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Kalkınma Bankası’nın en temel dayanaklarından birisinin Devlet Planlama 
Örgütü’nün verdiği teşvik belgeleri olduğunu belirten Kalkınma Bankası Ge-
nel Müdürü Saffet Barutçu, devletin yapmış olduğu planlamalar ve öngörüler 
çerçevesinde yatırım ihtiyacı olan sektörlerin belirlendiğini ve bu sektörlerin 
projelerine teşvik belgesi verildiğini söyledi. Barutçu, Kalkınma Bankası’nın 
yürüttüğü çalışmalar ile 2020 yılına yönelik kredilerle ilgili bilgiler aktardı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Baş-
kanı Turgay Deniz ve heyeti, 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsil-
cisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü 
Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın 

ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
öğle yemeğinde Kıbrıs Rum Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı 
Christodoulos Angastiniotis ve 
heyeti ile bir araya geldi.

KTTO ve KEBE Spehar ile yemekli 
toplantıda buluştu

Amcaoğlu: 2020, bizim için geçiş 
yılı bütçesi olacaktır

Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı

Birikim Özgür
Eski Maliye Bakanı

Turgay Deniz
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı

DENİZ: PROTOKOL EN KISA ZAMANDA YÜ-
RÜRLÜĞE GİRMELİ
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
2020-2023 yıllarını kapsayacak üç yıllık bir an-
laşmanın ve 2020 yılını kapsayacak ekonomik 
protokolün en erken zamanda hazırlanıp yü-
rürlüğe girmesi gerektiğini belirtti. Dış talebi 
tetikleyecek ekonomik politikalar geliştirmek 
gerektiğini söyleyen Deniz, siyasi sorunların 
istikrarı bozacağına vurgu yaptı.

AMCAOĞLU: 2020, BİZİM İÇİN GEÇİŞ YILI 
BÜTÇESİ OLACAKTIR
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2018 yılı 
ekonomisinde yaşanan krizin 2019 yılın-
da da devam ettiğini belirterek, “2020 yılı 
bütçesi bizim için bir geçiş yılı bütçesi ola-
caktır. Esas amacımız; 2021’de global an-
lamda çok önemli bir mali kriz yaşanmadı-
ğı takdirde kendi içimizdeki denk bütçeyi 
gelir ve giderlerimizle sağlamaktır” dedi.

ÖZGÜR: MALİ KRİZ KENDİNİ 2020 BÜTÇE-
SİNDE DE HİSSETTİRİYOR
Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, “Ülkemiz-
de uzun yıllardır yaşanmakta olan kronik 
mali kriz kendini 2020 bütçesinde de hisset-
tiriyor” dedi. Özgür; vizyonu güçlü bir ikti-
dara, siyasi istikrara ve mümkün olduğunca 
toplumun değişim sürecine ilişkin bir sefer-
berlik duygusu yaşamasına ihtiyaç olduğu-
nu kaydetti.

“2020’de ayrılan 
finansman 260 milyon TL”
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Maliye Bakanı Birikim Özgür ve 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz; 2020 yılında ülke eko-
nomisinde ciddi sıkıntılar yaşanacağına dikkat çekti.
2019 senesinde borçlanmaya gidilmeden mahalli gelirlerde %70’lik 
artış sağlandığını belirten Maliye Bakanı Amcaoğlu, 2020 yılının geçiş 
bütçesi olacağını ve önemli bir kriz yaşanmadığı takdirde 2021 yılın-
da gelir-gider dengesinin sağlanacağını söyledi.
Eski Maliye Bakanı Özgür ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz 
ise, 2020 yılı ekonomik hareketliliği ve mali bütçesine ilişkin güçlü 
iktidar ile siyasi istikrarın önemine işaret etti.

Amcaoğlu: Mahalli gelirlerimizde %70’lik bir artış var

Soru: 2020 yılı mali bütçesini ve geçtiğimiz sene içerisinde yaşa-
nan krizleri değerlendirir misiniz?

“Sadece ülkemizde değil, dünyada yaşanan 2018 yılı krizinin etkileri 
2019 yılında da devam etti. 2019 senesinde görev aldığımız 7 aylık 
süre boyunca da herhangi bir avans ve borçlanmaya gitmedik. Ma-
halli gelirlerimizde Merkez Bankası’nın 3’üncü çeyreğine dair yaptığı 
değerlendirmede 386 milyon TL yani %70’lik bir artış tespit edildi. 
Bu çok doğru bir tespitdir. 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında bek-
lediğimiz üzerinde gerçekleşen rakam 276 milyon TL’dir. Bu ay için 
yerel gelirlerde tahmin edilen rakam ise 470 milyondur, fakat iddia 

ediyorum ki biz 500 milyon TL’yi aşacağız.”  

“Döviz kurunun artışına rağmen akaryakıt fiyatları yüksel-
medi”

“Halen daha ne elektriğe ne akaryakıta bir zaman yapılmış değildir. 
95 oktan benzinin litresini 5,46 TL’den aldık 5,36 TL’ye indirdik. Döviz 
kurunun artışına rağmen bunu gerçekleştirdik. Asıl önemli olan hal-
kın alım gücünü aşağıya çekmemek, hayat pahalılığını artırmamaktır. 
Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatları arttı, fakat 
bizde bu artış yapılmadı. Birçok değerlendirme sonucu “2019 yılının 
kötü geçtiği söyleniyor fakat bunun neden olduğu hakkında birşey 
düşünülmüyor. Bu memleket bütçesi içerisindeki cari harcamalarla 
personel giderlerindeki rakamları aşağıya çekmezse, yatırım başlığı-
nın altındaki altyapı rakamlarını yükseltemezse elbette ki bazı şeyler 
kötü olacaktır ya da kötü gözükecektir.” 

“40 yıl yapılmamış projelerin 7 ayda hayata geçmesi bekle-
niyor”

“Yollarla ilgili 40 bine yakın kişi sosyal medya hesabında buluşarak, 
şikayet ediyorlar. Bence haklıdırlar fakat doğru yapmıyorlar. Nedeni 
ise; geçtiğimiz günlerde %30 zam yapıldı. 2018 yılında Karayolları 
Dairesi’nde yapılan yatırımlar 2 milyon TL’ydi. 2019 yılında ise bu ya-
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Maliye Bakanı Amcaoğlu, eski Maliye Bakanı Özgür ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz; mali gelişmeleri değerlen-
direrek, 2020 yılı ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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tırımlar için 6 milyon TL’lik bir yatırım yapmayı öngörüyorlardı. Kara-
yolları Dairesi’ne 49 milyon TL’lik bir finansman aktarımı yaptık. Bunu 
diğer bakanlıkların proje kalemlerinden kesinti yaparak aktardık.
Günlerce kavga edilen 12 milyon TL’lik Alsancak-Lapta yolu projesini 
hayata geçirdik. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ciklos mevkisi 
13 milyon TL’ye mal oldu. Her şey ortadadır ve önemli olan adım 
adım başarabilmektir. 40 yılın hayata geçirilmeyen projelerini, 7 ay 
gibi bir sürede bu hükümetin hayata geçirmesi mümkün değildir. 
Biraz sabırlı olmak gerekir.”

“Herkes bir şeylerden feragat etmeli”

“Bir önceki dönem hayat pahalılığından %2 kesinti yapalım dedik 
fakat herkes ayağa kalktı. Maaşlardan yapılacak bu kesinti ile altya-
pıyı güçlendirelim ve hastane, okul ve karayollarına yatırım yapalım 
dedik. Öncelikle bir şeylere karar veril-
melidir. Sadece siyasetçiler değil herkes 
bir şeylerden feragat etmelidir. Nasıl ki 
1990’lı yıllarında Beşparmak dağlarında 
çıkan yangında herkes elini taşın altına 
koymuştu, yine toplumsal faydayı ön 
plana çekecek hareketler geliştirmek ge-
rekir. Bizim için 2020, yine bazı sorunlar 
ile boğuşmak demektir. 2020 yılı bütçesi 
bizim için bir geçiş yılı bütçesi olacaktır. 
Esas amacımız; 2021’de global anlamda 
çok önemli bir mali kriz yaşanmadığı tak-
dirde kendi içimizdeki denk bütçeyi gelir 
ve giderlerimizle sağlamaktır.”

“Önemli olan altyapılara olan ra-
kamları artırmaktır”

“Dışarıdaki ilk borcu ödemeye başlayan hükümetin ilk Maliye Bakanı-
yım. Kooperatif Merkez Bankası’na yaklaşık 40 milyon TL gibi bir bor-
cu ödemeyi başardık. Bütçemizde öngörüldüğü gibi 360 milyon TL 
ödeyeceğiz. Faiz başlığı altındaki rakamları buraya ödeyeceğiz ve kısa 
sürede bu borcu bitireceğiz. Önemli olan altyapılara olan rakamları 
artırmaktır. Bu yıl 220 milyon TL’dir. Geçtiğimiz yıl 180 milyon olan 
bu rakamları %10 tassarufa gidip, 160 milyon TL’ye düşürdük, bu yıl 
220 milyon TL’yi de 500 milyon TL’lere çıkararak artırmak zorundayız. 
Sadece Elektrik Kurumu’nun bir yıllık bir akaryakıt ihalesi yaklaşık 
1,5 milyar TL’dir. Devletin sadece 220 milyon TL’lik yatırım başlığı ile 
hastanelere, okullara veya karayollarına olan ihtiyacımızı karşılaya-
mazsınız.”

“Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi’ni bu ülkeye kazan-
dıracağız”

“Ülkemiz, toplumsal olan sıkıntıları aşabilmesi için üretmek zorun-
dadır. Biz bunu yapıyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi’nin Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi için girişimlerimiz ortadadır. Kıbrıs Türk 
Mühendis ve Mimarlar Odası’nın bizler için hazırladığı raporun aka-
binde protokol imzalayacağız. Üniversitenin yetkilileriyle görüştük ve 
bunun yapılması hususunda hemfikiriz. Girne Amerikan Üniversitesi 
Hastanesi’ni ülkemize kazandıracağız. 120 yataklı hastanenin, 18 
tane yoğun bakım ünitesi var. 80 bin nüfuslu bir Girne şehri için ge-
rekli ve ihtiyacı olan bir yatırım.”

“Elinizi taşın altına koymak zorundasınız”

“Bir şeyleri eylem yaparak belki dikkate getirebilirsiniz ama devamın-
da katkıda da bulunmak zorundasınız. Yani elinizi taşın altına koymak 

zorundasınız. Sadece sahnelere çıkarak, elinizdeki mikrofon ile karşı-
nızdaki siyasetçiyi yerle bir ederek bunu başaramazsınız. Çünkü, onu 
siz seçtiniz, ona oyunuzu ve vekaletinizi verdiniz. O zaman olması 
gereken şey siyasetçinin dikkatini çekerek, onun doğru adımlar at-
ması ile ilgili yardımcı olmaktır.”

“Seçim var diye yatırımları öteleyemeyiz”

Soru: Önümüzde bir seçim bulunuyor. Seçim yasağı bu yatırımla-
rın durmasına neden olacak mı?

“Maliye Bakanlığı olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile yaptığımız 
görüşmelerde seçim arifesinde dahil tüm yatırımlarımız devam ede-
cektir. Yüksek Seçim Kurulu ülkemizdeki okula, yola, hastaneye olan 
ihtiyacının da farkındadır. Sırf seçim için İskele Koleji’nin, Girne Ame-

rikan Hastanesi’nin ihalesini durdurup, erteleyeme-
yiz. Bunlar yanlış bir yaklaşımlardır. Eminiz ki Yüksek 
Seçim Kurulu bu konuda bizlere gerekli hassasiyeti 
gösterecektir.
 Kişilere değil, toplumun faydasına olacak adımlar 
atıyoruz. Bizler bunlara dikkat ediyoruz. Seçim 
yasakları kapsamında bazı sıkıntılar gündeme gele-
cektir fakat tüm yatırımların ötelenmesi söz konusu 
değildir.”

“Otomasyonu, mali disiplin paralelinde ha-
yata geçirmemiz gerekmektedir”

Soru: KKTC ekonomisinde 2019 ile 2020 yılı ara-
sında ne gibi farklar olacaktır?

“Mahalli gelirlerin de artış ve tasarruf modunda 
yatırıma ayırması gereken başlıkların artırılması 

yönünde adımlar atacaktır. Mali disiplin ve otomasyon ortamındaki 
gelişmeler tamamlanacaktır. Örneğin, gümrük otomasyonu bu yıl ilk 
yarısında mevzuatıyla birlikte tamamlanacak ve hayata geçecektir. 
Ardından elektronik fatura bu yılın ilk 6 ayında hayata geçecektir. 
Otomasyonu, mali disiplin paralelinde hayata geçirmemiz gerekmek-
tedir. Devamında tasarruf ile hareket ederek, yatırım başlıklarımızı 
artırarak mahalli gelirlerimizin yollarını, direkt vergilerden sağla-
mamamız gerekmektedir. Tahsil edilmeyen vergileri tahsil etmemiz 
gerekmektedir. Dolaylı vergileri, bütçe içerisindeki oranları aşağılara 
çekmemiz gerekmektedir.”

“Devletin kimden alacağı varsa alacak, fakat devletin de 
ödeyecekleri gününde ödenecektir”

“Bakanlık olarak dolaylı vergileri hayat pahalılığı oranında artırmadık 
ve ülkemizde dolaylı vergiler altında ezilen kesmin, ezilmemesi için 
adımlar attık. Dolaylı vergi, adaletsiz verginin en önemli tecelli ettiği 
noktadır. Geçtiğimiz hükümette Ocak ayından Mayıs ayına kadar 
135 milyon TL gibi gerçek bir borçlanma ile yoluna devam etti. Şu 
ana kadar bir borçlanmaya ihtiyacımız yok. Bizler borçlanmamak için 
adımlar atıyoruz. Bütün sektörlerden devletin tahsil edilmesi gere-
ken rakamları, Kamu Alacak Tahsili Usulü Yasası kapsamında tahsil 
edilmesi ile ilgili adımlar atıyoruz. Kimseye imtiyaz sağlamak gibi ha-
reketimiz yoktur. Devletin kimden alacağı varsa alacak, fakat devletin 
de ödeyecekleri gününde ödenecektir. Geçmiş yıldan 100 milyon 
TL, cari yıldan 160 milyon TL açığın hemen hemen tamamına gel-
dik. Gününde geldi. Bütün desteklerin gününde ödenmesi gereken 
hareketler geliştirildi. Önemli olan her şeyi gününde ödeyebilmenin 
koşullarını yaratabilmektir. Bizler bunları yapıyoruz.
2018 yılında 5,5 milyar TL olan yerel gelirlerimizi 2019 yılında 6,5 
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milyar TL’lere çıkarırken, bu yıl bunun rahatlıkla en az 1 milyar TL 
fazlasını gerçekleştirebilmeyi hedefliyoruz. 8,8 milyar TL’lik bütçenin 
içerisinde yaklaşık 7,5 milyar TL’lik ki bu minimum öngörüdür, bir ön-
ceki yıla göre %14’lük bir artışla mahalli gelirlerimizi gerçekleşeceği 
bizim tarafımızdan tahmin edilmişti, buna ulaştığımız anda geçen yıla 
oranla mahalli gelirlerimizde 1.2 milyon TL’lik bir artış olacaktır. Bu da 
yaklaşık 7,7 milyar TL’ye gelen çok önemli bir rakamdır. Kendi öz gelir-
leriniz bütçenizin ihtiyacı olan finansal kaynağın %80’ine ulaşabilecek 
bir şekle dönüşebiliyorsa bu çok önemli bir olaydır.”

Özgür: Devlet, geliri kadar harcamıyor

Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, 2019-2020 ekonomisine ilişkin 
Ekonomi’ye açıklamalarda bulundu. Yaşanmakta olan mali krizin bu 
senede devam edeceğini söyleyen Özgür, sorunların kökünün siyase-
te dayandığını belirtti. Özgür; vizyonu güçlü iktidara, siyasi istikrara ve 
toplumsal seferberlik duygusuna ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

Soru: 2020 mali bütçesini değerlendirir misiniz?

“Ülkemizde uzun yıllardır yaşanmakta olan kronik mali kriz kendini 
2020 bütçesinde de hissettiriyor. Devlet, geli-
ri kadar harcamıyor, harcamalarını toplumsal 
ihtiyaçlara göre planlayamıyor, kamu iç borç 
ödemelerini gerçekleştiremiyor.
Bu kısa ve sarih tasvirden de anlaşılacağı 
üzere kronik mali krizin kökleri esasta siyasi 
bir soruna dayanıyor. Devlet yönetilmiyor. 
Kıbrıs Türk siyaseti, şeytanın bacağını kırıp 
da sahip olduğumuz sistemi günün gerektir-
diği şekilde geliştirmeyi ana meselesi haline 
dönüştüremiyor. Bu ataletin kök nedeni ise 
uzun yıllar boyunca kalkınmayı değil tüketimi 
destekler tarzda sürdürülen dış yardımlardır. 
“Nasıl olsa açığımızı Türkiye kapatır” zihniyeti 
siyasetimizde ciddi bir zehirlenmeye yol aç-
mış bulunuyor. Bu bağlamda demokrasimizin 
verimi de oldukça düşmüş durumda. 
Bu bakış açısına göre, aslında yaşamakta olduğumuz mali kriz içinde 
müthiş fırsatlar da barındırıyor. Demokrasimizi güçlendirmek ve siste-
mimizi günün gereklerine göre düzenlemek sadece ama sadece bi-
zim elimizde. Bunun için vizyonu güçlü bir iktidara, siyasi istikrara ve 
mümkün olduğunca toplumun değişim sürecine ilişkin bir seferberlik 
duygusu yaşamasına ihtiyacımız var.”

“Halk, ülkenin sosyoekonomik durumdan memnun değil’’

“Son 10 yılda yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında halkın değişimi 
arzuladığına dair somut bulgular ortaya çıkıyor. Halkın kendi hayat 
şartlarından göreceli memnun olduğu ama ülkenin sosyoekonomik 
durumundan memnun olmadığı, dahası, gelecekte sosyoekonomik 
durumun daha kötü olacağını düşündüğü dönemi artık geride bırak-
mış bulunuyoruz.
Bu dönem süresince her seçimde değişim talebini mümkün olduğun-
ca siyasi iradeye dönüştürmeye çalışan halkın beklentileri maalesef 
karşılanamadı ve “gelecek de bir gün gelecek” sözünü anımsatırcası-
na beklenen o daha kötü koşullarla şimdi yüz yüzeyiz. 2020 bütçesin-
de gözlemlenen çarpıklıklar işte tam da o daha kötü koşulların sadece 
bir tezahürü gibi değerlendirilebilir.”

“Kamu harcamaları milli gelirinin yüzde 50’sini aşan tek sis-
temiz”

“Halkına etkin ve verimli kamu hizmeti sunamayan, yüksek harcama 
düzeyiyle sürdürülemez bir kaynak dengesi sergileyen, kurumları ve 

kurallarıyla gelişmeye ve rekabete uygun bir ekonomik ortam oluş-
turamayan, sağlık ve sosyal güvenlik sistemi ile toplumu eşit biçimde 
kucaklayamayan, altyapısı son derece yetersiz bir sistemle karşı karşı-
yayız. Diğer ada ülkeleri ile karşılaştırıldığında kamu harcamaları milli 
gelirinin yüzde 50’sini aşan tek sistemiz. Kamu istihdamlarının işgücü 
içindeki payının yüzde 25’i bulduğu ender ülkelerdeniz. Sistemi var 
eden kurumların halkın gözündeki itibarı adeta yerlerde sürünüyor.
Hal bu olunca halkın sürekli değişim talep etmesi son derece doğal 
karşılanmalı. Halkın yüzde 70’e yakını devlette kısmi veya bütünlüklü 
bir yeniden yapılanma talep ediyor. Bir başka anlatımla, KKTC halkının 
reformlara desteği son derece yüksek seviyelerde...”

“Mali yönetim süreci ve araçları modernize edilmeli”

Bu ihtiyacı karşılamak adına yapılması gerekenler de yıllardır teknik 
düzeyde çalışılsa da siyasi düzeyde devlet pratiğine yansıtılamıyor:

1) Devletin merkezi güçlendirilmeli. Geleceği şekillendirecek politi-
kalar tek elden koordine edilmeli, Orta Vadeli Program (OVP) kültürü 
geliştirilmeli ve OVP ile uyumlu bütçe süreçleri oluşturulmalı.
2) Mali yönetim süreci ve araçları modernize edilmeli. Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Yasası bu açıdan devrim 
niteliğinde bir düzenleme olarak nitelendirile-
bilir. Ancak OVP kültürü henüz gelişmediğinden 
bu yasanın somut faydalarını gözlemleyebilecek 
safhaya henüz geçebilmiş değiliz.
3) Kamu hizmetleri iyileştirilmeli. Sağlık ve 
sosyal güvenliğe erişim, eğitimde kalite, adalet 
ve enerji alanlarında maliyetlerin ve etkinliğin 
artırılması, belediyelerin gerçekten yerel hiz-
met sunan birimlere dönüşmesi, kamunun reel 
sektöre rakip değil destekçi ya da tamamlayıcı 
olacağı yeni bir ekonomik düzleme geçilmesi 
ve benzeri pek çok reformun hayata geçirilmesi 
gerekiyor.
Tüm bunları bir bütün halinde sahiplenmeyen 
iktidarlar dönemi devam ettiği sürece demok-
rasi krizi de mali kriz de derinleşerek devam 

edecek gibi görünüyor.”

“Devlet kısa vadede gelirleri artırmak için vergileri yükselti-
yor”

“Akıbeti belli olmayan dış yardımlar da dikkate alındığında 8,8 milyar 
TL’lik 2020 bütçesinin yaklaşık 2 milyar TL’lik kısmı bütçenin giderler 
kaleminde var ama gelirler kaleminde bu giderlerin finansmanı belir-
siz. Böylesi durumlarda bugüne kadar hükümetler çareyi kısa vadede 
gelirleri artırmakta, en kolay yol olan dolaylı vergileri yükseltmekte 
buluyor. Bu da enflasyon sarmalını besliyor, ekonomiyi daraltıyor, 
halkı fakirleştiriyor, yatırım ortamını daha da kötüleştiriyor.”

“Hiçbir adım atılmamış olması 2020 mali bütçesini maalesef 
içinden çıkılamaz bir noktaya hapsetti”

“Özellikle 2018 yılında yaşanan kur krizi sonrasında kamu maliyesi 
çok büyük yaralar aldı. 2009 sonrası süreçte mali disiplin çıpasının 
yanı sıra yapısal reformların da olmazsa olmaz olduğu ısrarla anlatılsa 
da bir türlü bu alanda yeterli performans düzeyine ulaşılamadığından 
maalesef mali disiplin enstrümanıyla oluşturulan denk yerel bütçe 
yapısı da kumdan kale gibi çökmüş durumda.
Bu süreçte popülist kararlarla kamu harcamalarını ciddi şekilde artı-
ran, 2009-2016 döneminde oluşan mali disiplin kültürünü tamamen 
terk ederek ülkeyi 2009 öncesine geri götüren önceki Maliye Bakanı 
Serdar Denktaş’ın payı büyüktür. 1 milyara yakın yerel bütçe açığıyla 
2019 bütçesinin meclise havale edilmesi akıl alır bir şey değildi.

           ÖZGÜR:
•“Nasıl olsa açığımızı Türkiye kapatır” zihniyeti 
siyasetimizde ciddi bir zehirlenmeye yol açmış 
bulunuyor. Bu bağlamda demokrasimizin verimi 
de oldukça düşmüş durumda”
•“Vizyonu güçlü bir iktidara, siyasi istikrara ve 
mümkün olduğunca toplumun değişim süre-
cine ilişkin bir seferberlik duygusu yaşamasına 
ihtiyacımız var”
•“Diğer ada ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 
kamu harcamaları milli gelirinin yüzde 50’sini 
aşan tek sistemiz.”

‘‘

‘‘
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Hükümet değişikliğine sebep olan bu yanlış siyasi tercihin yeni hü-
kümet tarafından tersyüz edilmesi beklenirken bu yönde hiçbir adım 
atılmamış olması ise 2020 mali bütçesini maalesef içinden çıkılamaz 
bir noktaya hapsetti. Çünkü yanlış siyasi kararların veya siyasi irade 
noksanlığının dış yardımların realizasyonunu engelleyici etkisi de bu 
süreçte daha bir hissedilir oldu.”

“2020 yılı içerisinde mali kriz siyasi krize dönüşecek”

“Şimdi halk “hizmet yoksa vergi de vermeyeceğiz” diyerek değişim 
iradesini sertleştirme safhasına geçiyor. 
Statükonun buna refleksi Türkiye’yi tehdit 
ederek dış yardımların geçmişte olduğu gibi 
sorgusuz sualsiz realizasyonunu sağlamaya 
çalışmak şeklinde gelişecek.
Türkiye’nin kararlı bir duruş sergilemesi ha-
linde 2020 yılı içerisinde mali kriz siyasi krize 
dönüşecek ve halkın talepleri doğrultusunda 
devletin geliri kadar harcayacağı, harcama-
larını toplumsal ihtiyaçlara göre planlayacağı 
yeni bir siyasi düzleme girilecek. Bu da siyasi 
istikrar ortamında bütünlüklü bir bakış açı-
sıyla reformları teknik olarak programlayabi-
lecek ve kararlılıkla değişimi yönetebilecek 
bir iktidar oluşumuna kapı aralayacak. Aksi 
senaryoda ise kaos daha da derinleşerek 
varlığını sürdürmeye devam edecek.”

“KTTO etkin bir biçimde yol gösterici rol üstlenmeli”

“Özetle, 2020 mali bütçesi çerçevesinde yaşamakta olduğumuz zor-
lukların siyasette radikal değişimleri tetikleyebilecek düzeylerde oldu-
ğunu tespit etmemiz mümkün. Böyle gelmiş ama artık böyle gideme-
yecek. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini devam ettirebilmesi 
de ekonominin önünün açılması da büyük oranda toplumun siyaseti 
değişime zorlamasıyla mümkün olabilecek.
Bu bağlamda KTTO gibi ekonomi ajandasını siyasi ajandaların önüne 
koyabilen sivil toplum kuruluşlarının etkin bir biçimde yol gösterici 
rolü üstlenmesinde büyük yarar olacağı kanısındayım.”

Deniz: Dış talebi tetikleyecek ekonomik politikalar geliştiril-
meli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ülke ekonomisinin 
Türkiye’de ve bölgede yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerden 
etkilendiğini kaydetti. Deniz, KKTC ekonomisinin 2020’de de olumlu 
veya olumsuz etkilenmeye devam edeceğini söyledi. Bu etkilenmeyi 

azaltabilmek için kısıtlı kamu kaynaklarını doğru hedeflere yöneltmek 
ve etkin bir şekilde kullanmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan 
Deniz,“KKTC ekonomisinde önceliğin hızlı büyüme sağlayacak eko-
nomik politikaların uygulanmasına verilmesi gerekmektedir. İç talebi 
sınırlı küçük ekonomilerde dış talebi tetikleyecek ekonomik politika-
lar geliştirmek her hükümetin üzerinde önemle durması gereken bir 
unsurdur. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs’ı çevre pazarlara göre daha ucuz 
halde tutmak hükümetimizin başlıca görevleri arasında olmalıdır. 
Özellikle kamudan kaynaklanan maliyet artışları ile ciddi bir mücade-
le verilmesi kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi. 

“Turizm ve yükseköğrenimin devamlılığı 
şart”

Dış talebi canlı tutmanın en önemli araçların-
dan birinin turizm ve yükseköğrenim faaliyet-
lerinin devamlılığını sağlamak olduğuna dikkat 
çeken Deniz, bu sektörlerinden elde edilen 
gelirlerin azalmasını önlemek amacıyla etkin 
önlemlerin alınmasını ve kısıtlı kaynaklar etkin-
lik sağlanabilecek pazarlardan turist akışının 
devam ettirilmesi için kullanılması gerektiğini 
vurguladı. 2020 yılında KKTC hükümetinden 
beklentinin ekonomiyi dış şoklara dayanaklı 
kılacak makro reformlar ile rekabet gücünü 
artıracak mikro reformları takvimlendirerek 
hayata geçirmesinin önemine dikkat çeken 
Turgay Deniz, “Bu reformlar, işletmeler üze-

rindeki kamusal yüklerin azaltılmasını ve kamu yönetiminin kaynak 
kullanımının etkinliğini artırmayı hedeflemeli. Bu bağlamda kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde gelişmiş teknolojilerden yararlanılması 
için e-devlet projesinin tamamlanmasını amaçlamalıdır” şeklinde 
konuştu.

“Siyasi sorunlar, istikrarı bozacak şekilde ele alınmamalı”

KKTC ile Türkiye arasındaki mali ve ekonomik işbirliği anlaşmasının 
sadece kaynak temin edilmesi bakımından değil, Kuzey Kıbrıs’taki 
ekonomik gelişmelerin öngörülebilirliğini artırması bakımından da 
büyük önem taşıdığını vurgulayan Deniz, 2020-2023 yıllarını kapsaya-
cak üç yıllık bir anlaşmanın ve 2020 yılını kapsayacak uygulama pro-
tokolünün en erken zamanda hazırlanıp yürürlüğe girmesi gerektiğini 
belirtti. Deniz, “2020 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi de 
dâhil olmak üzere siyasi sorunlar, istikrarı bozacak ve karar altına alı-
nan uygulamaları engelleyecek şekilde ele alınmamalı; siyasi yaşam 
toplumsal sorunları çözecek davranış şekilleri ile sürdürülmelidir” 
dedi.

           DENİZ:
•“2020-2023 yıllarını kapsayacak üç yıllık bir 
anlaşmanın ve 2020 yılını kapsayacak uygulama 
protokolünün en erken zamanda hazırlanıp 
yürürlüğe girmesi gerekiyor.”
•“Siyasi sorunlar, istikrarı bozacak ve karar 
altına alınan uygulamaları engelleyecek şekilde 
ele alınmamalı.”
•“İç talebi sınırlı küçük ekonomilerde dış talebi 
tetikleyecek ekonomik politikalar geliştirmeli”
•“Dış talebi canlı tutmanın en önemli araçların-
dan biri, turizm ve yükseköğrenim faaliyetleri-
nin devamlılığını sağlamaktır.”

‘‘

‘‘
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti, Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki 
BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen öğle yemeğinde Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Christodoulos Angastiniotis ve heyeti ile bir araya geldi.

Toplantıda iki oda arasında işbirliği olanakları görüşüldü ve bu buluş-
maların 6 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmesi konusunda muta-
bakata varıldı.
KTTO Başkanı Turgay Deniz’e yemekte Genel Sekreter Aysun Önet İle-
ri ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven de eşlik etti. 

KTTO ve KEBE Spehar ile yemekli toplantıda 
buluştu

KTTO ve KEBE Spetar ile yemekli toplantıda buluştu

“Türkiye-KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği 
Anlaşması en kısa sürede imzalanmalıdır”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arasındaki mali ve ekonomik ilişkileri düzenlemek 
amacıyla imzalanan anlaşmaların ülkemiz ve ekonomimiz için 
büyük önem taşıdığını belirtti.  Oda konu ile ilgili yaptığı açıklama-
da şu sözlere yer verdi; ‘‘Bu anlaşmalar, KKTC kamu maliyesinde 
düzenleyici ve destekleyici bir etki yapmakta; beklentileri olumlu 
yönde etkileyerek ekonomiye istikrar kazandırmaktadır. Çevremiz-
de yaşanmakta olan gelişmelerin ekonomik yansımaları dikkate 
alındığı zaman, bu anlaşmaların önemi daha kolay anlaşılmaktadır.
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan bir yıllık anlaşmanın bakiye 
kaynaklarının kullanılabilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Başbakan Tatar arasında varılan mutabakat, kamu maliyesinin 
ve ekonomik hayatın desteklenmesi için olumlu bir katkı oluştur-
muştur. Bu olumlu adımın devamı, Türkiye ile yeni bir anlaşma 
imzalanarak atılmalıdır.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanması beklenen ve 2020 yılı daha 
dahil olmak üzere üç yıllı kapsaması gerektiğine inandığımız anlaş-
ma kamu maliyemiz ve ekonomimiz için önem arz etmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, böyle bir anlaşmada yer alması gereken 
hususlar ile ilgili çalışmasını 2019 yılının Ağustos ayında yetkili ma-
kamlarımız ile paylaşmış olmasına karşın çalışmalara yeni gelişme-
ler ışığında katkı yapmaya da hazırdır.
Gelinen aşamada, seçim ortamına girdiğimize bakılmadan gerekli 
çalışmaların yapılmasını; Türkiye ile istişarelerin kesintisiz bir şe-
kilde sürdürülmesini ve siyasi makamlarımızın gerekli inisiyatifleri 
alarak Türkiye-KKTC ekonomik ve mali işbirliğini anlaşmasını en 
erken zamanda imzalamalarını beklediğimizi kamuoyu ile paylaşır, 
bu konuda emek harcayan tüm siyasilerimize ve bürokratlarımıza 
başarılar dileriz.’’

KTTO, Türkiye ile KKTC arasında imzalanması beklenen ve 2020 yılı da dahil olmak üzere üç yılı kapsama-
sı gereken anlaşmanın kamu maliyesi ve ekonomi için büyük önem arz ettiğini belirtti
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Gelişmeler memnuniyet verici
Kıbrıslı Rumların büyük bir çoğunlu-
ğu, akaryakıt, gıda, market alışveri-
şi, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını Kuzey 
Kıbrıs’tan karşılıyor. Kıbrıs Türk Ti-
caret Odası, Kıbrıslı Rumların Kuzey 
Kıbrıs’ta yaptıkları harcamalarla ilgili 
olarak değerlendirmede bulundu.

KTTO adına Haberci’ye açıklama ya-
pan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Aysun Önet İleri, özellikle 
2018 yılı yaz aylarıyla birlikte Kıbrıslı 
Rumların Kuzey Kıbrıs’ta yaptıkları 
harcamaların ciddi şekilde arttığını 
ve bu artışın 2019 yılında da devam 
etmesinin memnuniyet verici ol-
duğunu ifade etti. Kıbrıslı Rumların 
Kuzey Kıbrıs’a geçişlerinin ve Kuzey 
Kıbrıs’ta harcama yapmalarının eko-
nomimize çok önemli bir katkısı ol-
duğuna değinen İleri, Türk Lirası’nın 
Euro karşısındaki değer kaybının da 
etkisiyle Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e 

geçiş yapan ziyaretçi sayısında ve 
Kuzey Kıbrıs’ta yapılan harcama ra-
kamlarında önemli oranda artış ya-
şandığına değindi.

Araçlı geçişler için yeni kapı önerisi
“Burada önemli olan bu olumlu iv-
meyi nasıl daha ileriye taşıyabilece-
ğimizdir” diyen İleri, “Geçiş sürele-
rinin kısalması ve sınır kapılarındaki 
bekleme sürelerinin azalması gere-
kiyor. Mevcut sınır kapılarındaki ge-
çiş sürelerinin hızlanmasına yönelik 
atılan olumlu adımlar memnuniyet 
vericidir” diyerek, Kıbrıs Türk Tica-
ret Odası olarak, Ledra Palace Sınır 
Kapısı’nın araçlı geçişlere ya da sa-
dece T izinli araçlar için karşılıklı ge-
çişlere açılması ve Lefkoşa’da araçlı 
geçişler için alternatif bir sınır kapı-
sının daha açılmasına yönelik giri-
şimlerin başlatılmasını önerdiklerini 
dile getirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri İleri, Haberci’ye verdiği demeçte, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs’ın ku-
zeyinde yaptıkları harcamalara ilişkin konuştu:

Aysun Önet İleri
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri

Türk Bayrağının Avrupa Parlamentosu’nda yırtılması 
ile ilgili basın açıklaması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Elazığ depremi için
25 bin TL bağışta bulundu

Avrupa Parlamentosu kürsü-
sünde Yunan milletvekilinin, 
Türk bayrağını yırtması tarafı-
mızdan infialle karşılanmıştır. 
Bayrak, ulusların en önemli 
simgesidir ve herkes tarafından 
saygı gösterilmesi gereken bir 
kutsallığa sahiptir. 
Türk ulusunun ayrılmaz bir par-
çası olan Kıbrıs Türk halkının 
bağrından çıkmış olan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası, Türk bay-
rağına yönelik bu saldırıyı şid-
detle kınar; başta Avrupa Parla-
mentosu yetkilileri olmak üzere 
tüm ilgilileri bu tür eylemlerin 
yaygınlaşmasını önleyecek ted-
birleri almaya davet eder. 

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 bü-
yüklüğündeki deprem nedeniyle zarar gören bölge halkı için Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinden başlatılan 
yardım kampanyasına Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın duyarlı üye-
leri de yardım elini uzattı.

Depremzedelerin yaralarını bir nebze sarmak için düzenlenen 
kampanya çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası, depremzede-
lere 25 bin TL’lik bağışta bulundu.
Büyük duyarlılık gösterilen deprem kampanyasında maddi yar-
dımın yanında gıda, giysi ve battaniye gibi bağışlar da yapıldı.
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Ziyaret ler
Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Günsel Otomotivi ziyaret ederek KKTC’nin ilk yerli elektrikli otomobili
hakkında detaylı bilgi aldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Günsel Otomotiv İcra Kurulu Başkanı 
İrfan Günsel’i ziyaret etti. Turgay Deniz’in başkanlığında ziyaret ger-
çekleştiren heyette; Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Alp, Emre Olgun, 
Serhan Kombos ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri ile Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven yer aldı.
Günsel Otomotiv icra kurulu Başkanı Günsel KTTO heyetine, Günsel 
Otomobilin tanıtım sunumu yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi  tara-
fından üretilen KKTC’nin ilk yerli elektrikli otomobili hakkında detaylı 
bilgiler verdi.
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-GE ekipleri ile 
Otomotiv Mühendisliği bö-
lümü tarafından başarılı 
çalışmalar sonucu ortaya 
çıkarılan KKTC’nin ilk yerli 
otomobili için güneş ener-
jili arabayla başlayan ve 
yüzlerce mühendisin ge-
cesini gündüzüne katarak 
geliştirdiği yerli elektrikli 
araba ülkemizd büyük ilgi 
görüyor.

Yakın zamanda seri üreti-
me geçmesi bekleniyor
Büyüleyici bir tasarıma sa-
hip olan Günsel, dolu bir 
batarya şarj ile 350 km yol 
yapabiliyor. Bu yolculuğun 
maliyeti bugünkü elektrik 
birim fiyatları dikkate alın-
dığında  17,4 Türk Lirası 

olacak. Bir başka hesapla 100 km’yi 4.90 TL ile kat edebilecek. Günsel 
75kw elektrik motora sahip yaklaşık olarak 102 beygir gücüne denk 
geliyor, 100 km hıza 8 saniyede çıkıyor ve jeneratif fren sistemine sa-
hip. Alüminyum şase ve kompozit gövdeye sahip Günsel’in elektrikli 
motora sahip olduğu için bakım ve kullanımı oldukça kolay. Şebeke 
elektriğinde 7, standart şarj ünitelerinde 2, kurulacak olan Günsel 
şarj istasyonlarıyla 30 dakikada şarj edilebilecek. Sessiz yeni nesil za-
rif, yenilikçi ve verimli bir otomobil olan Günsel’in yakın zamanda seri 
üretime geçmesi bekleniyor.

KKTC’nin ilk yerli otomobili tanıtıldı
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Ziyaret ler

Ege İhracatçılar Derneği heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nı ziyaret etti. KTTO Başkanı Turgay Deniz, 
Ahmet Ayberk Aloğlu başkanlığındaki heyeti kabul 
etti. Deniz’e KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Alp, 
Meclis Üyesi Necat Yüksel ile Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri eşlik etti.
Toplantıda karşılıklı iş birliği sağlanması konuları gö-
rüşüldü.

Ege İhracatçılar Derneği heyeti KTTO’yu ziyaret etti

Avrupa Akdeniz 
Araştırmaları Derneği 
KTTO’yu ziyaret etti

Şeker Bank KTTO Başkanı 
Deniz’e nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi

Avrupa Akdeniz Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Musta-
fa Çıraklı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret 
etti.
Görüşmede derneğin tanıtımı ve faaliyetleri konuşuldu.

Şeker Bank Genel Müdürü Özcan 
Tekgümüş ve Pazarlama ve Kredi 
Yönetmen Koordinatörü Meltem 
Sürel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz’e ziyarette 
bulundu.
KKTC’deki iş dünyasının finansal 

durumunun görüşüldüğü toplan-
tıda, üyelere sunulmak üzere ha-
zırlanabilecek destek programları 
konuşuldu.
Şeker Bank yetkilileri kredi faaliyet-
leri hakkında da bilgi verdi.
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Turizm Şurası düzenlendi

Ülke turizminin 10 yıllık geleceğine yön verilmesi amacıyla Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından Turizm 
Şurası düzenlendi. İki gün süren şurada 200’den fazla karar üretildi. Çok sayıda katılımcıyla tamamlanan 
şurada yeni stratejiler yapılması gerektiği ön plana çıktı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turizmin 2020-2030 stratejik planının 
belirlenmesi amacıyla düzenlediği “Turizm Şurası”, yurt içi ve yurt dı-
şından paydaşların katılımıyla gerçekleşti. “KKTC Turizmi Geleceğini 
Planlıyor” sloganıyla Girne Karakum’daki Vuni Palace Otel’de yer alan 
şura, iki gün sürdü.
Şuranın açılışına Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Baş-
çeri, bakanlar, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar 
Çam, bazı parti başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.
Başbakan Tatar, turizmi daha da geliştirebilmek için Kuzey Kıbrıs’ın 
çevre, tarih ve kültürünün dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini 
ifade etti.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, şurada 200’den fazla karar üre-
tildiğini, “Turizm Koordinasyon Ajansı” oluşturulmasının gündeme 
alındığını duyurdu. Üstel, şuranın, kültürel, tarihi ve doğal zenginlikle-
riyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan Kuzey Kıbrıs’ın 
uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini güçlendirmek 
adına gerçekleştirildiğini belirtti.

Tatar: 5-10 yıl içinde 2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef
Kuzey Kıbrıs’ta yılda 1.3 milyon turist ağırladıklarını kaydeden Tatar, 
Kuzey Kıbrıs’ın 5-10 yıl içerisinde yılda 2-3 milyon turist yakalaması-
nın, gerçekçi bir hedef olduğunu kaydetti. Tatar, gecelemenin önemli 
olduğunu, nitelikli, harcama gücü yüksek ve daha uzun geceleme ya-
pabilecek turist getirmek gerektiğini söyledi.

“Sağlık ve spor turizmi geliştirilmeli”
Ülkedeki turistik tesislerde çalışan yerli işgücünün oranında bazı sıkın-
tılar olabileceğini, meslek okullarında daha fazla turizme ağırlık veril-
mesi gerektiğini kaydeden Tatar, devlet politikası yapma noktasında 
çalışmalarının devam ettiğini, sağlık turizmi, spor turizminin de daha 
çok geliştirilebileceğini ifade etti.

“Direkt uçuşlar için girişimler sürdürülecek”
KKTC’ye direkt uçuşlar için girişimleri sürdürdüklerini kaydeden Tatar, 
KKTC’ye yılda 4 milyon geliş gidişin olduğunu, seyahat özgürlüğünün 
kısıtlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Üstel: Yeni strateji ve vizyon zorunlu
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, şuranın ülke turizminin 10 yıllık 
geleceğine yön verilmesi amacıyla düzenlediğini, dünyada yaşanan 
gelişmelerin, turizm sektöründe “yeni strateji ve vizyonların hayata 
geçirilmesini zorunlu kıldığını” kaydetti.
“Hem sektörümüzün mevcut durumunu gözden geçirme, hem de 
geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikası oluşturma şansını yakala-

yacağımızı düşünüyorum” diyen Üstel, şuradan çıkacak sonuçları “bir 
kılavuz olarak kabul edeceklerini” vurguladı.
Bugün 1,3 milyardan fazla gezgin bulunduğunu, bu rakamın 2030’lar-
da 1,8 milyarı bulacağının öngörüldüğünü kaydeden Üstel, “Turizm 
sektörünün hacminin 2020’de 2 trilyon dolara ulaşacağını ve ayrıca 
önümüzdeki 20 yılda da büyümeye devam edeceğini görüyoruz” dedi.

Yeni bir turist profili
Üstel, “Çağımızda daha fazla bireysel deneyim yaşamayı talep eden, 
yerel halk ile daha çok paylaşımda bulunmak isteyen, bunları yapar-
ken sağlığını korumak ve geliştirmek arzusunda olan yeni turist pro-
filinin isteklerini de dikkate alarak turizmimize yön vermeliyiz” dedi.
Turizmde “çeşitlilik yaratmanın, turizmde rekabet edebilirliğin de en 
önemli unsurlarından biri haline geldiğini” belirten Üstel, sosyal med-
yanın ve teknolojik uygulamaların turizm adına etkin şekilde kullanı-
mının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Turizm gelirleri ticaret açığının yüzde 53’ünü karşılıyor
Ülkede sürdürülebilir bir ekonomik yapının inşasında turizmin en te-
mel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Üstel, “Ülkemiz turizmi 
912.4 milyon Amerikan Doları’na ulaşan büyüklüğü ile KKTC’nin dış 
ticaret açığının yüzde 53,2’sini karşılamaktadır” dedi.
Hükümetin, paydaşlarla birlikte, “turizmi bir devlet politikası haline 
getirmeye, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya” hareket ettiğini 
ifade eden Üstel, bir yandan mevcut turizm faaliyetlerinin kalitesi-
ni artırmak, diğer yandan ise turizmde çeşitlilik yaratarak yeni turist 
profiline uygun ürünler geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade 
etti.
Vuni Palace Hotel’de yer alan Turizm Şurası’yla ilgili açıklamasında, 
Üstel, şuranın, kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turiz-
min odağındaki ülkelerden biri olan Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası reka-
bet ortamında imaj ve marka değerini güçlendirmek adına gerçekleş-
tirildiğini belirtti.
Şuraya katılarak iki gün boyunca değerli fikir, öneri ve tespitlerini pay-
laşan ve ülke turizmimize değer katan tüm katılımcılara teşekkür eden 
Üstel, şurayla ilgili değerlendirmelerini paylaşırken şöyle konuştu:
“Turizmle ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yurt içi ve yurt 
dışından akademisyen ve turizm temsilcileri, sivil toplum kuruluşları 
ve araştırmacıların katıldığı şuramızda toplam olarak 273 aktif üyenin 
katıldığı 10 komisyonda, verimli çalışmaların yapıldığını sizlerle pay-
laşmak istiyorum.
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en geniş katılımlı şura olma özelliği 
taşıyan organizasyonumuzda ülke turizmimizin geleceğine ilişkin pek 
çok kıymetli fikir ortaya konarak, geleceğe yönelik yeni stratejiler or-
taya konmuştur. Şuramızda yapılan çalışmalarda, komisyon raporla-
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rının bütünü değerlendirilmiş her bir komisyonun sorun 
tespitleri ve tavsiye kararları turizm planlaması ve politi-
kası oluşturulması bağlamında analiz edilmiştir.”

Hedef…
Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, ülkede yaşanan istikrarsız-
lığın, turizmimizin şu ana kadar sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturulamamasının en önemli nedeni olduğunu söy-
ledi.
Hedeflerinin, sektörün de içinde yer alacağı bir karar me-
kanizma oluşturarak, turizmi bir devlet politikası haline 
getirmek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak oldu-
ğunu belirten Üstel, şöyle devam etti:
“Bu hedef doğrultusunda, tüm paydaşlarımız ile birlikte 
hareket ederek turizmde atılım yapacağımıza inancım 
tamdır. 4 aydır hazırlık çalışmaları sürdürülen şuramız-
da 2 gün boyunca siyasi parti temsilcilerimiz, kamu, özel 
sektör, yüksek öğretim kurumlarımız, sivil toplum örgüt-
lerimiz yanında Türkiye’nin yetkin sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileri, İngiltere ve Almanya’dan turizm tem-
silcileri, öğretim üyeleri ve turizm profesyonellerinden 
oluşan 273 aktif katılımcımız ile adeta bir turizm sefer-
berliği gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin turizm potansi-
yeli Kuzey Kıbrıs’ın cari açığını ve istihdam gereksinimini 
tek başına giderebilecek bir potansiyele sahiptir. Turizm 
gelirlerini daha da yukarıya çıkarmaya kararlıyız. Bu kap-
samda özel sektör ile eş güdüm içinde çalışarak tam anla-
mıyla bir seferberlik ruhu içerisinde adımlar atacağımızı 
belirtmek istiyorum.”

Turizm Strateji Planı
Bakan Üstel, 200’den fazla karar üretildiğini ve elde edi-
len ilk sonuçlar değerlendirildikten sonra, turizm strateji 
planının yürürlüğe gireceğini açıkladı. Üstel, şöyle dedi:
“Elde edilen sonuçlar arasında ülkede turizm faaliyetle-
rinin daha etkin yönetilebilmesi adına tüm turizm pay-
daşlarının katılımı ile “Turizm Koordinasyon Ajansı” oluş-
turulması gündeme alındı. Yeni bir havayolu şirketinin 
kurulması konusunu derinlemesine inceleyecek ve ma-
liyetleri ortaya çıkaracak uzmanların yer aldığı bir komite 
oluşması önerildi. Buna ilaveten ulaşım alternatiflerinin 
geliştirilmesi için çalışmaların yapılması, özellikle deniz 
ulaşımının geliştirilmesi de öneriler arasında yer aldı. 
Gelirler bakımından en önemli turizm çeşitlerinden biri 
olan sağlık turizmi alanın yürütülebilmesi adına Bakanlı-
ğımıza bağlı bir özerk bir yapının kurulması gerekmekte-
dir ifadesi de ortaya çıkan sonuçlar arasında. Büyük bir 
potansiyele sahip olan yat turizminin geliştirilmesi adına 
ülkemizin doğu ve batı bölgesinde kışlama yapılabilecek 
marinaların inşa edilmesi de önerilen sonuçlar arasında 
yer aldı. Ayrıca bir uluslararası turizm ve seyahat fuarının 
ülkemizde düzenlenebilmesi adına gerekli girişimlerin 
başlatılması da öne çıkan sonuçlar arasında. Son olarak 
yerel iş gücünün turizm sektöründe istihdam edilebilme-
si adına gerekli çalışmaların başlatılması önerildi.”

Kıbrıs masası kuruluyor
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Serdar Çam ise, turizmin küresel, bölgesel ve yerel un-
surlardan doğrudan etkilenen bir sektör olduğunu, Türk 
İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ofisinin kurulmasının önemli 
bir adım olduğunu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı’nda Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için Kıbrıs masasının 
kurulması çalışmalarının da başlatıldığını açıkladı.
Çam, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına yönelik yapılan önemli bir 
çalışmanın da bakanlıkları tarafından hazırlatılan KKTC 
turizm tanıtım filmi olduğunu söyledi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş arayanlarla işverenleri buluşturduğu platformun lansmanı 
yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş arayanlar ve 
işverenlerin buluşacağı platform “isbul.gov.ct.tr” say-
fasının lansmanını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 
işsizliğin, sadece KKTC’nin değil günümüzde hemen 
her ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların başında 
geldiğini ve yarattığı sosyal ve psikolojik etkiler nede-
niyle diğer sorunlardan farklılık gösterdiğini söyledi.
İşsizlik sonucunda oluşan gelir kaybının, belirli süreler 
için telafi edilebilir olduğunu ancak işsizlik sorununun 
yol açtığı umutsuzluk, hayal kırıklığı, korku ve endi-
şe gibi duyguların yaratacağı hasarların, telafisinin 
oldukça güç olduğunu vurgulayan Sucuoğlu,  “Bu 
nedenle işsizlikle mücadele sosyal devletlerin asli 
görevlerinin başında gelmektedir” dedi.
Sucuoğlu, KKTC’de işsizlik ve sektörlerin ihtiyaç duy-
duğu nitelikli işgücünün, en önemli sosyoekonomik 
sorunların başında geldiğini ifade ederek, şöyle de-
vam etti:
“İşgücü piyasasında yaşanan istihdam ve işsizlik soru-
nu, tüm ülkelerde kamu istihdam kurumlarının öne-
mini artırmıştır. Piyasanın gereksinim duyduğu nitelik-
li işgücünü ortaya çıkarmak ve işsizliği kabul edilebilir 
seviyeye çekmek görevi, büyük ölçüde kamu istihdam 
kurumlarına düşmektedir. Türkiye’de İş-Kur, Avrupa 
Birliği içerisinde de Europass (Eures) bu hizmeti ver-
mektedir.”

“Bakanlığımız görevlerini maalesef etkili bir 
şekilde yerine getirememiş”
Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nın sorumlulukları arasında, işsizliği önleyici 
tedbirleri almak, iş ve işçi bulma hizmetlerinin etkili 
bir biçimde yürütülmesini sağlamak, yetişkin insan 
gücünün planlanmasını yapmak olduğunu kaydetti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, şöyle 
devam etti:
“Bakanlığımız bugüne kadar bu önemli görevlerini 
maalesef etkili bir şekilde yerine getirememiştir. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dendiği zaman, ya 
sosyal sigorta emekli maaşları, ya da ülkemize çalış-
mak üzere gelen yabancılara verilen çalışma izinleriy-
le gündeme gelmiş ve genel olarak bakanlığımız tüm 
enerjisini bu yapısal sorunlara harcamak durumunda 
kalmıştır.”
Sucuoğlu, son dönemde bu yapısal sorunları ba-
kanlığın büyük ölçüde çözdüğünü, Sosyal Sigortalar 
Dairesi’nin sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşup yeni 
borçlanma yapmadan maaşları öder hale geldiğini ve 

çalışma izinleri konusunda etkin bir denetim yapısıy-
la kayıt dışı işgücünde etkili bir mücadele yürüttükle-
rini belirtti.

“İş çevreleri özellikle eğitimli veya kalifiye iş-
gücü bulmakta zorlanıyor”
İstihdam üzerinde önemle durulması ve mutlaka kısa 
vadede çözülmesi gereken bir konu olduğuna işaret 
eden Sucuoğlu, işgücü talebi açısından bir başka 
önemli sorunun ise, eğitimli veya kalifiye işgücü bul-
makta yaşanan zorluk olduğunu belirtti. Sucuoğlu, 
“İşgücü arzı niteliğinin geliştirilmesi istihdam edilebi-
lirliği artıracak ve işgücü piyasasına erişimi kolaylaş-
tıracak ve bunun gerçekleşmesi ile birlikte yabancı iş-
gücüne olan talep düşme eğilimine girecektir” dedi.

İşbul Portalı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, tüm 
bu sorunların ve ülkede işgücü piyasasında yaşanan 
istihdam ve işsizlik sorunlarının artık KKTC’de gerçek 
anlamda faaliyet gösteren, etkili hizmet sunan bir 
kamu istihdam kurumuna ihtiyacı arttırdığını ve bu 
ihtiyaç doğrultusunda, İŞBUL portalının doğduğunu 
belirtti.
Sucuoğlu, “Bakanlığımızın uygulamak ve denetle-
mekle sorumlu olduğu İş Yasası, iş arayanların uygun 
oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için 
uygun işçi bulunması konusunda bakanlığımıza ara-
cılık görevi vermektedir” dedi. Sucuoğlu, bakanlığa 
bağlı Çalışma Dairesi’ne kayıtlı olan iş yerleri, çalışan 
gereksinimlerini Çalışma Dairesi aracılığı ile karşıla-
mak zorunda olduğunu anımsattı.
Faiz Sucuoğlu, bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı olarak bu yeni dönemde ülkedeki 
işsizlik sorununu asgari düzeye indirebilmek, iş ve 
personel arayanların ülkeye özgü pratikte yaşadıkları 
birçok sorunu ortadan kaldırabilmek 
ve onları tek bir portal üzerinde buluş-
turup doğrudan istihdam teşviklerine 
daha kolay ulaşmalarına imkan yarata-
cak bir düzenleme için, bir süredir bu 
çalışmayı yürüttüklerine işaret etti.
Sucuoğlu, portalın, orta ve uzun vade-
de de istihdama yönelik politikaların 
yeniden şekillendirilmesi, bu yönde 
uygulama stratejileri hazırlayıp başlatıl-
ması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için 
de kullanılacağını ifade etti.

İşbul portalı tanıtıldı
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KTTO ile ULUSKOn iş birliği protokolü 
imzaladı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
ile Uluslararası Yatırım 
ve İş Dünyası Konfede-
rasyonu arasında iş bir-
liği protokolü imzalandı.
Ülkemizde üç gündür 
resmi temaslarda bulu-
nan Uluslararası Yatırım 
ve İş Dünyası Konfe-
derasyonu (ULUSKON) 
Başkanı Nezaket Emine 
Atasoy ve heyeti, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı zi-
yaret etti.
Kurumlar arası iş birli-
ğinin artırılmasının he-
deflendiği görüşmede, 
KTTO ile ULUSKON ara-
sında iş birliği protokolü 
imzalandı.
Kıbrıs Türk Ticaret Oda-
sı’nın, Türkiye ve ulusla-
rarası alandaki ilişkileri-
ni geliştirmeye ve Kıbrıs 
Türk halkının uluslarara-

sı alandaki görünürlü-
ğünü artırmaya büyük 
önem verdiğini söyle-
yen Deniz; bu çabalar 
sayesinde, var olan 
ilişkilerin pekiştirilece-
ğini ve gelecekteki iş 
birliklerinin daha sağ-
lam temeller üzerinde 
yükseleceğini belirtti.
ULUSKON Başkanı Ata-
soy ise, protokole katkı 
koyan ve protokolün 
hayata geçirilmesiyle 
ilgili her türlü çalışma-
yı yapan KTTO Başkanı 
Deniz’e ve Yönetim Ku-
rulu’na teşekkürlerini 
sundu.
Konuşmaların ardın-
dan KTTO ile ULUSKON 
arasında gerçekleştiri-
len iş birliği protokolü, 
imza töreni ile son bul-
du.
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“2020’de ayrılan finansman 260 
milyon TL”

•Kalkınma Bankası’nın en temel dayanak-
larından birisinin de Devlet Planlama Ör-
gütü’nün verdiği teşvik belgeleri olduğunu 
belirten Barutçu, devletin yapmış olduğu 
planlamalar ve öngörüler çerçevesinde ya-
tırım ihtiyacı olan sektörlerin belirlendiğini 
ve bu sektörlerin projelerine teşvik belgesi 
verildiğini söyledi.

•Barutçu; “Şirketlerin mali durumunu, mev-
cut işletme kapasitelerinin pazar paylarını 
değerlendirip bizim sağlayabileceğimiz 
imkanlarla ekonomik verimlilik açısından 
elverişli ve uygulanabilir olabileceğine ka-
naat getirdiğimiz zaman finansman verebi-
liyoruz”

•Kalkınma Bankası’nın iki temel sektörü 
bulunduğuna dikkat çeken Barutçu, bun-
lardan birisinin turizm diğerinin ise sanayi 
olduğunu belirtti.

“En temel dayanaklarımızdan birisi de 
Devlet Planlama Örgütü’nün teşvik 
belgeleridir”

Soru: Kalkınma Bankası’nın yürüttüğü çalış-
ma sisteminden bahseder misiniz?

“Kalkınma Bankası 1993 yılında kurulan 
özel bir ihtisas bankasıdır. Proje Bankacılığı 
konusunda, tüm dünyada olduğu gibi sis-
temin ve sektörün tamamlayıcısıdır. Ticari 
Bankalar tarafından çok tercih edilmeyen ya 
da ekonomik verimlilik açısından elverişli ve 
uygulanabilir bulunmayan projelere, devle-
tin veya hükümetlerin, belirlediği öncelikler 
gerek bölgesel gerekte sektörel bazdaki 

öncelikleri dikkate alarak finansman sağla-
maktadır.
Kalkınma Bankalarının esas amacı kar et-
mek değil; normal sistem içerisinde ticari 
bankalarca pek uygun bulunmayan, ülkenin 
gelişmesi ve kendi kendine yeterli olabilmesi 
adına destek verilebilecek projelere finans-
man sağlamaktır. 
Bu noktada en temel dayanaklarımızdan 
birisi, Devlet Planlama Örgütü’nün teşvik 
belgeleridir. Hükümetin yapmış olduğu plan-
lamalar ve öngörüler çerçevesinde yatırım 
ihtiyacı olan sektörler belirleniyor ve bu sek-
törlerin projelerine teşvik belgesi veriliyor. 
Bu teşvik belgesi bizim için devletin belirle-
diği yatırım, kalkınma planları çerçevesinde 
destek verilebilecek proje anlamını taşır. Bu 
noktadan itibaren de biz devreye giriyoruz 
ve işin finansman yönüyle ilgileniyoruz. 
Ticari bankaların ekonomik verimlilik açısın-
dan elverişli ve uygulanabilir bulmadığı pro-
jeyi, biz nasıl değerlendireceğiz diye düşü-
nüldüğü zaman, tabii ki uzun vadeli ve düşük 
fazili finansman sağlayabilme imkanlarımız 
çerçevesinde işletmelerin mali durumu ve 
ödeyebilme kapasitelerini titizlikle değerlen-
diriyoruz.’’

“Kalkınma Bankası’nın yapısı diğer 
bankalardan ayrışır”

“Kalkınma Bankaları’nın yapısı; normal pi-
yasanın biraz daha altında faiz öngörürken, 
kredilerin geri ödemesi için taksit ödemesiz 
süreler tanıyabilmesi ve biraz daha uzun kre-
di vadesi verebilmesi ile farklıdır.
Bu şartlar olduğu zaman; normalde ticari 
banka şartlarında uygun olmayan bir proje 
bu yönüyle “bazen uygulanabilir olabiliyor”. 
Fakat bizim de mutlak şartımızdan birisi, bu 
projelerin gelirleriyle kullandıkları kredileri 
geriye ödenebileceğinin tespitidir. Bizler bu 
konuda çok titiz çalışıyoruz. Şirketlerin mali 
durumunu, mevcut işletme kapasitelerinin 
pazar paylarını değerlendirip bizim sağlaya-
bileceğimiz imkanlarla ekonomik verimlilik 
açısından elverişli ve uygulanabilir olabile-
ceğine kanaat getirdiğimiz zaman finansman 
verebiliyoruz. Bu nokta bizler için çok önem-
lidir.”

“Devletin önceliği olan bölgeler önce-
liğimiz”

“Kalkınma Bankası yine devletin belirlediği 
kalkınmada öncelikleri yöreler için özel kre-

dilendirme şartları belirler. Bu yöreler ile 
ilgili özel çalışmalarımız olur. Bunlar merkez 
Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın dışında; birin-
ci öncelik doğuda Karpaz ile İskele, batıda 
Lefke, Güzelyurt bölgeleri, yatırımların çok 
ulaşmadığı ve büyük yatırımların olmadığı 
bölgelerdir. Dolayısıyla istihdamın sıkıntılı 
olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler nispeten; 
küçük ölçekli işletmeler kendi kendilerine 
yeterli olabilecek, istihdamını ve hayatını 
sürdürebilecek bir gelir elde edebilecek, 
ayakları üzerinde durabilecek işletmelere 
destek verme noktasındadır. Bir yönümüz bu 
alanda çalışırken diğer taraftan da Kalkınma 
Bankaları’nın genelde ülkeye istihdam sağ-
layıcı, büyük ölçekli projelerle de finansman 
sağlayıcı olarak görev ve yükümlülükleri 
vardır.”

“Ülkenin daha büyük yatırımlara ihti-
yacı vardır”

“Ticari bankalar bu kadar büyük ölçekli 
projeleri tercih edemeyebilir. Bu noktada 
Kalkınma Bankası bir avantaj sağlayabilir. Bu-
nun yanı sıra ülkenin daha büyük yatırımlara 
da ihtiyacı vardır. Teknoloji, hizmet sektörü, 
ihtiyaçlar geliştikçe yatırımların parasal de-
ğerleri de yükseliyor. Eskiden her mahallenin 
bir bakkalı vardı. Bunlar daha mütevazi işlet-
melerdi. Şimdiler de ise süpermarketler var. 
Şimdikiler daha fazla üniteler ve hizmetler 
sunuyor. İhracat ile alakalı olarak faaliyet 
gösteren işletmelerin teknolojiye yönelik 
yatırımları önemlidir. Maliyetleri düşürücü 
daha yüksek kapasiteli makineleşmeye yö-
nelik ihtiyaçlar dikkate alınmaktadır.”

“Kalkınma Bankası, turizm ve sanayi 
sektörüne büyük bir finansman sağlı-
yor” 

Soru: 2020’de hedeflediğiniz çalışmalarınız 
ve projeleriniz nelerdir?

“Kalkınma Bankası’nın iki temel sektörü bu-
lunmaktadır. Bunlardan birisi turizm diğeri 
ise sanayidir. Bunlar her dönem için en fazla 
finansman sağladığımız sektörlerimizdir. 
Bunların yanı sıra dönemsel olarak da öne 
çıkan sektörlerimiz vardır. Bir dönem hasta-
ne yatırımları vardı. Sağlık yönünde krediler 
öne çıkmıştı. Bir dönem yurtlar ile ilgili ihti-
yaçlar dikkate alınarak, yurtlar öne çıkmıştı. 
Geçtiğimiz dönemde ise yenilenebilir enerji 
konusunda yüksek finansal destek sağladık. 

Saffet Barutçu
 Kalkınma Bankası Genel Müdürü

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu, Kalkınma Bankası’nın yürüttüğü çalışmalar ile 2020
 yılına yönelik kredilerle ilgili bilgiler aktardı.
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Bunların yanı sıra yeni otel projeleri de bu-
lunmaktadır.”

“2020’de büyük otel yatırımları ola-
cak”

“Önceki dönemlerde büyük otel projeleri 
Kalkınma Bankası’na gelmiyordu. Ağırlıkta 
butik oteller, şehir içi oteller ile ilgili oteller 
için müracaat vardı. Fakat geçen senenin 
değerlendirmeleri ile buda 2020’ye sarkmış 
durumdadır. 2020’de birkaç büyük turizm 
yatırımı olacaktır. Dolayısıyla turizm için 
ayırdığımız kaynağımızı tekrar revize ettik ve 
artı bir kaynak yarattık. Yine ikinci derecede 
sanayi, ondan sonra da yenilenebilir enerji 
yatırımları geliyor. Bunun dışında da bizlerin 
yatırım finansmanı verebileceği alt başlıkları-
mız altında 30 tane alanımız bulunmaktadır.”

“2019 yılı yenilenebilir enerji yılıydı”

Soru: Ticaret ile uğraşan insanlara yönelik 
kredileriniz var mı?

“Kalkınma Bankası olarak ana hedefimiz 
üretim olduğu için birebir Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’na üye kişilere finansmanı olmaya-
bilir fakat Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na üye 
kişilerin geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji 
konusunda müracaatları oldu. Yenilenebilir 
enerji, ülkemiz için hem çevresel hem de 
elektrik üretimine harcadığımız maliyetler 
açısından daha tasarruflu ve faydalı oldu. Bu 
bağlamda geçtiğimiz yıl içerisinde bu alanda 
müracaatları devam eden yatırımcıların bu 
yıl müraacatları yeniden değerlendirilecek.”

“2019 yılında yenilenebilir enerji yatı-
rımları için 70 milyon TL’nin nerdeyse 
tamamı kullanıldı”

Soru: Kalkınma Bankası 2019 yılında kaç 
adet projeye onay verdi ve bu projelerdeki 
son durum nedir?

“2019 yılı içerisinde yenilenebilir enerji ko-
nusunda ayırdığımız bütçe 70 milyon TL’ydi. 
Bunun 69,5 Milyon TL’sini kullandırdık. Bu 
alanda 40 farklı projeye finansman sağladık. 
Bu yıl içerisinde kotanın kısıldığını dikkate 
alarak 50 Milyon olarak öngördük. Elbette 
bu miktar ihtiyaç olması durumunda kullanıl-
mayan sektörlerden kaydırılarak artırılabilir.”
 
Soru: Sizlerin ayıracağı finansman tutarı 
yıllık olarak belli midir?

“2020 yılı için 260 milyon TL’lik toplam fi-
nansman öngörümüz vardır. Bu finansmanın 
100 milyon TL’sini başta turizm, 60 milyon 
TL’sini sanayi, 50 milyon yenilebilir enerji, 
25 milyon TL’sini eğitim ve kalan 25 milyon 
TL ise diğer dediğimiz küçük işletmeler için 
bulunuyor.” 

“2019 yılı içerisinde toplamda 172 
milyonluk kredi onayladık”

Soru: 2019 yılı için finansman rakamınız ne 
kadardı ve bu finansman ücret nerelerde, 
ne kadar kullanıldı?

“2019 yılı için 226 milyon TL’lik toplam fi-
nansman öngörümüz vardı. Bunun toplam-
da 172 milyon TL’sini kullandırabildik veya 
onaylayabildik. Yaklaşık olarak belirttiğim bu 
rakamdan turizme 20 milyon, sanayiye 40 
milyon, 9 milyon eğitim, 70 milyon enerji ve 
33-34 milyon da diğer dediğimiz küçük işlet-
meler ve kobilere verdik. 2019 yılı içerisinde 
toplamda 172 milyonluk kredi onayladık.”

“Geçmiş yıllarda kullanılmayan finans-
man gelecek yıla aktarılıyor”

Soru: Geçmiş yılda öngörülen finansman ve 
onaylanan finansman arasındaki fark diğer 
yıla aktarılıyor mu?

“2019 yılında öngörülen 226 milyon TL’den 
kalan miktar 2020 yılı için öngörülen mikta-
ra eklenerek 260 milyon TL’ye ulaşıldı. Yani 
2020 yılı plasmanı, geçen yıldan artan mik-
tar ile gelecek yılın bütçesi içerisinde ayrı-
labilecek plasman rakamı toplandığı zaman 
toplam plasman rakamına ulaşılır.” 

“Devletin başka kurumlarından alına-
cak evrakları yatırımcının alması yeri-
ne biz talep ediyoruz”

Soru: Projeler için finansman desteğinden 
yararlanmak için şirketlerin mali yapısı 
güçlü olmalıdır. Bu hususta yeni başlayan 
girişimciler için ne öngörüyorsunuz?

“Özellikle küçük işletmeler için ‘şahıs olarak 
başvurma’ opsiyonları da mevcuttur. Şirket 
kurma zorunluluğu yoktur. Bizler projenin 
özelliğine göre kendileri için finansman des-
tek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra yatırımcılar 
nezdinde bürokratik işlemlerin çokluğu ile 
ilgili olumsuz bir algımız vardır. Bu algıda, 
çok fazla evrak istendiği, bürokratik işlemler 
olduğu ile ilgilidir. Bu hususta zaman zaman 
sivil toplum örgütleri (Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk 
Otelciler Birliği) bize bu konuda sitemlerini 
iletiyorlar. Biz bu konuda da özellikle geçtiği-
miz yıldan itibaren bir çalışma yürütüyoruz. 
Örneğin, devletin başka kurumlarından alı-
nacak evrakları yatırımcının alması yerine biz 
talep ediyoruz.”

 “Evrak talep konusundaki sıkıntıları 
gidermek için çalışıyoruz”

“Biz başlangıçta mümkün olduğunca az ev-
rak talep edip, değerlendirmenin ilerleyen 
safalarında ve kredinin onaylanması duru

munda ek evraklar talep ediyoruz. Bu yön-
tem de bizlere, “Sürekli yeni evraklar isteni-
yor. Halbuki bir seferinde istense bizim için 
daha kolay olacaktır” şeklinde geri dönüyor. 
Bu yönden bakınca da tüm evrakları tek 
seferde isteme yönüne gidiyoruz bu sefer 
de çok fazla evrak istendiği yönünde sitem 
iletiliyor. Bizler bu konuda olan hassasiyet-
lerin ve sorunların farkındayız, bu kapsamda 
iyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Daha az evrak ve daha az prosedür ile işlem-
leri sonuçlandırma ile ilgili çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz.”

“Bir projenin onayı için oy birliği ge-
rekir”

Soru: Bir projenin onaylanması için Yönetim 
Kurulu’nda kaç kişinin onayı kabul edilir? 

“Yönetim Kurulları projeleri “oy birliğiyle” 
onaylarlar. Sadece istisnai bazı durumlarda 
oy çoğunluğuyla kabul edebilirler. Oy çoğun-
luğu çok özel durumlar haricinde pek kulla-
nılmaz. Bunun yerine genellikle tüm kararlar 
oy birliği ile alınır.” 

“Devlet yatırımcının yanında olmalı-
dır”

Soru: Yatırımcı yatırımını yaptıktan ve sizde 
onayladıktan sonraki süreçte devlet, yatı-
rımcının kredisini geri ödemesini sağlaması 
ve ayakta durması için destekliyor mu?

“Mutlaka sistemin bir bütün olarak ele 
alınması gerekmektedir. İşin bir yönü yatı-
rımı yapmaktır fakat asıl zor olan o yatırımı 
hayata geçirmek ve bu yatırımı gelir getirici 
şekilde ayakta tutabilmektir. Bu ayakta dur-
mak, pazardaki rekabet şartları, sizin mali-
yetleriniz ile belirlenir. Bunun yanında özel 
sektörün ayakta durabilmesi için ihtiyaç olan 
zamanlarda devletin de destek vermesi çok 
önemlidir. Piyasa sıkıntılarının arttığı, döviz 
artışı, enflasyonun yükselmesi gibi durumlar 
ortaya çıktığında devlet, özel sektöre biraz 
daha esnek olabilmelidir. Veya maliyetlerini 
düşürücü desteklerin verilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. “Biz finansmanı verdik gerisi 
artık onun işidir” anlayışı kabul edilemez! 
Bunun aksine projelerinin ve işlemlerinin 
her aşamasında, iki türlü de düşünmek ge-
rekir.

 En büyük şikayetimiz olan ülkede, kayıt dışı 
ekonominin varlığıdır. Ekonominin yakından 
izlenerek kayıt dışı gelirlerin vergilendiril-
mesi yönünde devletin orada olması gerekir. 
Sadece bununla da kalmayıp, aynı önemde 
tökezleyen işletme ve/veya sektörlere de 
devletin destek verebilmesi gerekmektedir. 
Devletin iyi günde de kötü günde de yatırım-
cının yanında olması gerekmektedir.”
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Ekonomik Örgütler Platformu: İmar Planının 
yürürlüğe konmaması endişe vericidir
Ekonomik Örgütler Platformu, 5 Şubat Çarşamba günü yaptığı açıkla-
mada, Gazimağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayan imar 
planının hayata geçirilmemesinin neden olduğu gelişmeleri endişe ile 
izlediğini duyurdu.

Platform yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi; “Kuzey Kıbrıs’ın 
mukayeseli avantajı olan ender alanlardan biri de, Avrupa ülkesi yurt-
taşlarına yaşamlarının belli bir süresini adamızda geçirmelerini sağ-
layacak şekilde konut ve hizmet sağlamaktır. Nitekim bu avantaj kul-
lanılmakta ve çok sayıda üçüncü ülke 
yurttaşının Kuzey Kıbrıs’ta yaşaması 
veya uzun sürelerle ikamet etmesi te-
min edilmektedir. Bu alandaki çabalar 
ülkemize ciddi gelirler kazandırmakta; 
ayrıca ülkemizde, çok kültürlü ve çağ-
daş yaşam alanları oluşturmamız için 
ciddi fırsatlar sunmaktadır.

Bu fırsatların ülkemize ve insanları-
mıza yararlı olacak şekilde hayata ge-
çirilebilmesi için imar faaliyetlerinin 
planlanması ve bölgesel imar planla-
rının hayata geçirilmesi şarttır. Gazi-
mağusa-İskele arasında yoğunlaşan 
imar faaliyetleri nedeniyle bölgenin 
imar planının zaman kaybetmeden 
yapılması ve hayata geçerilmesi bü-
yük bir aciliyet taşımaktadır. Bu an-
layış her kesime egemen olduğu için 
ilgili tüm kesimlerin katkı koyması da 
sağlanarak imar planı hazırlanmış ve 
yetkili kuruldan geçirilmiştir. Planın 
uygulanmasının engellenmesi, böl-
gedeki imar faaliyetlerini olumsuz 
şekilde etkilemekte, yaratılan kaotik 
ortam nedeniyle ülkemizin ve iş in-
sanlarımızın yurt dışındaki imajı ve 
çalışmaları zarar görmektedir.

İmar planının hayata geçirilmeme-
sinin nedeni olarak, üzerinde daha 
fazla çalışılmak istenmesi gösteril-
mektedir. İmar planlarının sık sık de-
ğiştirilmesi tercih edilen bir yöntem 
olmamakla birlikte, planların yetkili 
organ olan birleşik kurul tarafından 
istendiği zaman tadil edilebileceği de 
unutulmamalıdır. Plan üzerinde daha 
ileri çalışmalar yapma isteği, planının 
yayınlanarak yürürlüğe konulmasına 
engel olmamalı; plan yürürlüğe konul-
duktan sonra yetkili organ tarafından 
yapılacak tadilatların ayrıca yürürlüğe 
konulabileceği dikkate alınmalıdır.”

Ekonomik Örgütler Platformu; Gazi-
mağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Pla-

nı’nın vakit kaybetmeden yayınlanmasını ve bölgedeki kaotik duruma 
son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, platform üyesi olan Kıbrıs Türk 
İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin bu amaçla yaptığı eyleme de destek 
verdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
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