23’ünün ise aile işe alım politikası uyguladıkları görülüyor. 
Şirketlerin gelecek 2 yıllık öncelikleri incelendiğinde, dönüşüm %65, 
dijitalleşme ve inovasyon %80, faaliyet alanlarında genişleme ve 
çeşitlilik %82, sürdürülebilirlik ve yerel topluma yatırım %39 paya sahip. 
Yapılan araştırmalara göre aile gençlerinin %64’ü teknoloji ile değer 
yaratabileceklerini düşünüyorlar. Şirketlerin %39’u dijital becerilerinin 
güçlü olduğunu vurgularken, sadece %19’u dijital yolculuklarının 
tamamlandığını söylüyorlar. Yapılan çalışmalarda, katılımcıların sadece 
%58’i tüm aile üyelerinin şirketin gelecekteki konumu hakkında benzer 
görüşlerde olduğu belirtiliyor. Şirketlerin sadece %13’ünün bir çatışma 
çözümü politikasına sahip olması dikkate alınması gereken bir konu 
olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi öncesi kurumsallaşmaya yatırım yapan 
aile şirketleri, pandemi koşullarına uyum sağlamada  daha fazla başarılı 
oldular. Şirketlerin %25’i üretim süreçlerini pandemiden kaynaklı talebi 
karşılayacak şekilde yeniden düzenleme yoluna gitti. Aile şirketlerinin 
üçte biri kar payı dağıtımını azaltırken, %20’sinin ekstra sermayeye 
ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmalara katılan aile şirketlerinin %42’si birinci nesil, %36’sı ikinci 
nesil, %14’ü üçüncü nesil, %5’i dördüncü nesil ve %3’ü beşinci ve 
sonraki nesiller tarafından yönetilmektedir.Türkiye’de ise aile şirketlerinin 
sadece %30’unun ikinci kuşağa, %12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiğini 
görülüyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise %3’te kalıyor. 
Dünyada en eski aile şirketi 49 nesildir devam eden Japonya’da bir 
inşaat firmasıdır. ABD’de ise yaşayan en eski aile şirketi ise 14. nesil 
tarafından yönetilmektedir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 
verilerine göre Türkiye’de aile şirketlerinin ortalama ömrü 34 yıl olarak 
kayıtlara geçmiştir.

Türkiye’de 115 aile şirketi üyesi ve 36 profesyonel yöneticinin katılımı ile 
yapılan araştırmaya göre; katılımcıların %43.1 20-40 yıl ve %42.4’ü 40 yıl 
üzerinde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin %55.7’si, kriz öncesi gelir yaratma 
düzeyine 2022 yılında dönülebileceğini belirtirken, %28.6’sı 2021 yılının 
ikinci yarısı, %4,3’ü ise 2021 yılının ilk yarısında ulaşabilmeyi hedeflerken 
%11.4’ü öngörüde bulunamıyor. Pandemi döneminde seyahatlerin iptali, 
personel giderlerinin azaltılması, alınmakta olan dış destek hizmetlerinin 
azaltılması, kira sözleşmelerinin revize edilmesi gibi maliyet azaltıcı 
uygulamalar yaptılar. Aile şirketlerinin %14.4’ü herhangi bir önlem 
almadığını belirtirken, bazı katılımcılar ise artan talebe cevap verebilmek 
için maliyetlerinde artış yaşandığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan aile 
şirketlerinin %64.1’i kriz durumları için hazırlanmış iş planları olmadığını 
belirtti. Türkiye’deki şirketlerin araştırmada öne çıkardığı stratejik 
kararlar diğer ülkeler ile benzerlik göstermektedir. %46.6’sı dijitalleşme, 
%38.9’u yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya sunulması, %38.2’si ise 
maliyet azaltımı gibi kararlar aldılar. Katılımcıların bir yıl içerisinde en riskli 
bulduğu konular kur dalgalanmaları, ekonomik görünüm ve pandemi ile 
ilgili regülasyonlar oalrak sıralanmaktadır. İş modellerindeki  değişimler 
incelendiğinde %45.7’sinin e-ticarete yatırım yaptığını ve %41.7’sinin 
dijital iş ortaklıkları kurduğu gözlemlenmektedir.

Aile şirketlerinin dönüşümü noktasında kısa vadede risk yönetimi, orta 
vadede maliyet organizasyonu, finansal yapılanma ve dijital dönüşüm, 
uzun vadede ise strateji ve iş modellerinin gözden geçirilmesi, büyüme 
fırsatlarının tespiti, geleceğe uygun büyüme modeli ile hedef işleyiş 
modelinin belirlenmesi kritik olacaktır.

 Ülkemizde de pandemi, iş hayatında deprem etkisi yaratmış ve ülke ölçeği 
dahilinde yurt dışındaki uygulamalara benzer adımlar atılmıştır. Şirketler, 
dijitalleşmeye, e-ticarete yatırım yapmaya, yeni markalar yaratmaya, yeni 
markalar ile iş birliği yapmaya ve yeni pazarlar araştırmaya başlamıştır.
Aile şirketlerinde kurumsallaşma masraf değil, geleceğe yatırımdır.  Aile 
şirketlerinin sürdürülebilir olması için krizden ders çıkarıp kurumsallaşma 
yoluna gitmeli, aile konseyi, aile anayasası, halefiyat planı, hissedarlar 
sözleşmesi ve kriz yönetimi planı hazırlanmalı, kriz anında fevri kararlar 
alınmasının önüne geçilmelidir. 

Aile şirketlerinde kurumsallaşma masraf değil, 
geleceğe yatırımdır.

Gözde Erkanat - KTTO Ekonomi Uzmanı‘‘

‘‘

KKTC, 1 Haziran itibariyle 
turist kabul etmeye 
hazırlanıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 
ülkenin en önemli sektörlerinde olan turizm 
sektörünün bayram süresince hareketlik 
gösterdiğini söyleyerek, 5 günde bir nebze 
olsun kıpırdanma yaşandığını belirtti. 
Bayram süresince özellikle İskele-Karpaz 

bölgesindeki küçük otel ve pansiyonların hemen hemen tam doluluk ile 
çalıştığını dile getiren Ataoğlu, bu durumun hem bölge halkına hem de 
ekonomiye önemli katkılar sağladığını vurguladı. 
 
Bayram süresince 3 binin üzerinde kişinin otellerde ve küçük tatil 
köylerinde konaklama yaptığını ifade eden Ataoğlu, bu sayılara ev ve 
daire kiralamalarının dahil olmadığını kaydetti. 
 
Turizme yönelik olarak kiralanan ev ve dairelerin de hesaba katılması 
ile tatil yapan kişi sayısının düşünüldüğünden çok daha fazla olduğunu 
anlatan Ataoğlu, bu hareketliliğin turizmin resmen başlaması ile 
piyasalara daha fazla yansıyacağını söyledi. 
 
Tüm bu verilerin ışığında turizm sektörü ve paydaşlarının ülke 
ekonomisine katkısının daha iyi anlaşıldığını belirten Ataoğlu, Akdeniz 
çanağında bulunan ülkelere oranla turizmden daha iyi pay almak için 
haziran ayı itibarı ile turizm sektörünün daha da kapsamlı ve planlı bir 
açılıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
 
Bu planlama yapılırken, turist gelecek ülkelerin epidemiyolojik durumu, 
vaka sayıları da dikkate alınarak çift aşı ve/veya çift PCR ile girişlerin 
planlanmasının gerektiğini anlatan Ataoğlu, tarifeli uçuşların organize 
edilmesini, kapalı turizme devam edilecek otel veya bölgeler olacaksa 
önceden bilinmeli ve buna göre aksiyonların geliştirilmesinin şart 
olduğunu kaydetti.

Fikri Ataoğlu 
Turizm ve Çevre Bakanı 



26 Nisan tarihinde açılan, Showhouse’u ile birlik-
te satışa sunulan “Doğa ile Dost, Doğa ile Bütün” 
villa projesi Casa Oliva, Özyalçın Construction 
Ltd.e ait yenilikçi ve ergonomik mimarisi ile dikkat 
çekiyor. Doğallığıyla büyüleyen, huzurlu atmosfe-
ri, modern ve minimal iç ve dış tasarımı, özenle 

hazırlanmış bahçe ve peyzaj mimarisiyle gören 
herkesi kendisine hayran bırakan Casa Oliva ilk 
günden yoğun ilgiyle karşılandı. 
Özyalçın Construction Ltd.in hayata geçirdiği her 
projede olduğu gibi Casa Oliva’da da lokasyonun 
erişim kolaylığı ve Zeytinlik bölgesinin yaşam için 

tercih sebebi olması projeye Türk malı oluşu ile 
birlikte mevcut standartların ötesinde bir değer 
ilave etti. Yatırım geri dönüşünün geçirdiğimiz 
zor zamanlarda bile cazip olması da uzun vadeli 
ödeme kolaylıkları gibi çok konuşulan nitelikler 
arasında yer alıyor.

Sizin hikayeniz
şimdi başlıyor! 

Covid -19 önlemleri kapsamında;
28 yıllık tecrübe ile inşa edilen, güvenli ve keyifli bir yaşam sunan Casa Oliva projesinin showhouse’unu ziyaret etmek isteyenlerin 0548 850 29 00 
numaralı telefondan Özyalçın Construction Ltd. satış departmanına ulaşıp randevu almaları gerekmektedir.
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Güney Kıbrıs kruvaziyer 
turizminden 70 milyon Euro gelir 
bekliyor

Güney Kıbrıs, ‘Ulusal Plan’ ile 
ekonomide yeni modele geçiyor

Güney Kıbrıs’ın “Royal Carribean” kruvaziyer programı 
sayesinde bu yıl için 70 milyon Euro’luk gelir elde etmeyi 
öngördüğü bildirildi.
Alithia gazetesi Limasol Limanı’ndan 10 Temmuz’da 
başlatılacak programın “Jewel of the Seas” lüks kruz gemisiyle 
gerçekleştirileceğini yazdı.
Haberde, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, 
Turizm ve Denizcilik Müsteşarları Savvas Perdios ile Natasa 
Pilidu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve PASİKSE Başkanı Haris 
Loizidis tarafından “Odyssey of the Seas” adlı ikinci kruz 
gemisine ziyaret düzenlendiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, hazırlanan bir planla ekonomide 
yeni model bir kalkınma modeline geçmeye hazırlandığı bildirildi. 
Plan, “Uzun Vadeli Kalkınma ve Dayanıklılık Stratejisi” olarak 
isimlendiriliyor.

CNA’de yer alan bir habere göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos 
Petrides ile Ekonomi ve Rekabet Konseyi temsilcileri; ulusal, 
uzun vadeli strateji ve ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını 
destekleyen “Kalkınma ve Dayanıklılık Planı”nın umut verici ve 
gerçekçi bir plan olduğu konusunda uzlaştı.

Uzun Vadeli Kalkınma Stratejisinin amacının, Kıbrıs için yeni bir 
ekonomi modeli ve Kıbrıs’ın tüm vatandaşlarına uzun vadeli 
sürdürülebilir bütünsel bir kalkınma çerçevesi oluşturmak olduğu 
belirtildi.

Güney Kıbrıs ekonomisi yavaş yavaş iyileşecek
Öte yandan, Avrupa Komisyonu DGEFIN raporunda Güney Kıbrıs 
ekonomisine de yer verildi. Brüksel’de Komiser Paolo Gentiloni 
tarafından hazırlanıp sunulan Avrupa Komisyonu DGEFIN 
raporunda 2020’de krizden dolayı önemli ölçüde kötüleşen kamu 
maliyesinin, 2021 ve 2022’de düzeleceği öngörülüyor. Rapora göre 
ekonomik hareketlilik 2020’de, Covid-19 krizi ve ardından gelen 
kapanma tedbirleri nedeniyle %5.1 ile oldukça fazla düştü.
Raporda, 2021’de  %3.1’lik reel büyüme GSYH’de ılımlı bir iyileşme 
öngörülüyor. Ekonomik hareketliliğin 2021 ve 2022’de genel olarak 
yerel taleple yavaş yavaş iyileşeceği tahmin ediliyor.
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İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte %1.5 daraldı

Bloomberg anketine katılan 
ekonomistlerin beklentisi ilk 
çeyrekte ekonominin %1,6 
daralacağı yönündeydi. 
İlk çeyrekte özel tüketim 
harcamaları beklenenden 
daha fazla düşüş kaydederken 
hükümet harcamaları beklentinin 
üzerinde bir artış gösterdi. 
İthalat bir önceki çeyreğe 
göre piyasaların beklentisini 
aşarak %13.9 azalırken ihracat 
beklentilerle paralel %7.5 azaldı.

COVİD-19 TEDBİRLERİNİN 
GEVŞETİLMESİ BEKLENİYOR
Bu arada, İngiltere’nin, Covid-19 
salgınında yaşanan ikinci 
dalganın etkilerini azaltmak 
amacıyla Ocak 2021’den bu yana 
uygulanan tedbirleri adım adım 
gevşetmesi bekleniyor. Hükümet, 
Cuma günü uluslararası seyahati 
kademeli olarak yeniden açmayı 
planlıyor.

Nadine Dorries, Sky News’e 
verdiği demeçte, açılmanın 
yol haritasının belli olduğunu 
ve Johnson’ın bugün 
kapanmanın nasıl ve ne zaman 
gevşetileceğine dair detayları 
aktaracağını açıkladı.
Dorries, koronavirüsün 
varyantlarının hala ülke 
genelinde görüldüğünü bu 
sebeple hükümet yetkililerinin 

alınan tedbirlerin gevşetilmesi 
konusunda dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi.

UYGULAMALAR 5 OCAK 
2021’DEN BU YANA…
İngiltere’de 5 Ocak’tan bu yana 
işe gidiş, spor, alışveriş gibi temel 
sebepler ihtiyaçlar haricinde 
sokağa çıkma yasaklaması 
getirilmişti. Ayrıca market ve 

eczane gibi temel ürün satışı 
yapılmayan işletmelerin yanı 
sıra barlar, restoranlar ve 
kafeler kapatılmıştı. 12 Nisan 
2021’de tüm işletmeler tekrar 
açılırken barlar, restoranlar ve 
kafelere açık alanlarında hizmet 
sunma izni verildi. Hükümetin 
uluslararası seyahat yasağının 
en erken 17 Mayıs’ta kaldırması 
bekleniyordu.

İngiltere, 2021’in ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre %1.5 daralma kaydederken geçen yıla göre %6.1 
küçüldü. Mart ayında ise piyasa beklentilerini aşarak %2.1 büyüdü.
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Apple’a bir dava 
da Londra’dan

Tüm dünyada davalarla mücadele eden 
teknoloji devi Apple’a bir dava da Londra’da 
açıldı.

Davanın konusu yaklaşık 20 milyon 
kullanıcının Apple Store’dan satın aldığı 
uygulamalar için fazla ücret ödemesi…

Davacılar, konuya ilişkin açıklama yaparak 
Apple’ın yüzde 30 olan ücretinin ‘aşırı’ 
olduğunu ifade etti. Londra’da açılan 
davada ABD’li firmanın İngiliz İPhone ve iPad 
kullanıcılarının yıllardır fazla ücret ödeyerek 
oluşan zararını telafi etmesi isteniyor.

Apple’ın 1.5 milyar sterlin (2.1 milyar dolar) 
tazminat ödeyebileceği tahmin ediliyor.

Londra’daki Kings College’ta Profesör olan 
Rachael Kent Apple’ın online mağazadaki 
hakimiyetini kötüye kullandığını ve bu 
durumun İngiltere’deki müşterilerini de 
olumsuz etkilediğini söyledi.

Son olarak video oyun devi Epic Games 
Apple’a tekelcilik davası açmıştı.

Apple bu yıl başında App Store’da yazılım 
ve hizmet veren geliştiricilerden alınan 
komisyon oranını yüzde 30’dan yüzde 15’e 
düşürmüştü.

Twitter, reklamsız haber içeriği sunan 
Scroll’u satın aldı
Twitter, haber sitelerini reklamsız olarak takip 
etmeyi sağlayan start-up Scroll’u satın aldı. 
Twitter, yeni bir abonelik sistemi yapmayı 
planladıklarını belirtti.

BuzzFeed, USA Today, Atlantic gibi web 
siteleriyle çalışan Scroll adlı girişim, 
abonelerine bu siteleri reklam olmadan ziyaret 
etme olanağı sağlıyor.

Twitter’dan konu hakkında bugün yapılan 
açıklamada, Scroll’un 13 kişilik ekibinin 

bünyelerine katılacağını ve Scroll’un geçici 
olarak yeni abonelikleri durduracağını belirtti. 
Açıklamada Scroll’un reklam ve pop-up’lar 
olmadan sadece içerik sunarak iyi bir okuyucu 
deneyimi sağladığı ifade edildi. Anlaşmanın 
detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

2016 yılında kurulan Scroll, son 6 ayda 
Twitter’ın bünyesine katılan 6. şirket oldu. 
Scroll’un yatırımcıları arasında New York Times, 
News Corp gibi yayıncılar yer alıyor.

Instagram, masaüstü web tarayıcısı için 
yeni özellik getiriyor

Dünya üzerinde birçok kullanıcısı olan sosyal 
medya platformu Instagram, masaüstü 
web tarayıcısı kullananlar için yeni bir 
özellik getiriyor. Yeni özellik sayesinde 
web tarayıcısında video, fotoğraf ve hikaye 
paylaşabileceksiniz.

Facebook ve bağlı uygulamalar hakkında 
sızıntı paylaşan Alessandro Paluzzi bildirdiği 
göre, Instagram yakında kullanıcıların 
bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar 
tarayıcısından gönderi oluşturmasına 

olanak tanıyan bir yöntem sunacak. 
Normalde kullanıcılar, bilgisayarlar aracılıyla 
masaüstü web tarayıcısından Instagram 
platformuna erişim sağlayabiliyorlar. Ancak 
kullanıcılar, masaüstü tarayıcı aracılıyla 
fotoğraf, video ve hikaye paylaşamıyordu. 
Bu durum birçok kullanıcı için olumsuz bir 
durumdu ve kullanıcılar ekstra programlar 
kullanarak bu ihtiyaçlarını karşılıyordu.

Insagram’ın bu yeni özelliği şu anda için 
test aşamasındadır. Dolayısıyla, şu anda bir 
Instagram gönderisi oluşturmanın tek yolu 
uygulama üzerinden erişim sağlanacaktır. 
Instagram’ın böyle bir özellik sunması 
uzun zamandır konuşuluyor. Çünkü 
rakipleri masaüstü ve uygulama üzerinden 
kullanıcılarına birçok yenilik sunuyor.

Ne yazık ki, Instagram’ın bu özelliği ne 
zaman kullanıma sunacağına dair bir bilgi 
paylaşmadı. Ancak Facebook/ Instagram’ın 
yakın gelecekte bu yeni özelliği tüm 
kullanıcılar için sunacağı birçok sızıntıcı 
tarafından bildiriliyor.

Alphabet’in kârı rekor kırdı

Arama motoru Google’ın sahibi Alphabet 2021 yılının ilk çeyreğinde de rekor kâr elde etti. 
İlk çeyrekte yüzde 34 artışla 55,3 milyar dolar satış yapan Alphabet, 17,9 milyar dolar, hisse 
başına 26,29 dolar kar elde etti. Analistler  ise hisse başına 15,88 dolar kar bekliyorlardı.

2020 yılının son çeyreğinde satışlar 56,9 milyar dolar ve kar 15,2 milyar dolar olmuştu.
İlk çeyrekte Google reklam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 32 artarken, bulut 
hizmetlerinden satışlar yüzde 45,7 artış  gösterdi.
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