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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 57. Dönem Oda Meclisi ilk toplantısında, Oda Başkanı, iki 
başkan vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerini belirledi. Oda Başkanlığına Turgay Deniz, 
Başkan Vekilliğine Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu getirildi. Yönetim Kurulu 
Üyeleri ise Ali Başman, Ali Şah, Ekin Adademir, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin ve Yusuf 
Acemoğlu olarak belirlendi. Oda Başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz, kendisini 
bu göreve ikinci kez getiren  KTTO Meclisi Üyelerine teşekkür etti.

Lefkoşa Meclis Üyeleri:
A. Serhan Kaner, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Bertan Özberkman, Didem 
Erel, Ekin Adademir, Emre Olgun, Ersan Dağlı, Evren Günsel Erçelik, Fik-
ri Şener, Gökhan Necipoğlu, Halim Kahveciler, Hilmi Can, Ilgaz Toros, 
Mehmet A. Kader, Mehmet Gökçebel, Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, 
Müsteyde Onbaşı, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Omaç Cin, Orhan 
Şevket, Özalp Nailer, Saber Andır, Selen Necat Gürkan, Ramiz Şadi,
Turgay Deniz.

Gazimağusa Meclis Üyeleri:
Abdullah Emirzadeoğulları, Ali Doratlı, Burçin Döveç, Cemal İnce, Haldun 
Dolu, Osman Dağlı, Ramazan Gündoğdu, Semral Erel, Vargın Varer, Yusuf 
Acemoğlu, Yusuf Ziya İlerici.
Girne Meclis Üyeleri:
Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğdem Kemaler, Emin Tanlı, Erbil 
Arkın, Hazal Eziç, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, Serhan Kom-
bos, Yağmur Özyalçın.

YENİ ODA 
YÖNETİMİ 
BELİRLENDİ

Aziz Limasollu Ramazan Gündoğdu Omaç CinAli ŞahAli Başman Yusuf AcemoğluEkin Adademir Evren G. Erçelik

KKTC Rekabet Edebilirlikte 107. sırada yer aldı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın  tarafından bu yıl on ikincisi hazırlanan “Rekabet Edebilirlik Raporu’’ Kuzey Kıbrıs 
Rekabet Edebilirlik Forumu’nda kamuoyu ile paylaşıldı.
Forumun bu yılki ana teması ‘‘Kuzey Kıbrıs Teşfik ve Devlet Destekleri’’ olarak belirlendi. 
“2019-2020 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu”na göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekabet edebilirlikte 
141 ülke arasında 107. sırada yer aldı.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 57. Olağan 
Genel Kurulu’nda belirlenen 57’nci Dö-
nem Oda Meclisi, Oda Başkanı, iki Baş-
kan Vekilini ve Yönetim Kurulu Üyelerini 
belirledi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, 22 Ha-
ziran Pazartesi günü yaptığı ilk toplantı 
ile Oda Başkanını Turgay Deniz, Başkan 
Vekillerini Aziz Limasollu ve Ramazan 
Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyelerini 

ise Ali Başman, Ali Şah, Ekin Adademir, 
Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin ve Yusuf 
Acemoğlu olarak belirledi.

Deniz: Yeni dönem daha çok çalışılma-
sı gereken bir dönem

Oda Başkanlığı’na yeniden seçilen Tur-
gay Deniz, kendisini bu göreve ikinci kez 
getiren KTTO Meclis Üyelerine teşekkür 

ederek, yeni dönemin daha çok çalışıl-
ması gereken bir dönem olduğunu açık-
ladı.
Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, 
bundan önce olduğu gibi bundan son-
ra da odaya büyük görevler düşeceğini 
belirten Deniz, ülkenin refah seviyesini 
yükseltmek için diğer paydaşlarla da iş 
birliği içinde daha çok çalışılacağını 
söyledi.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 57’nci 
Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 57’nci Ola-
ğan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel 
Kurul toplantısında, raporlar aklandı, 
Oda’nın yeni Meclisi belirlendi.
Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Kon-
ferans Salonu’nda 20 Haziran Cumar-
tesi günü, Covid-19 salgın önlemlerine 
uygun olarak gerçekleştirilen Genel Ku-
rul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasıyla başlayıp, 
Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile 
devam etti.
Divan Başkanlığı’na Günay Çerkez, Di-
van Başkan Vekilliği’ne Fuat Kutlu, Sek-
reterliklere de Nilay Onbaşı Üresin ve 
Sonay Özmen seçildi.
KTTO Başkanı Turgay Deniz’in Genel Ku-
rul’a hitap etmesinin ardından Ticaret 
Odası’nın Turgay Deniz başkanlığında 
gerçekleştirdiği iki yıllık faaliyetler ile 
çalışmaları içeren video gösterildi.
Kurul’da Yeniden Doğuş Partisi Genel 
Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demok-
rasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 
Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Se-

nin, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk 
Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 
Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel 
Başkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Mec-
lisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın önce-
den kaydedilen protokol konuşmaları 
gösterildi. 
Genel Kurul toplantısı, 56’ncı dönem 
Faaliyet Raporu ve Mali Rapor’un tak-
dim edilerek aklanması ile sürdü. D. K. 
Deniz & Co’nun Oda Murakıbı olarak 
tayin edilmesi ile birlikte yapılan seçim 
sonrasında Oda’nın 50 kişilik Meclisi 
belirlendi. Genel Kurul, 57’nci döneme 
dair dilek ve temennilerin sunulması ile 
tamamlandı.
Genel Kurul toplantısındaki oylama so-
nucunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. 
Dönem Meclisi’ne seçilen yeni üyelerin 
bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Meclis Üyeleri:
A. Serhan Kaner, Ali Başman, Alp Cen-
giz Alp, Bertan Özberkman, Didem Erel, 
Ekin Adademir, Emre Olgun, Ersan Dağ-

lı, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Gök-
han Necipoğlu, Halim Kahveciler, Hilmi 
Can, Ilgaz Toros, Mehmet A. Kader, 
Mehmet Gökçebel, Mustafa Erk, Mus-
tafa Hançerli, Müsteyde Onbaşı, Necat 
Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Omaç Cin, 
Orhan Şevket, Özalp Nailer, Saber Andır, 
Selen Necat Gürkan, Ramiz Şadi, Turgay 
Deniz.

Gazimağusa Meclis Üyeleri:
Abdullah Emirzadeoğulları, Ali Dorat-
lı, Burçin Döveç, Cemal İnce, Haldun 
Dolu, Osman Dağlı, Ramazan Gündoğ-
du, Semral Erel, Vargın Varer, Yusuf Ace-
moğlu, Yusuf Ziya İlerici.

Girne Meclis Üyeleri:
Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğ-
dem Kemaler, Emin Tanlı, Erbil Arkın, 
Hazal Eziç, Meryem Çerkez Gürtunç, 
Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Yağmur 
Özyalçın.



Ekonomi / Temmuz 2020
4

Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Turgay Deniz – KTTO Yönetim Kurulu Başkanı

1959 yılında Lefkoşa’da doğan Turgay Deniz, ilköğretimi Köşklüçiftlik İlkokulu’nda (Şehit Tuncer 
İlkokulu), orta ve lise öğretimini İngiliz Koleji’nde (Türk Maarif Koleji) tamamladı. Yüksek öğretimini 
ise; 1980 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi) Ticari Bilimler 
Fakültesi’nde tamamlayan Turgay Deniz, askerlik görevinden sonra, halen Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüttüğü M.KEMAL DENİZ ŞTİ. LTD.’in (DENİZ PLAZA) kurumsallaşmasını sağladı. 1986 
yılıdan itibaren çeşitli dönemlerde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. 1998-2001 yılları arasında Gençlik Gücü Spor Kulubü Başkanlığı yaptı. İyi derecede İngilizce 
bilen Turgay Deniz, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.

Ramazan GÜnDOğDu – KTTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gazimağusa gemi inşa ve bakım tesisleri (SHIPYARD FAMAGUSTA LTD) ile GİRNE GEMYAT DELTA 
MARINA LTD. Kurucusu olan Ramazan Gündoğdu, 1980 yılından bu yana aktif olarak iş hayatındadır. 
Gemi inşa, bakım, marinacılık ve ticaret başta olmak üzere toplam beş adet şirketin Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı olup, bu şirketlerde 200 civarında çalışan mevcuttur. 1958 yılında doğan 
Ramazan Gündoğdu işletme dalında lisans eğitimi aldı. Geçmiş dönemlerde Türkiye Gemi İnşa 
Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekilliği yaptı. Ekonomik 
konular başta olmak üzere KKTC ve Türkiye basınında 150 civarında yazısı yayımlandı. Evli ve iki 
çocuk babası olan Ramazan Gündoğdu, İngilizce bilmektedir.

Ali ŞAh – KTTO Yönetim Kurulu Üyesi
 
Ali Şah, 1959 yılında Leymosun’da doğdu. Orta ve lise eğitimine İngiliz Koleji’nde başladı, Türk Maarif 
Koleji’nde tamamladı. Lisansını İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nden ekonomi üzerine aldı, 
Amerika’daki Wake Forest Üniversitesi’nde ise lisansüstü MBA eğitimini tamamladı. Çocukluğundan 
günümüze aile şirketlerinde direktörlük yaparak ticaretin içinde aktif yer alan Ali Şah, 1986 yılında 
kurulan UNI-FOODS (North Cyprus) LTD.’nin ve işletmesi olan ŞAH MARKETPLACE’in direktörlüğünü 
sürdürmektedir. Çevre ve adalet konularına özel ilgi duymakta ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.  

Ali BAŞMAn – KTTO Yönetim Kurulu Üyesi

 1960 yılında kurulan BAŞMAN KARDEŞLER LTD. şirketinin ikinci jenerasyon ilk Yönetim Kurulu üyesi 
olan Ali Başman, 1992 yılında şirkete katılmıştır. Katılımıyla, Şirket Hızlı Tüketim Grubu faaliyetlerine 
ek olarak perakende ve mağazacılık, inşaat ve turizm sektörlerine de ciddi yatırımlar yapmıştır. 
Ali Başman, halen BAŞMAN GROUP OF COMPANIES’in muhasebe ve finans departmanı ile ayrıca 
perakende ve mağazacılık departmanının direktörlüğünü yürütmektedir.

Aziz LiMAsOLLu– KTTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aziz Limasollu, 1966 yılında Limasol’da doğdu. Limasol’da ilköğretimine başladı, daha sonra ilk ve 
orta öğretimini Güzelyurt’ta, lise eğtimini ise Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı.
İlk şirketini 1987 yılında kurarak meslek hayatına başladı. 1991 yılında JUST LTD. ŞTİ’yi kurarak ticaret 
ve iş hayatına devam etti.
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği kurucularından olup ve 3 dönem başkanlığını yapan Aziz 
Limasollu’nun, geçmiş yıllardan; Narinciye Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Meclis Üyeliği bulunmaktadır.
Ayrıca günümüzde birçok dernek ve kulüp yöneticiliği de yapmakta olan Aziz Limasollu, evli ve 2 
çocuk babasıdır.
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Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri
ekin ADADeMiR – KTTO Yönetim Kurulu Üyesi
 
1996 yılında kurulan ve gıda ithalatı ile dağıtım faaliyetlerini gösteren EKİN ADADEMİR LTD.’nin 
direktörlüğünü yapan Ekin Adademir, 1964 yılında Lefkoşa’da doğdu. Orta ve lise eğitimini Türk 
Maarif Koleji’nde, lisans eğitimini ise Uludağ Üniversitesi’nde tamamladı. Ekin Adademir, geçmiş 
yıllarda Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Dikmen Gücü Spor Kulübü’nün başkanlığını yürütmüş 
ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda meclis üyeliği yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 
çocuk babasıdır.

evren Günsel eRçeLiK – KTTO Yönetim Kurulu Üyesi

1977 Lefkoşa doğumlu olan Evren Günsel Erçelik, orta ve lise eğitimini Türk Maarif Koleji’nde ta-
mamladı, ardından İngiltere’ye giderek, önce Stratford Upon Avon Koleji’nde sonra Warwick Üniver-
sitesi’nde Management Science Bsce’de lisans eğitimini gördü. 1983 yılında kurulmuş olan aile şirketi 
SUNSEL ENTERPRISES LTD’nin tüm birimlerinde aktif çalışmalar yaparak iş hayatına satış ve pazarla-
madan başlayan Evren Günsel Erçelik, Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmenin yanı sıra, şirketin 
gıda dışı bölümü ile finans ve muhasebe bölümü direktörü olarak görev yapmaktadır.
Ayrıca, İş Kadınları Derneği’nde ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu’nda Yönetim Kurulu Üyesidir. 
Çok iyi derecede İngilizce bilen Evren Günsel Erçelik, evli ve üç çocuk annesidir.

Yusuf ACeMOğLu – KTTO Yönetim Kurulu Üyesi

1981 yılında Mağusa’da doğan Yusuf Acemoğlu; ilköğretimi Polatpaşa İlkokulu’nda, orta ve lise 
öğretimini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde, üniversite ve yüksek lisans eğitimini 2005 yılında 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde tamamladı. 2010 yılında kurulan ve gıda ithalatı 
alanında ticaret hayatına devam eden SACEM İTHALAT VE İHRACAT LTD ile 2014 yılında kurulan 
ve cafe/restaurant sektöründe faaliyetlerine devam eden G.O.M.S LTD ‘in (COOKIES BAKE SHOP) 
direktörüdür. 2018 yılında Kıbrıs Türk Ticaret Odası meclis üyeliği yapan Yusuf Acemoğlu, çok iyi 
derecede İngilizce bilmektedir ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Omaç Cin  -  KTTO Yönetim Kurulu Üyesi (sayman)

Ankara’da İşletme-Muhasebe konusunda lisans yapan Omaç Cin, iş hayatına atıldıktan sonra 
mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve yazılım lisanslama sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı. 1964 
yılında Lefkoşa’da doğan ve ilkokul öğreniminden sonra, Türk Maarif Koleji’nde orta ve lise tahsilini 
tamamlayan Omaç Cin, iş yaşamı süresince; Genç İş Adamları Derneği, JCI Genç Müteşebbisler 
Derneği kurucuları arasında yer aldı, yönetici ve başkan olarak görev yaptı. Ayırca bu örgütlerin 
gazetelerinin Türkçe ve İngilizce yayımlanmasında etkin görev aldı. Halen Mobilya Sanayicileri 
Derneği’nde Yönetici olarak yer almaktadır. İki çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce 
bilmektedir.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından bu yıl on ikincisi hazırlanan, 
“2019-2020 Rekabet Edebilirlik Raporu” açıklandı. 
“Kuzey Kıbrıs Teşvik ve Devlet Destekleri” ana temasıyla düzenlenen 
Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu’nun açılış konuşmasını Kıb-
rıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yaptı. Deniz, Covid-19 
pandemi süreci nedeniyle raporun yayımlanmasının geciktiğini an-
cak yayına engel olamadığını belirtti.

Deniz: Kapsayıcı önlemler alınmalı
Rekabet gücünü yükseltmeye daha fazla önem verilmesi gerektiğine 
işaret ederek, sorunların kronikleşerek ekonominin bütününü etki-
lediğini söyleyen Deniz, hükümetin kapsayıcı ekonomik önlemler 
alması gerektiğini, pandemi sürecinde ekonominin ancak bu şekilde 
ayağa kaldırılabileceğini belirtti.
Devlet, kamu kurumları ve hanehalkının daha güçlü olmasının, pan-
demi sürecinden daha az etkilenmeyi sağlayacağını belirten Deniz, 
rekabet gücünü yükseltmek için yapısal reformlara ihtiyaç duyul-
duğunu söyledi. Deniz, “Bunun da reçetesi bellidir. Cesaret içinde 
adımlar atılmalıdır” dedi.

Taçoy: sağlıktaki başarıyı ekonomide de taçlandırmalıyız
Ardından Dr. Yenal Süreç ile Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer’in 2019-
2020 Rekabet Edebilirlik Raporunu sunmasıyla süren toplantıda 
daha sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşma yaptı.
Taçoy, KTTO’nun yıllardır aynı sabır, kararlılık ve kalite ile hükümetin 
uygulamalarına rehber niteliğindeki bu çalışmaya imza koyduğunu 
belirterek, sürdürülebilir bir ekonomi için her zamankinden daha 
fazla gelişim ve değişim kararlılığına ihtiyaç olduğunu söyledi.
Taçoy, pandemi sürecinde sağlık alanında elde edilen başarının eko-
nomi alanında da taçlandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Herkes 
bir bedel ödedi, ödüyor. Bize düşen bunu en aza indirerek önce ge-
rilemeyi durdurmak sonra da kayıpları giderecek şekilde iş insanla-
rının önünü açmak” dedi.

erhürman: sınırlı kaynaklar doğru yerlerde kullanılmalı
Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, son derece 
sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, tedbiri elden bırak-
madan devam etmek gerektiğini söyledi.
An itibarıyla turizm ve yükseköğretimde talebin eski noktaya gelme-
sinin epeyce zaman alabileceğini, bu durumun, kaynakların doğru 
ve planlı kullanılması dayatmasını yaptığını söyleyen Erhürman, 
“Kaynağı doğru alanlara yönlendirmek zorundayız. Bu da reel sek-
törün bir arada olduğu, bilimsel bir bakış açısıyla yapılmalıdır” dedi. 
Erhürman, kaynağı yanlış kullanmanın işsizlik ve işletmelerin batma-
sı ile sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

Tatar: Önemli olan ülkeyi ileriye taşımak
Başbakan Ersin Tatar da, siyasilerin kararlarını verirken mutlaka bu 
raporlardan yararlandığını söyleyerek, “Önemli olan ülkeyi ileriye 
taşımaktır” dedi.
Kimsenin KKTC’de pandemi sürecinde elde ettiği başarıyı küçüm-
sememesini isteyen Tatar, büyük resme bakıldığında KKTC’nin önü-
nün açık olduğun anımsattı. Tatar, maksimalist talepler konusunda 
siyasetin hata yapmaması gerektiğinin farkında olduklarını, hata ya-
pacak çok pay olmadığını çünkü kamu maliyesinin durumunun da 
ortada olduğunu anlattı. Tatar, normalleşme sürecinin uzamasına 
bağlı olarak bütçe performansının ortaya çıkacağını söyledi.

uluçay: ekonominin önünü açacak önemli yasalar Meclis’te 
bekliyor
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da “Bizim ülkenin 
ekonomisini nereye doğru yönlendireceğiz sorusunu sorup yanıtları 

KTTO’nun 12’nci Rekabet Edebilirlik Raporu açıklandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu yıl on ikincisini hazırladığı “2019-2020 Rekabet Edebilirlik Raporu”nu açıkladı. Rapora göre Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin rekabet edebilirlik puanının 51.8 olarak hesaplandığı, 142 ülke arasında 107. sırada yer aldığı belirtildi. Ra-
porda, ülkede tasarlanacak teşvik ve destek politikalarının Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirlik kapasitesini geliştirecek şekilde ve orta 
ve uzun vadeli hedeflere hizmet eder yapıda olmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
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bulmamız ve buna yönelik eksiklikleri gidermek için çalışma yapma-
mız gerekiyor” dedi. Uluçay, bundan sonraki süreçlerde Türkiye ile 
protokol, Avrupa Birliği ile yapılacak iş birlikleri noktasında kamusal 
kapasitenin artırılması gerektiğini kaydetti.
Değişen hükümetler döneminde yaklaşık 8-10 yıldan beri Cumhu-
riyet Meclisi’ne gidip gelen yasalar bulunduğunu söyleyen Uluçay, 
bu yasaların geçmesinin ekonominin önünü açacağını, dolayısıyla 
büyük önem taşıdıklarını kaydetti.

Akıncı’dan mesaj
Daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın etkinliğe katılama-
ması nedeniyle gönderdiği mesaj okundu.
Mesajında forumun verimli geçmesi temennisinde bulunan Akıncı, 
rekabet edebilirlik raporunun ülkenin rekabet edebilirliğinin ne dü-
zeyde olduğun ve rekabet edebilirliğin nasıl artırılabileceği yönün-
deki tespitlerinin önemine işaret etti.

KKTC rekabet edebilirlikte 107. sırada yer aldı
KTTO tarafından açıklanan rapora göre, Kuzey Kıbrıs 2019-2020 dö-
nemi Rekabet Edebilirlik puanının 51.8 olarak hesaplandığı ve bu 
puanla 142 ülke arasında 107’nci sıraya gerilediği belirtildi.Raporda, 
“Geçen yılki 55.2 puan ve 89’uncu sıradan sonra ciddi bir gerileme 
söz konusu gibi görülmekle birlikte puandaki düşüşün en önemli ne-
denlerinden biri 2018 enflasyonunda bir önceki yıla göre yaşanan 
ciddi artıştır” denildi.
Raporda; Kuzey Kıbrıs gibi gerek doğal gerekse mali kaynakların kı-
sıtlı olduğu küçük ekonomilerde kaynakların etkin kullanılması ve 
doğru yönlere kaydırılmasının daha da önem kazandığı ifade edi-
lerek, uygulanan değişik teşvik ve destek politikalarının ele alınarak 
analiz edilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Raporda, bir ülkenin gelecekteki ekonomik durumunun, bugünkü 
politika tercihleriyle oluştuğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Dünya Ekonomik Formu’nun Küresel Rekabet Edebilirlik çalışması, 
ileriye dönük politika belirlemek isteyen yöneticiler için önemli bir 
gösterge niteliğindedir. Bu gösterge her ülkenin diğer ekonomilere 
göre zayıflıklarını ve güçlü yanlarını karşılaştırmalı olarak göstermek-
tedir.
Rakamların içeriğini iyi okumak, doğru politikaların doğru zamanda 
alınması adına önemlidir. Rekabet Edebilirlik Endeks içeriğinde yer 
alan değişkenler yalnızca ekonomik verileri içermemekte, sosyal, 
idari ve teknik konuları da içermektedir. Bu nedenle elde edilen so-
nuçlar, ülkenin rekabet edebilirlik artışına etki eden büyüme, verim-
lilik artışı ve beşeri gelişim gibi genel yapıyı da ortaya koymaktadır.
Dünya Ekonomik Formu tarafından hazırlanan 2019 Küresel Rekabet 
Edebilirlik Raporuna göre, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik 
büyümenin yeniden hızlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme 
için gerekli olan üretimde verimliliğin sağlanması ile gerçekleşebi-
lecektir. Rapor ekonomik büyümenin sadece sürdürülebilir değil 
aynı zamanda kapsayıcı, tüm kesimleri içine alan bir büyüme olması 

gerektiğini de ortaya koymaktadır. Geleceğin teknolojilerine yatırım 
yapmanın yani Ar-Ge’nin önemini ortaya koyarken, geleceğin işgü-
cünü yaratacak politikaların gerekliliğini de vurgu yapmaktadır. İno-
vasyonu destekleyen politika, altyapı ve beceriler yanında iş yapma 
kültürünün de önemi ortaya konmaktadır.
Küresel rekabet edebilirlik çalışmasının geçen yıl değiştirilen ve Kü-
resel Rekabet Edebilirlik 4.0’ın metodolojisi ufak tefek değişiklikler 
ile geçen yılın aynısı şeklinde kullanılmıştır. Endeks puanını hesapla-
ma amaçlı geçen yıl kullanılan 98 değişken bu yıl 103 değişkene çı-
karılmıştır. Toplam 12 Başlık altında yer alan değişkenlerin 46 tanesi 
firma yöneticilerine yapılan anketler yoluyla elde edilirken, kalan 57 
değişken yayınlanmış istatistikler kullanılarak hesaplanmıştır.

singapur Birinci, Türkiye 61’inci, Güney Kıbrıs 44’üncü 
sırada
Ülkelerin puanları yine geçen yıl olduğu gibi 100 üzerinden hesapla-
nırken, her bölüme eşit ağırlık verilmiştir. Bu yıl toplam 141 ülkenin 
yer aldığı çalışmaya, Kuzey Kıbrıs 142’nci ülke olarak ilave edilmiştir. 
142 ülke arasından Singapur ilk sırayı alırken, geçen yılın birincisi 
ABD ikinci sırada yer almıştır. Bu yıl üçüncü sıraya geçen yılın 7’ncisi 
Hong Kong yerleşmiştir. Güney Kıbrıs ve Türkiye’nin sırlamadaki yer-
leri geçen yıla göre değişmezken, Güney Kıbrıs 44’üncü, Türkiye’de 
61’inci sıradaki yerlerini korudular. Bölgeler arasında en iyi perfor-
mansı Uzak Doğu ve Pasifik bölgesi ülkeleri elde etmiştir. Özellikle 
Singapur ve Hong Kong’un ilk üç sırada olmaları bu bölge puanına 
olumlu yansımıştır. İkinci en iyi bölge Avrupa ve Kuzey Amerika olur-
ken, en zayıf bölge her zaman olduğu gibi Sahara Altı Afrika ülkeleri 
olmuştur.
On iki Bölüm içerisinde ülkelerin en yüksek performansı istikrar ile 
sağlık başlıklarında gerçekleşmiştir.
En düşük performans ise İnovasyon Kapasitesi alanında olmuştur. 
Genel medyan ülke puanı 60 olurken, İnovasyon Kapasitesi’nin 
medyan değeri 42’de kalmıştır.
Kuzey Kıbrıs 2019-2020 dönemi Rekabet Edebilirlik puanı 51.8 ola-
rak hesaplanmıştır. Bu puanla 141 ülke arasında 107’nci sıraya geri-
lemiştir. Geçen yılki 55.2 puan ve 89’uncu sıradan sonra ciddi bir ge-
rileme söz konusu gibi görülmekle birlikte puandaki düşüşün birkaç 
nedene bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan en önemlisi 2018 
enflasyonunda bir önceki yıla göre yaşanan ciddi artıştır. Bölüm 4 
Makroekonomik İstikrar başlığı altında sadece iki değişken bulun-
ması, enflasyonun da bunlardan biri olması ülkenin bu bölüm pua-
nını 70.3’ten 27.9’a geriletmiştir. Bu düşüşün toplam ülke puanına 
yansıması da 3.4 puan olmuştur ki geçen yılki puan ile bu yılki puan 
farkına eşittir.
Bu yılın en başarılı bölümü geçen yıl olduğu gibi Bölüm 3 Bilgi ve 
Bilişim Teknolojileri başlığı ile 5’inci bölüm olan Sağlık başlığında ol-
muştur. Bilgi ve Bilişim bölüm puanı 100 üzerinden 71.8 olurken, 
Sağlık bölüm puanı da 71.1 olarak hesaplanmıştır. En zayıf perfor-
mans Bölüm 10 Piyasa Büyüklüğü 22.8, Bölüm 4 Makroekonomik 
İstikrar 27.9 ve Bölüm 12 İnovasyon Kapasitesi 32.7 olarak ölçül-
müştür.”
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DPÖ eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu rekabet edilebilirlik ile ilgili 
düşüncelerini kaleme aldı.

‘’Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan ülkelerin rekabet 
edebilirlikteki durumları ile en güçlü ve en zayıf yanlarını da ortaya 
koyan “2019-2020 Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Rapo-
ru’’ yayımlandı.    

İlki 2009 yılında yayınlanan, bu yıl da 12. si hazırlanan rapor, Dün-
ya Ekonomik Formu’nun her yıl geleneksel olarak hazırladığı Küresel 
Ekonomik Endeksi metedolojisine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Bu yıl 
141 ülkenin yer aldığı çalışmaya Kuzey Kıbrıs 142. Ülke olarak dahil 
edilmiştir.    
Bu yılki raporun ana teması Devlet teşvikleridir. Bu yılki tema konu-
suyla, KKTC’deki kısıtlı kaynaklarla, teşviklerin etkin ve verimli şekilde 
nasıl kullanılacağı ve rekabet edebilirliği artırmaya yönelik öneriler 
sunulmaktadır.    
Teşvik ve devlet destekleri konusuna detaylı olarak başka bir yazımda 
değineceğim için, bu yazımda kullanılan endeks neticesinde oluştu-
rulan raporun ekonomik ve sosyal hayatla ilgili yapmış olduğu tespit 
ve sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Rapora göre, Kuzey Kıbrıs’ın 
küresel rekabet edebilirlik puanı geçen yıl 100 üzerinden 55.2’yken 
bu sene 51.8’e geriledi.141 ülke arasındaki sıralamada 18 basamak 
birden gerileyen Kuzey Kıbrıs, 89’uncu sıradan 107. sıraya indi.    
Rekabet edebilirlikte Singapur ilk sırayı alırken, ABD ikinci sıraya düş-
tü. Üçüncü sıraya Hong Kong yerleşti, Güney Kıbrıs 44’üncü, Türkiye 
ise 61’inci sırada bulunuyor.    
Rapora göre, şirket kurma prosedürlerinde karşımıza çıkan bürok-
ratik engeller, mesleki eğitim kalitemizin dünya standartlarının çok 
altında olması ve iş dünyası ile yapılan anketlerde genel ekonomik 
görünüm puanının yarıya düşmesi, rekabet edebilirlikte gücümüzü 
aşağıya çekti.    
7 küçük adanın rekabet edebilirliğinin de değerlendirildiği raporda, 
Malta birinci, Güney Kıbrıs ikinci, Mauritius üçüncü, Seyşeller dör-
düncü, Barbados beşinci, Jamaika altıncı ve Kuzey Kıbrıs yedinci sıra-
da yer aldı.    
Küçük ada ekonomilerinde, küçük ve kısıtlı pazarın yanı sıra doğal pek 
çok riske rağmen ortalamanın üzerinde bir genel performans göze 
çarparken; Avrupa Birliği üyesi Malta ve Güney Kıbrıs’ın, diğer küçük 
adalardan gözle görülür anlamda öne çıktığı gerçeği de dikkati çeken 
bir diğer husustur. Raporda, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin en güçlü yan-
ları arasında ‘elektriğe erişim, sabit geniş bant kullanıcıları, ilköğre-

timde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ortalama eğitim süresi 
ve ücretlerin belirlenmesindeki esneklik yer alıyor.    
Rapora göre bu başlıklarda, elektriğe erişim, sabit geniş bant kullanı-
cıları ve ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Kuzey 
Kıbrıs 100 tam puan alarak ilk sıralarda yer alırken, ortalama eğitim 
süresinde 88.9 puanla 18’inci ve ücretlerin belirlenmesindeki esnek-
lik konusunda ise 75.7 puanla 24’üncü sırada bulunuyor.    
Ekonominin en zayıf noktalarında ise, tarife dışı engeller, mesleki eği-
tim kalitesi, enflasyon, hizmetlerde rekabet,  finansal denetim ve ra-
porlama standartlarının gücü başlıkları bulunuyor.    
Tarife dışı engeller alanında 100 üzerinden 33.7 puan alan Kuzey Kıb-
rıs, 141 ülke arasından 140’ıncı sıraya yerleşirken; mesleki eğitim ka-
litesi alanında 29.7 puanla 139’uncu, enflasyon alanında 27.9 puanla 
ve hizmetlerde rekabet konusunda 40.2 puanla 138’inci, finansal de-
netim ve raporlama standartlarının gücü başlığında ise 31.3 puanla 
136’ncı sırada yer aldı.    
Ayrıca, şirket kurma hususunda girişimcilerin karşılaştığı engeller de 
önemli bir sorun. Buna göre, KKTC’de şirket kurmak isteyen bir yatı-
rımcı, farklı 42 konuda zorluk yaşayabiliyor.    
Raporda kullanılan değişkenlerin bir bölümü, iş dünyası ile 2019 yı-
lında anket yapılarak derlenirken; bir kısmı da yayımlanmış 2018 yılı 
istatistiki verilerin hesaplanmasından oluşturuldu.    
Rapor, toplam 103 değişkenin olduğu 12 ana başlık dahilinde ülkele-
rin performansını belgelerken, değişken fonksiyonuna göre ‘Etkinleş-
tirici Çerçeve, Beşeri Kaynaklar, Piyasalar ve İnovasyon Ekosistemi’ ol-
mak üzere dört ara bölüm dahilinde ilgili ülkelerin finans piyasasının 
detaylarını da irdeliyor.    
Sizlere, raporun içeriği ile ilgili özet bilgiler aktarmaya çalıştım. Sonuç 
olarak, kendi değerlendirmelerimi yaparak yazımı tamamlamak isti-
yorum.    
Raporda tespit edilen, ekonomideki zayıf noktaların iyileştirilmesi 
için, sorumlu kurumlar ve yetkililer tarafından gerekli çalışmalar ya-
pılmalı ve tedbirler alınmalıdır.    
Döviz ve petrol fiyatlarının dengeli bir seyir izlediği 2019 yılını ekono-
mik olarak değerlendirdiğimiz zaman, 2018 yılına göre, ithalat ve ih-
racatın yüzde 15 gerilediğini, 3 yıl sonra bütçe açığının tekrar oluştu-
ğunu, çek yasaklıların sayısının arttığını, ödenemeyen borçların (TGA) 
çoğaldığını, gerçekleşme rakamları henüz açıklanmasa bile,(negatif 
bekleniyor) ekonomik büyüme rakamı tahmininin oldukça düştüğünü 
gördüğümüz, geçmiş yıllara göre ekonomik olarak iyi bir yıl olmadı.    
Üstelik, 2018 yılının döviz ve petrol fiyatlarının çok yüksek gerçekleş-
tiği bir yıl olmasına rağmen, yukarıda değindiğim ekonomik gösterge-
lerin 2019’ a göre daha iyi olduğunu da unutmamak lazım. Virüs sal-
gınının da  etkisiyle, 2020 yılının ekonomik olarak geçen yıldan daha 
kötü geçeceği aşikardır.    
Gerekli tedbirler alınmaz ve doğru icraatlar yapılmazsa, esnaf ve işlet-
meler kapanacak, işsizlik artacak, ekonomi daralmaya devam edecek, 
devletin gelirleri düşecek ve şu anda çok sıkıntılı olan 2020 yılı, çok 
daha zor ve sorunlu bir yıla dönüşecektir.  Ülkeyi yönetenlerin temel 
hedefi, değişimlere ayak uydurabilen, rekabet edebilirliği artmış, dış 
pazarlara daha fazla açık, üretim kapasitesi yüksek, işsizliğin azaldığı, 
refah düzeyi artmış, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kendine 
yeten bir ekonomiyi oluşturmak olmalıdır.    
Son olarak, raporun hazırlanmasında emeği geçen başta Ticaret Oda-
sı ve değerli akademisyenler Dr. Yenal Süreç ve Yrd. Doç. Dr. Fehiman 
Eminer’i kutlar, ülke ekonomisinin kullanımına sundukları bu değerli 
rapor için tebriklerimi sunarım.’’

Rekabet edebilirlik te 18 basamak geriledik

Ödül Muhtaroğlu / DPÖ eski Müsteşarı

DPÖ eski Müsteşarı  Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bu yıl on ikincisini hazırladığıRekabet Edebilirik Raporu ile ilgili 
düşüncelerini kaleme aldı. 
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Kirlilik

Kirlilik… Kirliliğin manasına baktığımızda pislik, saf olmama, adilik, 
iffetsizlik, ahlakszılık ve benzeri eş anlamlarla karşılaşırız. Fakat biz 
‘kirliliği’ mecazi anlamdan çok maddesel veya görsel olarak değer-
lendirip özüne bakalım ve daha çok ‘pislik’, ‘çöp’, ‘atık’  gibi görelim. 
Yani ‘çevre kirliliği’ gibi; İngilizce ve Latince dahil çoğu lisanlarda ‘pol-
lution’ veya ‘contamination’ olarak geçtiği gibi!

Kirlilik genelde yaşam alanlarımızı, soluduğumuz havayı, baktığımız 
ve gördüğümüz uzaklığı etkilediği için hep ‘çevre kirliliği’ olarak ge-
çer. Etrafa atılmaması gerken; yerlere, sokaklara atılan çöpler ‘çöp 
kirliliği’, havaya saldığımız her türlü gazlar ‘hava 
kirliliği’, yol kenarlarına, dükkan önlerine gelişi 
güzel, düzensiz bir şekilde ve fazlaca yerleştir-
diğimiz tabelalar ‘göz (görsel) kirliliği’, denizler 
sonsuzmuş gibi denizlere atılan maddeler ‘deniz 
kirliliği’, spekülatif inşaat furyası için dağlardan 
vahşice sökülen taşlar ‘doğa kirliliği’ ve bunun 
gibi aklınıza gelebilecek her türlü kirlilik! Bunlar 
artık günlük yaşamımızda o kadar önemli etken 
oldu ki her birini ayrı ayrı alıp uzun makaleler, 
raporlar bile yazabiliriz.

Fakat öbür taraftan da baktığımız zaman hayat 
devam ediyor ve bu hayatı da bir türlü yaşama-
mız, sürdürmemiz, idame ettirmemiz  gerekiyor. 
Bu insanın doğasında vardır. Hayatı idame ederken de birçok etken-
lerden etkileniyoruz, üretiyoruz, tüketiyoruz. Bu faaliyetleri yaparken 
‘verimli’ de olabiliriz ‘savurgan’ da olabiliriz. Mesela mal ve hizmet-
leri üretirken rekabetli olmak ve menfaatimizi azamiye çekebilmek 
için mümkün olduğu kadar ‘verimli’ oluyoruz. Fakat öbür taraftan 
tüketirken de o kadar çok değişken etkenler var ki ‘savurgan’ olma-
mız artık kaçınılmaz olmuştur. Bilhassa son bir yarım asırdır hızlıca 
içine girdiğimiz ‘çok hızlı tüketim’ ve ‘kullan, çekinmeden at’ çağı 
hayatımızı maddi ve manevi olarak daha da zorlaştırmış, çevremizi 
de her yönden çok daha kirletmiştir. Tüketim artık ‘ihtiyaç’ gidermek 
faaliyetinden çıkmış, ‘isteme’ duygusunu yönetme faaliyeti olmuştur. 
Son yarım asırdır teknolojinin de ‘üstel’ yani ‘exponential’ yani bence 
hayatı yaşama hızımızdan çok daha süratli gelişmesinden ve haliyle 
günlük yaşamımıza birçok kolaylıklar ve pratiklikler katmasından do-
layı da bu ‘tüketim’ çağı artık iyice yerleşmiş görünüyor ve kısa bir 
zaman içinde terkedecek gibi de durmuyor. 

Tüketim çağı yaşamımıza birçok kolaylıklar, değişiklikler, yenilikler ve 
heyecan katarken hayatımızdan da birşeyler götürdüğü ve daha da 

götüreceği malumdur. Çünkü doğada hiçbir madde, nesne ve ener-
ji kaybolmaz. Yani dünyada bir faaliyet olurken, birşeyler oluşurken 
muhakkak başka birşeylerin pahasına olur. Ne kadar güzeldir ki tabi-
at, doğa, yaşam kendi kendini hep dengelemiş ve hayatın nerdeyse 
sonsuza kadar oluşmasını sağlayabilmiştir; ta ki bir dış etken veya güç 
gelene kadar. O dış etken bile hayatı durduramamış sadece başka bir 
şekle, şemale sokmuştur. Ancak maalesef tabiat yine kendi yarattığı, 
evirdiği, çevirdiği ve insan haline getirdiği canlının kendine verdiği ve 
vermekte olduğu, dengelemekte zorlandığı zararları hesaba katmadı, 
katamadı! 

Biz insanlar bütün bu üretim ve tüketim faaliyet-
lerini yürütürken, birşeyleri elde ederken bunla-
rın başka birşeylerin pahasına olduğunu bileme-
dik, göremedik veya nefsimiz o kadar ön plana 
çıktı ki bilmemezlikten, görmemezlikten geldik. 
Yukarda tarif ettiğimiz kirlilikleri, sonucunu, za-
rarını düşünmeden gerçekleştirdik.  Fakat herşe-
yin bir sınırı olduğu gibi, kirlilik canımıza tak etti-
ği için bu konu artık sosyal sorumluluk olmaktan 
çıkmış ve yasal sorumluk olmuştur, duyarlıklık 
artmış, cezaların caydırıcılık derecesine çıkarıl-
ması ivedilik kazamıştır. Dahası, kirliliğe en çok 
sebebiyet veren faaliyetleri yürüten iş dünyası 
bile bunu sorgulamaya başlamış cözümler üret-

mek için arayışlara girmiştir. Odamızda da son dönemlerde Çevre’nin 
en ön plana çıkması önemli bir başlangıç, kayda değer bir gelişmedir. 

Fakat tüketim ve kirlilik o kadar hızlı seyir almaktadır ki çareler çoğu 
zaman, çoğu yerlerde çaresizliğe dönüşmektedir. Burada aslolan, 
esas sorumluyu bulup bu kirliliğin oluşmasını önlemek , asgariye in-
dirmek ve sonrasında da gerçek bedelini ödetmektir.  

Dünyamızı, doğayı, çevreyi  düşünmeden hayatı yaşamanın da bedeli 
vardır ve ağır olur. İleride ağır bir bedel ödemek istemez isek şim-
diden çok daha az bedelleri ödemeye hazır olmalıyız. Ama bunlar 
gerçek bedeli, gerçek maliyeti olmalıdır. “Kirleten öder” prensibin-
den yola çıkarak kirletme faaliyeti yapanı tespit edip gerçek bedelini 
ödetebilirsek Çevre’nin de yönetimi çok daha sürdürülebilir olacaktır. 
Bugünlerde tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilen “sürdürülebi-
lir bir çevre planı olmayan ülkeler sürdürülebilir bir ekonomik kalkın-
maya kavuşamayacaktır” kavramı bizim Odamız tarafından da kabul 
görmeye başlamıştır. Bunun doğrultusunda bu konuda aydınlatıcı, 
yol gösterici ve gerçekci yazılarımıza devam edeceğiz. 

Ali Şah / KTTO Yönetim Kurulu Üyesi

Kirliliği gidermek için 
birçok yöntemler, 

çareler üretilmekte, 
atık yönetimi 

sektörü, endüstrisi 
ve teknolojileri hızlı 
bir şekilde tüketimin 

de paralelinde 
gelişmektedir. 

‘‘

‘‘
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Önerilerimiz 2. Ekonomik Paket'te yer aldı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ‘Toplumsal Dayanışma İçin 2. Ekonomik 
Tedbirler ve Destek Paketi’ ile ilgili 23 Haziran Salı günü yazılı bir 
basın açıklaması yaparak, paket için hükümetle birlikte ortak ça-
lışmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hükümet tarafından açıklanan ‘Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Eko-
nomik Tedbirler ve Destek Paketi’nin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile is-
tişare edilerek, öneriler paylaşılarak ve görüşler alınarak hazırlandığı 
söylenen açıklamada, “Önerilerimiz bu pakete tam olarak yansıtılma-
mış olmakla birlikte ortak çalışmadan memnuniyet duyduğumuzu 
ifade etmek istiyoruz. Bu anlayışın devam edeceğinin bir göstergesi 
saydığımız Ekonomik Kurul çalışmalarına aynı gönüllükle katılacak ve 
üçüncü pakette yer alacağı açıklanan turizm, yükseköğretim ve inşaat 
sektörlerine ilişkin önlemlerin saptanmasına katkı koymaya devam 
edeceğiz”denildi.

isTihDAM DesTeKLeRi
Hükümet tarafından açıklanan pakette istihdamın desteklenmesi için 
geliştirilen önlemlerin, işletmelerimizin yararına olacağını düşünül-
mektedir. Bu bağlamda sosyal güvenlik primlerinin %75’nin devlet 
tarafından karşılanması, kapalı sektörlere maaş desteği verilmesi ve 
küçük işletmelere 4000 TL’lik katkı yapılması iş yerlerinin açık tutul-
masını kolaylaştıracaktır. Bu haliyle paketin istihdamın devamlılığını 
sağlamak bakımından bazı yeni olanaklar sunduğu görülmekle bir-
likte, 1,500 TL ücret desteğinin sektör ve kapalı /açık işletme ayırımı 
gözetilmeden yıl sonuna kadar verilmesine yönelik bir açılım içerme-
mesini önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz.

KReDi PAKeTLeRi
Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi 
kapsamında yer alan ve kredi kullanılmasını kolaylaştıran önlemler de 
yararlı sonuçlar verebilir. Bu kapsamda özellikle 100 bin TL’ye kadar 
olan kredilerin kullanımının kolaylaştırılması piyasadaki nakit dolaşı-
mını hızlandıracak ve yararlı sonuçlar üretecektir.
Kredi Garanti Fonu destekli kredilerin uzun vadeli olarak düşünülme-
si, büyük miktardaki kredi taleplerinin karşılanmasını ve kullanılması-
nı da kolaylaştıracaktır. 

DeVLeT BORçLARI Ve YATIRIMLAR
İşletmelerimize ve çalışanlara yönelik olarak alınan önlemler dışında 
kamunun 385 milyon TL’lik piyasa borcunun bir ay içinde ödenecek 
olmasının ve 2020 yılı içinde 500 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıla-
cağının açıklanmasını da önemli bir kazanım olarak görmekteyiz. Bu 
işlemlerin bürokratik engellere takılmasının önlenmesi ve 800 milyon 
TL’yi aşkın kaynağın erken zamanda piyasaya akmasının sağlanması 
işsizliğin önlenmesine ve işletmelerin devamlılığına önemli bir katkı 

sağlayacağı kuşkusuzdur.

seKTÖReL ÖnLeMLeR
Bu arada konut alımına getirilen kolaylıklar inşaat sektörümüzün ha-
reketlenmesine olanak sağlayacaktır. Araçlarda uygulanan KDV indi-
riminin devam ettirilmesi doğru bir karar olarak değerlendirilmiştir. 
Daralan ekonomimizde benzer KDV indirimi uygulamalarının özellikle 
beyaz eşya ve mobilya gibi alanlarda da  hayata geçirilmesinin piya-
sada belirgin bir hareketliliğe neden olacağı öngörülmektedir. 2018 
döviz krizi döneminde yapıldığı gibi kiracı ve mal sahiplerinin mağdu-
riyetlerini giderecek ve ilişkileri sağlamlaştıracak benzeri tedbirlerin 
alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

KAMu MALiYesi
Başbakan Tatar, Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler 
ve Destek Paketi’ne ilişkin açıklamasında, kamu gelirlerinin devam-
lılığının sağlanmasını da önemli hedeflerin biri olarak açıklamıştır. İş 
dünyasının önerileri arasında bulunan devlete olan yükümlülüklerin 
ertelenmesi ve KDV indirimlerinin daha yaygın olarak hayata geçi-
rilmesi gibi önlemlerin pakette yer almamasının en önemli nedeni, 
kamunun gelir kaynaklarını korumak güdüsü olmalıdır. Ne var ki, “ka-
munun geliri” olarak nitelenen gelir kalemlerinin hane halkları ve reel 
sektör için “kamusal gider” olduğu ve hayatı pahalılaştıran unsurların 
başında geldiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda Toplumsal Dayanışma 
İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi’nin önemli zayıflıkla-
rından birinin kamunun finansmanını piyasadan çekilecek kaynaklar 
ile sağlama düşüncesi olduğu görülmektedir. KKTC devleti, piyasaya 
olumlu etkisi sınırlı kalacak harcamalardan kaçınmayı ve reel sektör 
üzerindeki yükünü hafifletmeyi de temel bir hedef olarak belirlemek 
zorundadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde hazırlanan ekonomik tedbir-
ler paketlerinde devletin piyasadan topladığı vergiler 6 ay ötelenmiş-
tir. Devlet piyasadan para çekmemeli, aksine kaynak aktarmalıdır.

izLeMe Ve DeğeRLenDiRMe
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 krizinin nasıl gelişeceği henüz 
daha belirsizliğini korumaktadır. Bu belirsizlik, kesin yol haritaları-
nın oluşturulmasını engellemekte ve alınan önlemlerin sonuçlarının 
tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Toplumsal Dayanışma İçin İkinci 
Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi ile alınan önlemlerin sonuçları-
nın ne olacağını kesin olarak öngörmek de olanaksızdır. Hükümetin 
özellikle maaş desteğini gündemde tutması ve yeni kriz halinde ilk ve 
acil önlem olarak uygulamaya koyması gerekecektir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu belirsizliğin bilincinde olarak gelişmeleri 
izlemeye, oluşturulacak Ekonomik Kurul’da KKTC hükümeti ve diğer 
sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte çalışarak halkımızın bu krizi en az 
zarar ile atlatabilmesi için katkı koymaya devam edecektir.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, dışa açılma ve sağlık 
önlemleri tartışması  ile ilgili 28 Haziran Pazar günü yazılı açıklama 
yaptı. Deniz,  Kıbrıs Türk halkının pandemi dolayısıyla yaşanan kapan-
ma sürecinde, önlemlerini titizlikle uygulayarak elde ettiği başarıyı, 
açılma koşullarını en iyi şekilde oluşturarak da sürdürmek zorunda 
olduğuna işaret ederek, “Sağlık önlemleri önceliklidir” dedi. 

Deniz, kamuoyundaki tartışmaların devam etmesinin, ülke imajına 
ve ekonomisine büyük zarar vereceğine inanç belirterek, hükümeti, 
“ilgili tüm paydaşların da görüşlerini alarak bir hareket planı oluştur-
maya ve bu planı el birliği ile uygulayarak salgının ilk aşamasında sağ-
lanan güveni yeniden tesis etmeye” çağırdı. 

Turgay Deniz yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının, Covid-19 mü-
cadelesinde başarılı bir süreç yaşadığını ve bugüne kadar en az kayıp-
la bugüne gelmeyi başardığını belirtti. 

“Zaman zaman yükselen şikayetlerimize karşın, bu başarıda, halkımı-
zın virüs ile mücadelenin temel özelliklerini kavraması ve hükümet 
kararlarına uymasının rolü büyüktür” diyen Deniz, kapanma önlem-
lerini titizlikle uygulayarak elde edilen bu başarıyı, açılma koşullarını 
en iyi şekilde oluşturarak da sürdürmek zorunda olduklarını kaydetti. 
Deniz açıklamasında şunları dile getirdi:

“KKTC bakımından açılma, kendi içimizdeki açılma kadar yurt dışına 
açılmayı da içermektedir. Yurt dışına açılma sayesinde, ekonominin 
çarkları düşük tempoda olsa bile dönebilecek, işletmelerimiz ve çalı-

şanlarımız salgın süresince hayatta kalma olanağına kavuşacaktır.
Böylesine kontrollü bir açılmanın temel koşulu, sağlık önlemlerinin 
doğru şekilde belirlenmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasıdır. Bu 
konudaki önerilerimizi hükümetimizle sürekli olarak paylaşmakta ve 
seçenekler üzerinde çalışmaktayız.

Bu önlemlerin bir kısımı kişilerin ve iş yerlerinin uyacağı kurallarsa, 
diğer bir kısmı da sağlık kapasitesini hastalıkla mücadele edecek se-
viyeye getirmektir. İnsanlarımızın temas halinde olduğu iş yerleri da-
hil olmak üzere bütün mekanlarda gerekli denetimlerin yapılmadığı 
tarafımızdan üzülerek gözlemlenmektedir. Bu denetimlerin yapılması 
temel bir zorunluluktur. Son günlerde kamuoyunda yaygın bir şekilde 
tartışılmakta olan pandemi hastanesi diğer bir önemli sorunumuzdur.
Devletimiz, Covid-19 vakaları ile mücadele edecek yeterli yatak ka-
pasitesine, ekipmana ve personele sahip olmalıdır. Ayrı bir pandemi 
hastanesi, çapraz bulaşmaları engellemek ve sağlık servislerinin diğer 
hastalara vermekte oldukları hizmetleri devam ettirmek bakımından 
da önem taşımaktadır. Şimdiye kadar alınan pek çok sağlık önlemine 
öncülük yapmış olan Odamız, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerine 
uygun, tomografi ve test kapasitesi ile donatılmış bağımsız bir pan-
demi hastanesinin gerekliliğine inanmaktadır. Bu hastanede görevli 
personel için de her türlü izolasyon ve sağlık önlemini almak gereke-
cektir.

Böyle kapasiteye sahip olduğumuzun yeterli bir şekilde anlatılması ve 
hem yurt içinde, hem de yurt dışında güvenin sağlanması da büyük 
önem taşımaktadır.”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve 
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası 
(KEBE), 2 Haziran tarihinde 
telekonferans yoluyla yaptığı 
toplantıda, görüşülen konular 
arasında pandemi nedeniyle 
geçici olarak kapatılan geçiş 
noktalarının yeniden açılması 
konusunu da ele aldı.
İki Odadan 8 Haziran Pazartesi 
günü yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi:
“Bilindiği gibi, adanın önde 
gelen ekonomik örgütleri 
olan Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası ve Kıbrıs Ticaret ve 
Sanayi Odası, Kıbrıs’ta iki 
toplum arasında ekonomik 
işbirliğinin geliştirilmesi 
için uzun zamandır birlikte 
çalışmaktadır.
İki Oda da, ülkede 
Covid-19 salgını ile gelişen 
durumu dikkate alarak, 

iki toplumdaki ekonomik 
durumun iyileştirilmesine 
yardımcı olabilecek geçiş 
noktalarının yeniden 
açılmasına desteklerini ifade 
etmektedirler.
İki Oda, her iki toplumun 
ekonomik potansiyelini en üst 
düzeye çıkarmak için adadaki 
ekonomik işbirliğini geliştirme 
ve toplumlar arası ticaret 
hacmini artırma ihtiyacını 
hatırlatmaktadır.
Bu nedenle, her iki lideri, 
ihtiyaç duyulan iletişimi 
artıracağı ve her iki toplumun 
yararına olacağı bilinen geçiş 
noktalarını yeniden açmak 
için gecikmeksizin anlaşmaya 
davet ediyoruz. Şüphesiz 
ki, gerekli tüm önlemlerin 
alınması ve bunlara herkes 
tarafından tam olarak 
uyulması gerekecektir.”

Deniz: “Sağlık önlemleri önceliklidir”

Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası ve Kıbrıs Rum 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan ortak 
açıklama

Ticaret sektörüne yönelik 
SWOT/PEST analiz çalısması
yapıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Korona-
virüs salgını süreci ve sonrasının 
ticaret sektöründe yarattığı etkiler 
ve sektörün gelecekten beklenti-
lerini belirlemeye yönelik SWOT/
PEST analiz çalışmasını yapmak 

üzere 26 Mayıs Salı günü bir araya 
geldi.
Salgının ekonomiye etkilerininin 
değerlendirildiği toplantıda, yeni 
dönemin fırsatları ve tehditleri ile 
birlikte yapılacaklar tartışıldı.



*Odamızın, Covid-19 salgınına karşı iş yerlerinin alması gereken tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı önlemler ile 
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede yer alan unsurları derleyerek hazırladığı görselin posterini Odamızdan tedarik edebilirsiniz.
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Zorlu bir süreç geçirdik ve bu süreç ekonomimizi büyük oranda etki-
ledi. Sağlık sektörünün ekonomi sektörü ile paralel gidebilmesi için 
neler yapılmalı? Bundan sonraki dönemde neler yapmalıyız?
Aralık 2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde Covid-19’lu bir vaka görül-
dü. İlerleyen günlerde bu virüs tüm dünyayı sarmıştı. Ülkemizde de 
ilk vaka 10 Mart 2020’de görülmüştür. O günden sonra gerek hükü-
met gerekse de Sağlık Bakanlığı, sağlık emekçilerimiz ve halkımızın 
göstermiş olduğu duyarlılık sayesinde güzel bir başarı kazandık ve 
dünyada sayılı ülkeler arasına girdik. Korona virüsü yenen ilk 5 ülke 
arasına giren ülkemiz, bu başarıya erişen ilk ülkelerden birisidir. Tabii 
KKTC olarak dünyada tanınmayan bir ülkeyiz fakat buna rağmen ül-
kemiz, hem arama motoru Google’a hem de Dünya Sağlık Örgütü’ne 
raporlarla girmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısalar da ta-
nımasalar da kendilerine, burada bir ülkenin olduğunu ve bu ülkenin 
kurum ile kuruluşlarının çok iyi çalıştığını ispat etmişizdir. Dolayısıyla 
biz bununla gururluyuz.  

“sağlık altyapımızı güçlendirmeliyiz’’

Bu dönemde ekonominin nasıl düzeleceği noktasına gelinecekse 
eğer, ekonomi kısa bir süre sonra düzelecektir ama ülkemizdeki sağ-
lık altyapısı geçmiş yıllardan beri eksiktir. Bunu Sağlık Bakanı olarak 
her zaman belirttim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlık altya-
pısının eksik olduğunu ve bu eksiklikleri tamamlamamız gerektiğine 
inanmaktayım. Bakan olduğum dönemden itibaren de bunun müca-
delesini vermekteyim. Sağlık altyapısı güçlendiği zaman, ekonomimiz 
de daha ileriye gidecektir. Evet, Covid-19 virüsünü yenerek bir başarı 
elde ettik ama ekonomide de başarı elde edebilmemiz için eğitim, 
turizm açısından daha ileriye gidebilmemiz için sağlık altyapımızı 
güçlendirmeliyiz.

 “Bu başarıyı pandemi hastanesi ile taçlandırmalıyız”

Sağlık altyapısının güçlü olabilmesi için de bir pandemi hastanesi-
nin yapılması gerekir. Biz Sağlık Bakanlığı olarak pandemi hastane-
sinin yapılmasının Aralık 2019 tarihten itibaren söylüyorduk. Bunun 
yanında faaliyetlerimize de başladık ve 2 adet pandemi hastanesi 
projesi hazırladık. Fakat çeşitli nedenlerle henüz bitiremedik ve yü-
rürlüğe girmedi. Bu bizden değil; ülkedeki yapıdan kaynaklanıyor. En 
çok üzüldüğüm nokta, virüse karşı gösterilen başarının arkasına bir 
taçlandırma yapmamız gerekiyordu ve bu taç; pandemi hastanesi 
olmalıydı. Bunun olmaması beni çok üzmüştür. Hastanenin yapılma-
masının nedeni maddi kaynaklar değil bürokrasi engellerindedir. Ma-
alesef ülkemizde güzel şeyler çok engelleniyor. 
Öte yandan Covid-19 hastaları dışında vakaların da bakılması için di-
ğer altyapılarının tamamlanması gerekirdi. Bu kapsamda yeni bir dev-
let hastanesi olabilirdi. Bunun da atılımları yapılmıştır. Biz ilk günden 
itibaren Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin en azından 2020’de temelleri 
atılması düşüncesine sahiptik. Bu kapsamda son protokolde Türkiye 
Cumhuriyeti devleti ile 2 milyon TL proje için bir destek sağlanmıştı. 
Sürecin ilk başlarında yarım kalmış Girne Amerikan Üniversitesi’nin 
alınması vardı fakat bürokrasi engellerinden dolayı geç alındı. Nor-
malde Girne Amerikan Üniversitesi pandemi hastanesine dönebi-
lirdi. Fakat dönmese bile Girne Akçiçek Hastanesi’ni boşaltıp Girne 
Amerikan Üniversitesi’ne getirerek, Girne Akçiçek Hastanesi’ni pan-
demi hastanesi yapabilirdik. 
Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ve 1 ay içerisinde tüm pro-
jelerimizin tamamlanıp, yürürlüğe girmesini ümit ediyoruz. Öte yan-
dan Güzelyurt Bölgesi’nde yarım kalmış hastanemizi, Girne Amerikan 
Hastanesi’ni, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ve pandemi hastanelerimi-
zi tamamladığımız zaman muazzam ölçüde bir sağlık altyapısına eriş-

‘‘Covid-19'u yenen ilk 5 ülke arasına girdik’’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi koşullarını değerlendirerek, yapılması hedeflenen-
ler konusunda bilgi verdi.

Dr. Ali Pilli
Sağlık Bakanı



17
Ekonomi / Temmuz 2020 Ekonomi / Temmuz 2020

miş olacağız. Bu aynı zamanda 
ekonomiye de yansıyacaktır.

Ülkemizde sağlık altyapısının 
geliştirilmesi için çalışmaları-
nız devam ediyor. Teknik açı-
dan yeteri kadar donanımlı 
personelimiz ve teknik ekip-
manımız var mı?
Yeteri kadar personelimiz ve 
teknik ekipmanımız var fakat 
bu ekipmanımızı biraz daha da 
artırabiliriz. Ekipmanlarımızı ar-
tıracak yeterli düzeyde mali gü-
cümüz de vardır. Sağlık sektörü-
nün altyapısının güçlendirilmesi 
için köşede kısmi bir mali gücü-
müz duruyor. Personel eksikliği 
de oluşacaktır fakat bunu da 
mutlaka gidereceğiz. Sağlık per-
soneli altyapısı açısından daha 
güçlüyüz, sadece biraz daha 
takviye yapıldığı zaman daha da 
güçlü bir sağlık sistemine ulaşa-
cağız. Bu sürede yaklaşık olarak 
1 yıldır. 1 yıl içerisinde her şey 
tamamlanır. Bunun için istikrarlı 
bir hükümet ve kararlı bir yö-
netim gerekir. Sorun mali değil; 
iradedir. 

1 Temmuz’dan itibaren ülkemize giriş-çıkışlar yapılması sebebiyle 
Ağustos, eylül ve ekim aylarından ikinci bir dalga geleceğini öngö-
rüyor musunuz? Tekrar salgınla mücadele edecek miyiz?
Olabilecek bir salgına karşı çalışmalarımız devam etmektedir. Dolayı-
sıyla bu dönem içerisinde her gün toplantı yapıyoruz. Kadrolarımızı 
güçlendiriyor ve ne yapmamız gerektiği konusunda düzenli olarak 
istişareler yapıyoruz. Mevcut olarak güzel çalışmalar ilerletiyoruz. 
Eğer ki bu çalışmalarımızı, pratikte de uygulayabilirsek daha hızlı 
sonuçlar alacağız. Mutlaka vakalar görülecektir ama bunlara erken 
ulaşıp önlersek, ağır bir tablo ile karşılaşmayız.

Maske takma zorunluluğu devam edecek mi?
Halkımıza bir güven gelmiştir ve bu güveni de biz sağladık. Ülkemiz-
de vaka yok. Ülkemizde vaka olsaydı eğer 2 ay içerisinde bu vakalar 
artardı ve önüne geçilemeyecek düzeye gelirdi. Bildiğiniz üzere biz-
ler hastalık semptomlarını taşıyan kişilere de testler yapıyoruz. Fakat 
özellikle önümüzdeki günlerde birkaç vaka görüldüğünde insanları-
mız ancak o zaman duyarlı olabileceklerdir. 

zaman zaman sosyal medyada PCR testlerinin az yapıldığı eleştiri-
liyor. Günlük yapılma oranı kaç olmalıdır? neden biz PCR testlerini 
az yapıyoruz? Testleri yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz?
Mevcut olarak uyguladığımız yöntemler, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
uyguladığı yöntemlerdir. Burada önemli olan nokta, fazla test yap-
mak değil; testleri yerli yerinde yapabilmektir. Gereksiz kullanmak 
istemiyoruz ve buna özen gösteriyoruz. Hedefe yönelik çalışıyoruz. 
Test sayımız az değildir. Açılan tüm sektörlerde bizler testlerimizi 
yaptık ve herhangi bir pozitif vaka çıkmadı. Dünya Sağlık Örgütü böy-
le bir şart koşmadı. Öte yandan hastanelerimize, sağlık ocaklarımıza 
gelen semptom gösteren hastalara PCR testlerimizi yapıyoruz. Bazen 
20 bazen de 200 kişiye test yapıyoruz. Bu kişiler yurt dışına çıkacak-
lar, ateş ve öksürük rahatsızlığıyla hastaneye gelenler, ameliyat ola-
caklardır. 

en önemli sektörlerden birisi olan ve insan sağlığıyla risk taşıyan 
restoranlar, şu anda hizmet vermektedir. zaman zaman restoran-
lara yanlarında çalışan kişilere test yapma zorunluluğu gibi şartlar 
olacak mı?
Açıklamadığımız bazı düşüncelerimiz ve projelerimiz vardır. Bunla-
rı da günü ve zamanı geldiği zaman açıklıyoruz. Hatta bu hususta, 
Meclis’te yangın esnasında Türkiye’den gelen helikopter pilotlarının 
kaldıkları yerdeki temaslıları bile takip ettik fakat bunu açıklamadık. 
Rum tarafında çalışmaya gidenler ile yurt dışından ülkemize gelenle-
re ileriki günlerde Sağlık Bakanlığı olarak testler yapacağız. Ülkemize 
girerken test yapılacak ve gelenleri de mutlak suretle takip edeceğiz. 
Bunların planlamasını da yaptık. 

Covid-19 salgınından dolayı ticaret hayatı bundan sonraki süreçte 
etkilenir mi?
Bir müddet etkilenecektir fakat ülkemizdeki ekonomi, ada olmamız 
ve güvenilir olmamız; hem turizm hem de eğitim açısından cazibeli 
bir yer haline gelecektir. Covid-19’u bir fırsata çevirmemiz gereki-
yor. Çünkü Covid-19’un geldiği tarihten itibaren sağlık altyapılarımızı 
güçlendirdik ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Belki gecikmeler 
yaşanmıştır fakat bu durumun tek kaynağı bürokrasinin ağır olarak 
işlenmesindedir. Daha güvenilir bir ülkede olduğumuzdan ülkemize 
daha fazla turist gelecek, emlak sektörü gelişme gösterecektir. 
Bilindiği üzere birçok gelişmiş ülkede bulunan yaşlı vatandaşlar haya-
tını kaybetmiştir. Bu yüzden o ülkede yaşayan insanlar, ülkemizin gü-
venirliğini de bildiklerinden buraya yerleşeceklerdir. Eğitim, turizm 
ve konutta insanlar buranın cazibesini, güvenirliğini fark edecek ve 
ülkemizde büyük bir gelişme olacaktır. Biz çalışırsak, görevlerimizi 
yerine getirirsek eğer ekonomimiz daha iyi yerlere gelecektir. 
Dolayısıyla bir altyapımız var ve mali açıdan da güçlüyüz. 2-3 ay gibi 
bir sürede sabırlı ve dirayetli olursak, pandemi sürecinden de fayda-
lanırsak eğer daha da ileriye gideceğiz. 
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iki Toplumlu sağlık Komitesi’nin Covid-19 kapsamında Kuzey’de 
ve Güney’de çalışmaları mevcut. Bu çalışmalar değerlendirildiğin-
de başarı oranı hangi bölgede daha fazla oldu?
Rakamlara bakıldığı zaman bizdeki rakam 0’dır. Fakat Güney’de ha-
len devam eden vakalar vardır. Güney bu sürede çok sayıda Kıbrıs 
Cumhuriyeti vatandaşını charter seferleri ile karantina olmasına rağ-
men getirmiştir. Özellikle son dönemde çıkan pozitif vakaların büyük 
bir kısmı da gelenlerdir ve bunlarda özellikle İngiltere’den gelenler-
dir. Örneğin geçtiğimiz haftalarda 7 vaka vardı fakat bu rakamın 6’sı 
uçaktan inenlerdendi. Güney bu noktada bizden farklı olarak uçak-
tan her inene test yaptı ve bu sürede yapıyor. Başarı olarak değer-
lendirecek olursak eğer biz izolasyonu daha hızlı, katı yaptığımız için 
başarıya daha erken ulaştık. 

Ortak olarak yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir? 
Komitenin amacı; sağlık alanında iş birliği yapmak, karşılıklı bilgi ak-
tarımı ve sorunlara yönelik ortak çalışmalar yürütmektir. Bütün iş-
lemler son dönemde Korona virüsüne yönelikti. Kapılar kapandıktan 
sonra son bir aydır da “kapıların açılması ve geçişlerin güvenli olarak 
sağlanabilmesi” noktasında görüşmeler sürdürüyoruz. Öncellikle 
oradaki eş başkan ile her gün mesajlaşıyor veya telefon ile görüşüyo-
ruz. Hatta 28 Şubat’ta Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastane-
si’nde çıkan yangın sonrasında beni ilk arayan kişi oldu. İlişkilerimiz 
çok iyi. 

“Genel çerçevede konumuz, geçişlerin nasıl olacağıydı”

Bu sürede neler yaptığımız konusuna da değinecek olursak eğer; Ye-
şil Hat Tüzüğü çerçevesinde geçişlerin nasıl olacağı, Güney’de çalışan 
yaklaşık 1500 kişinin, eğitim görenlerin, sağlık sebepleri ve insani se-
bepler yaşayan kişilerin geçişlerinin nasıl olacağıydı. 
Karantina süreci başlandığında Larnaka’ya uçak ile inip, Trodos’ta ka-

rantinaya giden Kıbrıslı Türkler vardı. Süreç ilk olarak böyle 
başladı. Bizler gelen Kıbrıslı Türklerin bu süreci Trodos’ta değil de; 
bizim karantina merkezlerimizde geçirmelerini sağladık. Onları mer-
kezlerimize getirdik. Sonra Güney’de doktoru olup bu sürede geçe-
meyip sadece ilaçlarını Güney’de bulan hastalarımız vardı. Onların 
ilaçlarını tedarik ettik. Son dönemde en sık yaptığımız çalışmalar ise; 
Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, UN ve eş başkanlar ile koordi-
neli çalışmamız sonucunda Güney’e hastalığı sebebi ile gitmesi gere-
ken kimselerin (kanser hastaları, ameliyat edilmesi gereken hastalar 
vb.) geçişlerini sağlamak oldu. Çünkü oradan da izin almamız gere-
kiyordu.

sağlık altyapısı olarak hangi noktadayız? Güney Kıbrıs bizden daha 
mı ileride?
Sağlık alanında bizim en büyük hastanemiz 1978 yılında çalışmaya 
başlayan, fiziksel açıdan eski olan; Doktor Burhan Nalbantoğlu Has-
tanesi’dir. Rum kesimi hastane yönünden bizden daha yeni hastane-
lere sahiptir. Ancak bizim tarafımızda da elbette olumlu gelişmeler 
oldu. Yangından sonra ve Korona virüsten önce solunum cihazımız 
36 adetken; bu sayı bağışlar, yaptığımız ihale ve yardımlarla 124’e 
çıktı. 

Teknik bakımdan hastaneler yeteri kadar donanıma sahip mi?
Ağustos ve eylül aylarında ikinci bir dalga gelirse eğer biz hazır 
mıyız?
En iyi cevap; pandemi hastanesinin olmasıydı. Tüm dünya pande-
mi hastaneleri yaptı, pandemi hastanesi olmayan ülke de ellerinde 
mevcut hastanelerini ya da hastanelerinin bir bölümünü karantina 
merkezi yaptılar. Biz de aynısını yaptık ve bilindiği üzere, farklı bir 
hastanemiz olmadığından dolayı Doktor Burhan Nalbantoğlu Hasta-
nesi’nin nöroloji ve üroloji servisini komple karantina merkezine çe-
virdik. Ayakta Tanı ve Tedavi Merkezi bölümünü de karantina bölümü 
yaptık. Fakat pandemi hastanemiz olsaydı eğer daha rahat edecektik. 

“İkinci dalga daha da büyük gelebilir”

Dr. Cenk soydan
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, “İzolasyonu daha hızlı, katı yaptığımız için başarıya 
daha erken ulaştık” dedi. Soydan, olası ikinci dalganın sonbaharda gelebileceğini ve daha büyük etkileri olabile-
ceğini söyledi.
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Biz bu bölümleri karantina merkezleri yaptığımız sırada maalesef 
hastanede normal hasta bakamıyorduk. 

ikinci bir salgından sonra bir daha kapanmanın olmayacağı duyu-
ruldu. ikinci bir dalga olduğunda ve kapanma gerçekleşmediğinde 
insanlar nasıl önlem almalıdır? Maske takmak yeterli olur mu?
Sadece maske takmak yeterli değildir. Özellikle sosyal mesafe, el de-
zenfektasyonu, hijyen, bulunulan ortamın havalandırılması ve maske 
takmak çok önemlidir. İkinci bir dalganın gelmesi halinde, bu nokta-
lara çok dikkat etmek gerekir.
 
Mevcut olarak rehavete kapılan bir halk var. eğlence mekanları, 
restoranlar... Kısaca hem sosyal mesafe dışında bir yakınlık hem 
de çok kalabalık ortamlar yaratılıyor. Bu noktada nasıl önlemler 
alınmalıydı?
Maalesef toplum, büyük oranda rehavete kapılmış durumdadır. İkin-
ci bir dalga geldiğinde yine aynı şekilde izolasyon yapılır mı bilinmez 
ama yapılması gerekebilir. Çünkü farklı görüşler de var. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) önermiş olduğu önerilerden birisi de, toplum ba-
ğışıklığını %65 oranında artırmamız gerektiğidir. Fakat bunlar kolay 
değil. %65’e çıkarmak demek; çok ciddi bir yoğun bakım, hasta sayısı 
ve ölüme kadar giden komplikasyonların yaşanması demektir. Şahsi 
fikrim, kalabalık ortamlarda bu kadar hızlı ilerlememeliydik. Fakat bu 
işin ekonomik boyutunu da düşünmek gerekir. 

Ticaret Odası’nın da iş dünyasının hayatını devam ettirmesi için 
birtakım önerileri vardı. Bu kapsamda sağlık ve ekonomi alanları-
nın iş birliği içerisinde paralel olarak ilerleme sağlanabilir mi?
Biz bu süreçte Ticaret Odası ve diğer birçok Oda ile toplantılar yaptık. 
Onlar da verilen tüm önerileri dikkate aldılar. Örneğin inşaatlarda 
kalabalık olarak çalıştırılmaması gerektiğini görüştük, bildirdik. Fakat 
benim gördüğüm esas platform bu değil de; halkın kendisidir! Halkın 
daha fazla bilinçli olması gerekir. Elbette hepimiz spor salonlarına, 
eğlence merkezlerine veya restoranlara gitmeyi çok özledik fakat 
halkımızın biraz daha temkinli davranması gerektiğini düşünüyorum. 
Şu anda bizde vaka yok ve hastanemize başvuru da bulunan semp-

tomlu hastamız da yok. Fakat şunun altını çizmek istiyorum. Kapılar 
açıldığında, uçaklar indiğinde olacaktır. 

Ülkemize giriş yapan kişilerden belirli PCR testleri istenecek. Peki 
bu süreç ne kadar sürecek? 
Her gelen kişiden bizler PCR testi istiyoruz. Bunun ne kadar sürece-
ğini de bilmiyoruz çünkü, gidişatı bilmiyoruz. 

DsÖ’nün yapmış olduğu öneriler ülkemizde uygulanıyor mu?
DSÖ’nün önerdikleri uygulanıyor. DSÖ sınırları açma konusunda di-
yor ki; “Benzer epidemiyolojik özellikleri olan ülkelerin geçişlerine 
izin verilir”. Almanya – Hollanda gibi… Bunu sağlamada sıkıntı var 
çünkü; bizde vaka yok. Bir şekilde kapılar açılmalı. Rum kesiminde 
okuyan öğrencilerimiz ve çalışanlarımız var. Tedbiri elden bırakma-
dan bir şekilde başlamalıyız. Hayat devam ediyor ve buna alışmak 
zorundayız. Olası ikinci dalga sonbaharda ve daha büyük etkiyle ge-
lebilir. Bu benim şahsi fikrimdir. Temkinli olmak gerekir. Bizde PCR 
testlerimizi yapacağız ama insanlarımızın rehavete kapılmaması ge-
rekir. 
Bu süreç bizi ekonomik açıdan daha fazla etkiliyor. Bizim bu süreçte 
tek avantajımız daha hızlı izolasyon yapabilmek oldu. Kesinlikle bu 
bakanımızın başarısıydı. Bakanımız çok hızlı, atik davrandı ve başa-
rılı bir süreç geçirdik. Sürecin ilk başladığı dönemde konuştuğumuz 
zaman, bazı kesimler bizimle dalga geçti ve işin ciddiyeti sonradan 
anlaşıldı. Bakanımızı tebrik ediyorum. 
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı olarak bu süreçte verdiği 
hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı da teşekkür 
ediyorum. 

Yaptığınız görüşmeler sonucunda önümüzdeki süreçte neler var?
Güney ile ilgili en çok şikayet, o bölgede çalışan işçilerden geldi. Di-
ğerleri ise; öğrenciler, insani sebeplerden geçen ve sağlık ile ilgiliydi. 
Biz sağlıktaki acil durumların önünü açmıştık. Acil olmayanlarda ran-
devularını ertelemiştik. Şu anki görüşmelerimizde belirlenen süreç; 
saydığım 4 grubun günübirlik PCR testlerini yapıp gelmesidir.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Turgay Deniz başkanlı-
ğındaki heyet, ikinci ekonomik destek paketi ile 
ilgili ziyaretlerde bulundu.

Deniz ve heyeti; 30 Mayıs Cumartesi günü Baş-
bakan Ersin Tatar’ı ve 17 Haziran Çarşamba günü 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret 
etti.

Covid-19 salgın tehlikesine karşı alınan önlem-
lerin bütün ekonomide zincirleme bir daralma 
yaşanmasına ve ekonomik durgunluğa yol açtığı-
nı belirten Deniz, “Ülke hepimizindir. Devletimiz 
herkesi aynı sorumlulukla kucaklayıcı ve kapsayıcı 
tedbirler almalıdır” dedi.

DENİZ: Ülke hepimizindir. Devletimiz herkesi aynı 
sorumlulukla kucaklayıcı ve kapsayıcı tedbirler 
almalıdır
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D’Jumba’nın yaratıcısı Orhan Erören Ekono-
mi’ye Konuk Evi’nin hikayesini paylaştı...

sizi tanıyabilir miyiz?
1984 yılında Lefkoşa’da doğdum. Ankara 
ODTÜ’de Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra İngiltere’de master 
yaptım. Daha sonra Kıbrıs’a geri döndüm. 
Adaya döndükten sonra birçok farklı meslek 
gruplarında çalıştım. Etkinlik organizatörlü-
ğü, sanatçı menajerliği, bar işletmeciliği ve 
son olarak küçük çapta turizm işleri yaptım. 
Toplum tarafından sanatçı menajerliği ala-
nında tanınıyorum. Etkinlik lojistiği ve set-
lerde prodüksiyon amirliği işlerini yapıyo-
rum. İnşaata başladığım dönemde Lefkoşa 
Surlariçi bölgesinde 3 adet küçük turistik te-
sis bulunuyordu, fakat 2018 yılında bu tesisi 
açtığım zaman 6’ncı küçük turist tesisi olarak 
işletmeye başladım ve bu bölgede 12 hotel 
olduk.

son zamanlarda Lefkoşa Belediyesi’nin de 
etkin çalışmalarıyla bölgenin canlandığı 
gözlemleniyor. siz de surlariçi’ni tercih et-
tiniz ve bu bölgede hizmet vermeye başla-
dınız. Bu bölgeyi tercih etmenizin nedeni 
nedir?
Uzun yıllar boyunca etkinlik lojistiği sattı-
ğımdan dolayı kazandığım belli deneyimler, 
Airbnb sitesi üzerinden küçük turizm işle-

rinden aldığım motivasyon, Lefkoşa Surlari-
çi’nde doğup büyüyen birisi olarak bölge ile 
aramda gelişen özel bağ ve arsanın konumu-
nun iyi olması beni bu bölgeyi tercih etmeye 
yönlendirdi.
Babamın doğduğu bölgede bulunan ve ken-
di malımız olan yıkılmış arsayı butik otel ola-
rak değerlendirip, çift fonksiyonlu bir yatırım 
yapmaya karar verdim.

Devlet, uygun gördüğü projelere ve genç 
girişimcilere teşvik 
veriyor. siz bu teşvik-
lerden yararlandınız 
mı?
Hayır, herhangi bir 
teşvik ya da hibe al-
madım. Binamızın 
yeni alınmasından 
dolayı hibe program-
larından yararlana-
madım.

Otel konseptiniz ne-
dir?  
Konseptimiz, oda ve 
kahvaltıdır. Diğer otel-
lerin birçoğu restoras-
yondur fakat bizim 
binamız yenidir. Yeni 
baştan bir otel inşa

ettiğimizden dolayı inşaat ve altyapısal an-
lamda birçok avantajımız bulunmakta. Bizler 
otelimize başladığımız dönemde büyük bir 
otel odasında alabileceğiniz tüm hizmetleri 
düşünerek tasarladık.

Yeni bir bina olduğumuzdan altyapı, elekt-
rik, su ve internet gibi önemli etkenlerin de 
hizmetini sağlıyoruz. Hem Surlariçi’nin ver-
diği kültürel hazzı alabileceğiniz hem de yeni 
otel konforu ile rahatlığını yaşayabileceğiniz 

hizmet sunuyoruz. Kısacası, bizler geçmişi 

“Geçmişi ve geleceği orta noktada 
birleştiriyoruz” 

Dünyada, özellikle Avrupa’da çok yaygın olan ve son zamanlarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan butik oteller ül-
kemiz ekonomisini de hareketlendirmeye başladı. Özellikle mimari yapıları ile dikkatleri üzerine çeken otellere bir yenisi 
daha eklendi. Genç girişimcilerden Orhan Erören tarafından hayat bulan D’Jumba (konuk evi) farklı mimari yapısı yanın-
da estetik tasarımları ile dikkat çekmeyi başardı.

Orhan erören / D'Jumba Direktörü
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hissettiriyor ve teknolojiden mahrum etmiyoruz, asıl farklı oldu-
ğumuz nokta tam olarak budur. Geçmişi ve geleceği orta noktada 
birleştiriyoruz. Örneğin, ahşap kapı üzerinde, elektronik sistem ge-
liştirerek kartlı sistem bulunduruyoruz.

Diğer küçük tesislere nazaran farklı olduğumuz bir diğer nokta ise;  
kültürel turizmin yanı sıra, iş turizmine destek veriyor oluşumuz. 
Otelimizde, belirli şirketlerin ve iş kollarının teknik elemanları ve 
misafirleri için özel çalışma alanları ile kesintiye uğramayan hızlı in-
ternet hizmetimiz bulunmaktadır. Bu olanaklar sayesinde misafirler, 
tıpkı ofislerinde olduğu gibi tüm işlerini aktif takip edebilir.”

Binanızı tasarlarken esinlendiğiniz herhangi bir yer oldu mu?
Hayır, binamız özgün bir tasarımdır. Babam ve abimin mimar olması, 
binamızın babam tarafından projelendirilmesi ve abim tarafından 
detaylandırılması benim için çok büyük bir şans kapısıydı. Çünkü, 
babama doğduğu bölgedeki binayı tasarlamak gibi muhteşem bir 
miras görevi düşmüştü. Bende bunu asla reddedemezdim. Binamızı 
tasarlamaya başladığımız tarihten itibaren babam ile işbirliği içe-
risinde bulunarak proje hakkında düşünmeye başladık. 3 projenin 
sonunda binamızı projelendirdik.

Ancak Eski Eserler Dairesi’nin Teknik Komitesi’nin biraz daha geliş-
tirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Kurduğum cümleyi de dene-
yimlerime bağlı olarak söylemekteyim. Çünkü, Eski Eserler Dairesi 
binamı tasarladığım dönemde, mahallede bulunan birçok evi kopya 
etmeye yönlendirdi. Eski Eserler Dairesi’nin mevcut vizyonu biraz 
daha benimsemeleri gerektiğine inanmaktayım.

Doluluk oranı beklentinizi karşıladı mı?
Otelimizi hizmete açmadan önce doluluk oranımız hakkında eşim 
ile bazı tahminlerde bulunduk ve otelimizi hizmete açtıktan sonra 
bu öngörülerimizin hiç de şaşmadığını fark ettik.

Oteli hizmete açmadan önce, 2015-2017 yılları arasındaki otel do-
luluk oranlarını göz önünde bulundurarak, tüm senaryolara ilişkin 
çalışmalar yaptık. Her ay bir sonraki ay için hedeflerimizi belirleye-
rek işlerimizi yürüttük. Her zaman bir 
hedef içerisinde bulunduk ve detaylı 
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu nedenle, 
tahminlerimiz oldukça yakın çıktı fakat 
öngöremediğimiz tek bir nokta deği-
şen piyasa şartları oldu.”

surlariçi’nde pek çok sayıda butik otel 
açıldı. Bölgedeki rekabeti nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Bölgemizde birçok küçük turistik tesis 
bulunduğundan rekabetimiz artıyor. 
Rekabetin olmasının da bizler için iyi 
bir avantaj olacağını düşünüyorum.

Tesislerin büyümesi demek, pastada-
ki dilimlerin daha fazla kişilere bölün-
mesi demektir. Pastanın daha fazla 
dilimlere bölünmesi sonrasında da, 
belediye ve devlet işbirliği içerisinde 
bir destinasyon oluşturulması gerek-
mektedir. Kendilerinin bir çalışma kap-
samında, pastayı daha da büyütmeleri 
gerekmektedir. Bu konuda da bir çalış-
ma yapılıyor. Mevcut olarak en büyük 
hedefimiz her dönem, kalite ve 
rahatlıktan ödün vermeden gelişme 

göstermektir.

“Butik otellere yönelik tüzükler düzenlenmeli”
Asıl önemli olan konu ise artık işlerin destinasyon yapılarak satıl-
masıdır. Tüzüklerin değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Devletin 
ve acentelerin bizim gibi az sayıda odalara sahip otellere uyguladığı 
politikaları düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum.

Destinasyon konusunda yaptığımız çalışmalarımızdan birisi de ‘Kü-
çük Turistik Tesisler Derneği’ni kuruyor olmamızdır. Henüz dernek 
kurulmadığından bu sene Berlin’de gerçekleşecek olan İTB Fuarı’na 
grup olarak katılımımız olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda fuara katılım 
gösterdiğimde nereden geldiğimi sormuşlardı. Herhangi bir yere 
mensup olmadan katılım gösterdiğimi söylemiştim. Fakat bu yıl 
devletin de destekleriyle önce bir grup ve sonra da dernek olarak 
katılım göstereceğiz. Bu durumlar bizi daha fazla bilinçlendirecek 
davranışlardır. Fuarda katılım gösterdiğimizde alabileceğimiz ve 
devletin de vereceği destek sayesinde, bizler bir şemsiye oluştura-
cak ve herkese aynı şekilde fayda sağlayabileceğiz.”

Yerli üretimi destekliyor musunuz? eğer destekliyorsanız örnek-
lendirir misiniz?
Destekliyorum. Kıbrıs’ta üretilen reçel, pekmez, zeytin ve zeytinya-
ğı, bal, kahve, macun ve yerel marka ürünlerin hediyelik eşyalarını 
işletmemizde bulunduruyorum. Ülkemizde üretilen birçok ürünle-
ri işletmemizde kullanıyoruz. İşletmemizde, 1 lira daha az diyerek 
başka ürünlere gitme gibi bir eğilimimiz yok. Çünkü Kıbrıs’a has 
ürünler ve bu ürünlerin misafirlerimiz üzerinde bırakacağı deneyim, 
aynı zamanda kültürümüzü de yansıttığından dolayı 1 liralık farktan 
daha değerlidir.

Bize, tükettikleri ürünleri sordukları zaman “burada üretildi” diye-
bilmeyi istiyoruz. Çünkü bizler aynı zamanda Kıbrıs’ı, Lefkoşa’yı da 
satıyoruz ve sırf bu yüzden daha fazla ürün talep ediyoruz. Kesinlik-
le ekonomik bir kaygı olarak değil; gerçek manada bir şey anlatabil-
me kaygısı ile satıyoruz.
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