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Turgay Deniz:Ekonomik varoluş mücadelesi veriyoruz 

SİYASİ ZAFERLER
EKONOMİK ZAFERLERLE

TAÇLANDIRILMAZSA
    BİR MANA İFADE ETMEZ

10'da

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi ve 
Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tica-
ret Odası Forumu Eş Başkanı Mustafa Genç, 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun 
Ticaret ve Sanayi Odası, Dörtyol Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın adaya ziyareti vesilesiyle 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda İş Geliştirme 
Forumu ve Kişisel Gelişim Eğitimi” pane-
linde Kıbrıs Türk iş dünyası hakkında bilgi 
verdi. 

İmzalanan protokol çerçevesinde KTTO üye-
leri, yüzde  20  daha fazla maxipuan ve maxi-
mill kazanabilecek. KTTO logosunun yer ala-

cağı kredi kartıyla,çeşitli avantajlardan oda 
üyeleri, faydalanma şansına sahip olacak.

Genel Kurul toplantısına, Başbakan, ilgili 
bakanlar, siyasi parti başkanları, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Foru-
mu Eş Başkanı, sivil toplum örgütü temsil-

cileri ile iş dünyası katıldı.
Saygı duruşunun ardından başkanlık diva-
nının oluşturulmasıyla başlayan genel ku-
rul toplantısında açılış konuşmasını Divan 
Başkanı İsmail Sayı yaptı.

14'te

20'de

Albank Yönetim Kurulu üyesi 
ve Genel Müdürü Dr. Ahmet 
Melih Karavelioğlu: ''Şube 
bankaları hızlı bir şekilde faiz 
oranlarını artırmaya başlayınca 
yerel bankalar da doğal olarak 
elindeki mevduatı kaçırmamak 
amacıyla bir refleks 
geliştirerek faiz oranlarını 
artırmaya başlar'' dedi.

22'de

2'de

Ktto ile İş Bankası arasında kredi 
kartı protokolü imzalandı

Kıbrıs türK tİcaret Odası 
56. Olağan Genel Kurul 
tOplantısı  yapıldı

Türkiye ile olan ticari ve ekonomik bağlar 
güçlendirilmeli

Genç İş Adamları Derneği 
Başkanı Uğur Ergün, 
yaşanan ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle Türk 
Lirası’nın değer kaybının, 
tüketiminin büyük bir 
bölümünü ithal eden 
ülkemizin kanayan yarası 
haline geldiğini ifade etti. 

Ergün: Devlet, özel 
sektörü unuttu

İTÜ'nün lisansüstü 
programları
açma hazırlığı içerisinde 
olduğunu belirten  Kahya,
el ele ve omuz  omuza 
verilen
güzel bir eğitimin, 
adanın kaderi olduğunu 
söyleyerek,
''Bu anlamda, İTÜ, bir 
markadır'' şeklinde 
konuştu.

‘‘İTÜ, bir markadır’’

“Hem bizde çalışanlar 
keyif alsın, hem de 
bizle çalışanlar keyif 
alsın”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği Kıbrıs Başkanı ve 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyesi 
Okyay Sadıkoğlu, MÜSİAD  
ve KTTO’nun, Kıbrıslı Türk iş 
insanları için büyük bir şans 
olduğunu vurgulayarak, kendi 
üretimleri olan Mustafa Gülbahar 
Efendi isimli Türk kahvesini yakın 
zamanda piyasaya süreceklerinin  
müjdesini verdi. 

“Kimsenin rakibi değiliz
ve kimseyle 
yarışmıyoruz”

18'de24'de

4'de
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 56. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel 
Kurul toplantısına, Başbakan, ilgili bakanlar, siyasi parti başkanları, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türki-
ye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı, sivil toplum örgütü temsil-
cileri ile iş dünyası katıldı.
Saygı duruşunun ardından başkanlık divanının oluşturulmasıyla başla-
yan genel kurul toplantısında açılış konuşmasını Divan Başkanı İsmail 
Sayı yaptı.
Toplantıda, Başbakan Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Ulusal Birlik Partisi 
Genel Başkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Yeniden Doğuş Partisi 
Genel Başkanı Erhan Arıklı, TOBB ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Foru-
mu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz konuş-
ma yaptı.
Döviz kurlarındaki dal-
galanmaların yaşamı-
mızı etki altına aldığını 
ve geçtiğimiz günlerde 
Türk Lirası’nın döviz 
kurları karşısında bir 
günde yaşadığı %5’lik 
değer kaybının endi-
şe yarattığını söyleyen 
KTTO Başkanı Deniz, 
böyle bir ortam içinde 
yaşamaya ve çalışmaya 
hazır olmamız gerekti-
ğini belirtti.
Deniz, “Reel ekonomiyi 
büyütecek, insanları-
mıza iş yapma yatırım 
yapma olanağı sağlaya-
cak, istihdamı artıracak 
tedbirleri ve bunları 
güçlendirecek yapısal 
reformları bir gün dahi 
gecikmeden yürürlüğe 

koyarak hazır olabileceğiz” ifadelerini kullandı.
“Yatırım yapmayı ve iş yapmayı cezbedecek önlemler sürat ve kararlı-
lıkla alınmalıdır” diyen Deniz, Kuzey Kıbrıs’ta yatırım iklimini iyileştir-
mek için ulaşım, enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiziki altyapının 
iyileştirilmesine yönelik adımların atılması ve bu yatırımların Kamu 
Özel İş birliği Modeliyle hayat bulması gerektiğine dikkat çekti.
Deniz, bu adımların, ekonomik büyümenin hızlanmasına önemli sevi-
yede katkı sağlayacağını belirtti.
Konuşmaların ardından devam eden toplantıda, 55’inci çalışma döne-
minin Mali ve Faaliyet Raporları görüşüldü.
Raporların aklanmasının ardından Genel Kurul, Oda murakıbının tayi-
ni, dilek ve temennilerin sunulması ile tamamlandı.
Oda Meclisi’nin ve Yönetim Kurulu’nun belirleneceği Genel Kurul ise 
yaklaşık bir yıl sonra yapılacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 56. Olağan 
Genel Kurul toplantısı  yapıldı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, üyesi olduğu İslam Ticaret
Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 35’inci Genel Kurulu ve Mısır İş Ya-
tırım Forumu’na katıldı.
ICCIA Genel Kurulu ile “Afrika ve Akdeniz İş Birliği” temalı Mısır İş Ya-
tırım Forumu, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Ticaret Odaları Fede-
rasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkı-
ran başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere, Afri-
ka Ticaret Odaları Birliği, Akdeniz Ticaret Odaları Birliği, Arap Ticaret 
Odaları Birliği ve özel sektör yetkilileri temaslarda bulundu.

Mısır İş Yatırım Forumu ve Afrika-Akdeniz Ticaret Odaları Birliği 
toplantısı

KTTO Başkanı Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Engelkıran, “Afrika ve 
Akdeniz İş Birliği” temalı Mısır İş Yatırım Forumu esnasında; Mısır 
Ticaret Odaları Federasyonu ve Afrika Akdeniz Ticaret Odaları Birli-
ği Başkanı Ahmed El Wakil, İslam Ticaret Odası ve İslam Bankacılar 
Birliği Başkanı Sheikh Saleh Kamel, TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan 
Yardımcısı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan Yardım-
cısı (Eurochambers) Rifat Hisarcıklıoğlu ve Arap Ticaret Odaları Birliği 
Başkanı Mohamed Abdo Said ile birebir görüşme yaptı.
Etkinlikte gerçekleştirilen temaslarda KTTO heyeti, Kıbrıs Türk iş dün-
yası ile Afrika, Arap ve İslam ülkeleri arasında gerçekleşen ticaretin 
kapsamını artırmak ve bağlantıları güçlendirmek adına nitelikli görüş-
meler gerçekleştirdi.
KTTO temasları çerçevesinde özellikle Afrika, Orta Doğu ve İslam ül-
kelerinin ticaret, enerji, altyapı, enterkonnekte ve inovasyon konula-
rında önemli bilgiler edindi. 
Oda Başkanı Deniz, temaslarda Kıbrıs Türk iş dünyası ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yatırım ortamı ile ilgili sektörel, iş potan-
siyeli ve önemli detayları diğer yetkililerle paylaştı.
Bununla birlikte, KTTO Başkanı Türk-Afrika Müşterek Odası Başkanlar 
Toplantısı’na, Afrika Akdeniz Ticaret Odaları Birliği kuruluş toplantısı 
ve açılış resepsiyonuna da katıldı.

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası 35. Genel Kurulu toplantısı

Oda Başkanı Turgay Deniz, ICCIA 35.Genel Kurulu’nda ise; ICCIA Baş-
kanı Şeyh Saleh, TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı ve 

Eurochambers Başkan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu, 
Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet 
Al Wakil, Ürdün Ticaret Odası Başkanı Nael Kaba-
riti, ICCIA Genel Sekreteri Yusuf Hassan Khalawi 
ile görüştü.
Pakistan, Sudan, Somali, Ürdün, Kenya, Mısır, 
Kuveyt, Umman, Gine ve Suudi Arabistan ticaret 
odaları ile de teknik düzeyde görüşmeler gerçek-
leştirildi.
KKTC’ye büyük bir sempati duyduğunu belirten 
ICCIA Başkanı Şeyh Saleh, KTTO Başkanı Deniz’i 
Genel Kurul’da görmekten çok mutlu olduğunu 
ifade etti. 
Oda Başkanı Deniz’in Kıbrıs gerçeğini her vesile 
ile ICCIA toplantısına taşıdığını belirten Şeyh Sa-
leh, KKTC bayrağı ile KTTO’nun, ICCIA Genel Kurul 
toplantısında bir üye olarak bulunmasının olduk-
ça önemli olduğunu vurguladı.
Ayrıca Kuzey Kıbrıs’a yaptığı ziyaretten bahseden 
Saleh, bu nedenle uçağının Yunanistan tarafından 
kara listeye alındığını da söyledi.
Saleh’in KKTC’ye gösterdiği ilgiye ve olumlu me-
sajlarına teşekkür eden Deniz, KKTC’nin İslam 

ülkeleri ile sınırlı olan ticaretinin artırılması gerek-
tiğini vurguladı. 
Deniz ayrıca, İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası üyelerinden, KKTC 
ile iş temasları ile ekonomik ilişki kurmalarını istedi.

KTTO ICCIA’de temsil edildi
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye İş Bankası ara-
sında kredi kartı protokolü imzalandı.
KTTO’da düzenlenen törenle imzalanan protokol çerçe-
vesinde, KTTO üyeleri, yüzde 20 daha fazla maxipuan ve 
maximil kazanabilecekleri KTTO Kart sahibi olabilecek.
Törende konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO lo-
gosunun yer alacağı kredi kartıyla Oda üyelerinin çeşitli 
avantajlara sahip olacağını söyledi.
Deniz, bu uygulamanın gerçekleşmesine vesile olanlara 
teşekkür etti.
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şim-
şek de imza töreninde yaptığı konuşmada banka hakkın-
da bilgi verdi.
Kartın “business card” özelliklerine ek olarak yüzde 20 
daha fazla mil ve puan avantajı sağlayacağını anlatan 
Şahismail, visa ve master card logosuyla dünyadaki tüm 
ödeme noktalarında kullanılabileceğini söyledi.
Şahismail, kartın şirket yöneticileri ve çalışanlarına farklı 
farklı kart limitleri, ödeme yapılabilecek sektör seçeneği 
ve taksitlendirme izinleri sağlayabilecek şekilde tanımlan-
ma özelliği bulunduğunu da anlattı.

Ktto ile İş Bankası arasında kredi kartı 
protokolü imzalandı
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 ŞAhİSMAİl ŞİMŞeK
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı

İş Bankası olarak müşterilerimizle kurduğu-
muz karşılıklı güvene dayanan ilişkiyle ve ya-
rattığımız itibarla ekonomik büyümeye katkı 
sağlamaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. 
Esnaf ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
meler (KOBİ) müşterilerimize üretim, kalite 
ve verimliliklerini artırmalarına destek ola-
cak çözümler geliştiriyoruz.  Uzun soluklu 
iş birlikleri kurmak ve finansal çözüm ortağı 
olma önem verdiğimiz iki hususun başında 
geliyor. Bu vizyonumuz doğrultusunda Kıb-
rıslı esnaf ve KOBİ’lerimize avantaj sunacak 
bir iş birliğine gittik. 
İş Bankası olarak, 1955 yılında Kıbrıs’ta şube 
açan ilk Türk Bankası olmaktan gurur duyu-
yoruz. Bankamız, Kıbrıs Türk Ticaret Oda-
sı’nın en eski üyeleri arasında bulunuyor. 
Faaliyete başladığımız günden itibaren, Kıb-
rıs Türk Halkı’na hizmet vermeyi kendimi-
ze şiar edindik. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile 
yaptığımız iş birliği kapsamında bugün Kıbrıs 
Türk esnafımıza sunduğumuz çözüm öneri-

lerine bir yenisini eklemenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Oda üyelerine özel avantajlar 
sunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) lo-
golu Maximiles Business Kart’ımız esnaf 
ve 
KOBİ’lerimizin kullanımına sunuyoruz. 
KTTO logolu Maximiles Business 
Kart,  üyelerine avantajlar sunacak

İş Bankası ticari kartları, ticaret alanın her 
noktasına firmalarımıza kolaylık ve ayrıca-
lıklar sunuyor. Yeni ürünümüz KTTO logolu 
Maximiles Business Kartımızın en önemli 
avantajı, kart sahiplerine yıllık 200 TL’ye 
kadar hem %20 ekstra MaxiMil hem de 
ilave MaxiPuan kazandırması. İşletmeler, 
tüm ticari harcamalarından Maximil ka-
zanırken, biriken MaxiMiller ile uçak bileti 
alabiliyor. Ayrıca kart sahipleri, Maximiles 
avantajlarının tamamından yararlanabile-
cek ve ilk yıl kart aidatı ödemeyecek. Bu 
avantajlarının dışında kartlarımız dünya 
çapında Visa ve MasterCard logosu taşı-
yan tüm noktalarda ödeme aracı olarak 
kullanılabiliyor. Talep edilmesi durumunda 
sadece belirlenen sektörlerde veya üye 
işyerinde kullanılacak şekilde de kartları-
mıza özel sektör limiti tanımlanabiliyor. Bu 
kart ile KTTO üyeleri acil nakit ihtiyaçları 
kapsamında nakit avans kullanabilir ve geri 
ödemelerini avan-
tajlı faiz oranlarıyla 
yapabilirler. Ayrıca 
tedarikçilerinden ger-
çekleştirdikleri peşin 
alışverişler, KTTO lo-
golu Maximiles Busi-
ness Kart ile sonradan 
taksitlendirilebilir ve 
vadelendirilebilir.

‘‘esnaf ve 
KOBİ’lerin dijital 
çözüm ortağıyız’’

Dijitalleşme trendi,  ti-
cari hayatta esnafın, 
KOBİ’lerin tüm iş yapış 
şekillerine, finansal sü-
reçlerini dönüştürüyor. 
Finansal çözümlerimiz 
dışında müşterilerimi-
zin dijital hayata uyum-
lanması adına da hem 
sürekli kendimizi gelişti-
riyoruz hem de esnaf ve 
KOBİ’lerimizin dijitalleş-
melerinde çözüm ortağı 
olarak görev alıyoruz. 
Günümüzde mobil ci-

haz kullanım oranları dünya genelinde ciddi 
artış göstermekte. İçinde bulunduğumuz 
dönem, “mobil internet çağı” olarak adlan-
dırılabilir. Her şeye cep telefonlarımız aracılı-
ğıyla ulaşabiliyoruz. 
Bu noktada, Bankamızın mobil uygulaması 
olan İşCep’e eklediğimiz yeni özelliklerden 
bahsetmek yerinde olacaktır. Müşterilerimiz 
İşCep içerisinde tahsile ve teminata veri-
len çek ve senet bilgilerini görebiliyor, POS 
işlemlerini, ticari kredi kartı ve ticari kredi 
işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve hesapları 
ile ilgili her türlü bilgiye, döküme, dekonta 
cep telefonlarından ulaşabiliyorlar. Havale 
ve EFT’lerini yapabiliyor, faturalarını ödeye-
biliyorlar. 
Müşterilerimizin, her türlü ürün ve hizmeti-
mizi uçtan uca İşCep’ten kusursuz bir dene-
yim ile tamamlamaları konusundaki geliştir-
me çalışmalarımız devam ediyor. İşCep Ticari 
dışında gerçek kişi tacir müşterilerimizin ti-
cari ihtiyaçlarına yönelik işlemlerini daha ko-
lay halledebilmeleri için Bireysel İşCep’e de 
ticari işlem menülerimizi eklemeye başladık. 
Öte yandan daha önce ticari kanal kullanımı 
olmayan müşterilerin de ticari işlemlerle ta-
nışmasını sağladık. 
İş Bankası olarak ticari hayatın her aşaması-
na ve tüm kesimlerine yönelik çözümler ge-
tirmeye devam edeceğiz. 

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, İş 
Bankası ve KTTO iş birliği ile hayata geçirilen 
''Maximiles Business Kart'' hakkında bilgi vererek, söz konusu 
projenin, KOBİ'lere birçok avantaj sağlayacağını kaydetti.

İş Bankası ve KTTO, KOBİ'ler 
için iş birliği yapıyor
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetten, ithalat ve vergi artırma po-
litikasını değiştirmesini isteyerek, “Pahalılığın esas kaynağı kamu 
harcamalarıdır. Bu konuda önlem alın” çağrısında bulundu.
Ticaret Odası, “Ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Hükümet ver-
gileri her gün daha da artırarak buna katkıda bulunuyor” açıkla-
ması yaptı.

Ticaret Odası’nda basın toplantısı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen basın toplantısında tarım 
ürünleri ithalatındaki yeni vergi ve elektrik maliyetleri değerlendirildi.
Oda yönetimi ve iş insanlarının katıldığı basın toplantısında Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz konuştu.
Deniz, “Hükümet sadece bizleri değil, kendini de zora sürüklüyor, bin-
diği dalı kesiyor” diyerek, “Odamızın pahalılık konusunda tavrı nettir. 
Kuzeyin pahalı olmasına karşısıyız. Hayatımızı ucuzlatmak için her türlü 
kesin ve sonuç alıcı eylemi yapma kararlılığındayız. Bu basın toplantısı 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın önümüzdeki günlerdeki eylem planının ilk 
adımıdır” dedi.

İlk değerlendirme vergi için… “Pahalılığın temelinde bu küçük vergi 
dilimleri var”
İlk olarak Genel Tarım Sigortası Fonu Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeye 
işaret eden, fonun desteklenmesi için tarım ürünleri ithalatına yüzde 
2’lik yeni vergi konduğunu belirten Deniz, küçük görünen bu tip vergi-
lerin, ürünlerin adaya girişteki maliyetini artırdığını, bunun da tüketi-
ciye yansıdığını söyledi.
“Pahalılığın temelinde önemsiz olarak algıladığımız bu küçük vergi 
dilimleri var” değerlendirmesinde bulunan Turgay Deniz, “Bir adım-
da yüzde 1, diğer bir adımda yüzde 2 gibi önemsiz görünen rakamlar 
birleşiyor, karşımıza pahalılık canavarı olarak dikiliyor. İlk adımda iş in-
sanlarının ödediği bu vergiler sonuç olarak halkın cebinden çıkıyor” 
şeklinde konuştu.

elektrik… “İş yerleri bu elektrik maliyetiyle iş yapamaz”
Elektrik maliyetleriyle ilgili de konuşan Deniz, “Elektrik maliyetlerini 
karşılayamıyoruz. İnsanlarımız bu elektrik maliyetiyle yaşayamaz. İş 
yerleri bu elektrik maliyetiyle iş yapamaz” dedi.
Deniz, zamanında yapılmayan yatırımların, atılmayan adımların halkın 
karşısına elektrik sorunu olarak çıktığını söyledi.

“Yeni fon ve vergilerin geleceği endişesi var…”
Kamu maliyetleriyle ilgili de konuşan de Kıbrıs Türk Ticaret Odası Baş-
kanı Turgay Deniz, kamunun halk üzerindeki yükünün her geçen gün 

arttığını söyledi. Ciddi ekonomik sorunlara, piyasadaki daralmaya 
rağmen 852 milyon TL’lik açığı olan bir kamu bütçesi hazırlandığını 
belirten Deniz, “Türkiye yardımlarının zamanında gerçekleşmesi için 
hiçbir önlem alınmadı” eleştirisinde bulundu.
Deniz, hükümetin, kamudaki harcamaları karşılayabilmek için yeni 
vergi düzenlemesi yapma eğilimi gösterdiğini belirterek, “Bu eğilimi 
frenleyebilmek, ticaret kesimi olarak tepkimizi göstermek için bu-
radayız” dedi. “Bu gidişat hayatı çekilmez, iş yapmayı imkânsız hale 
getirecek. İş yerleri kapanacak, insanlarımız işsiz kalacak” uyarısında 
bulunan Turgay Deniz şunları ekledi:
“Pahalılığı artıracak yeni fon ve vergilerin geleceği endişesi yaratılıyor. 
Hükümetinizi, izlemekte olduğu ithalat ve diğer vergilerini artırma 
politikasını terk etmeye ve pahalılığın esas kaynağı olan kamu har-
camaları ve bu harcamalarının finansmanının sağlanması konusunda 
ciddi önlemler almaya çağırır, pahalılık yaratacak her türlü karardan 
özenle kaçınılması gerektiğini vurguladı.” 

“Ülkemizdeki en önemli sorun pahalılık”
Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybının, dö-
viz kurlarındaki dalgalanmaların ekonomik durgunluğa ve sabit gelirli 
vatandaşların alım gücünde ciddi kayıplara neden olduğunu anımsa-
tan Deniz, “Ülkemizdeki en önemli sorun pahalılıktır” dedi.
Turgay Deniz, pahalılığın sadece halkın hayatını zorlaştırmadığını, eko-
nominin rekabet gücünü de düşürdüğünü, mal ve hizmet üretimini 
adeta imkânsız hale getirdiğini kaydetti.
Deniz, “Pahalılıkla mücadele, küçük gibi görünen pahalılık unsurlarının 
fiyat üzerindeki etkilerini kararlılıkla temizlemeyi gerektirir. Oysa bu-
nun tam tersi yapılıyor. Var olan vergileri her gün biraz daha artırarak 
bu pahalılığa katkıda bulunuluyor” dedi.

Ticaret Odası: Pahallılık yaratacak her türlü 
karardan özenle kaçınılması gerektiğini 
vurguladı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Londra’daki 
Kıbrıslı Türklerle görüştü. Deniz, Kıbrıs Türk halkının bugün ekonomik 
varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.
KTTO Başkanı Deniz, Londra Wood Green'de yer alan Grand Palace'ta 
gerçekleşen Başbakan Tufan Erhürman’ın "Halkla Buluşma" etkinli-
ğinde Londra’daki Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi. Deniz, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ekonomisi üzerine bir konuşma yaptı.
İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler’in faaliyetlerini çok yakından izlediğini 
ve takdir ettiğini belirten Deniz, hiçbir koruma ve ayrıcalığa sahip ol-
madan kazanç ve başarı elde etmenin büyük bir özveri gerektirdiğini 
vurguladı.

İş birliği protokolü
KKTC’nin tanınmamışlığı nedeniyle dış pazarlara ulaşmakta çok bü-
yük sıkıntılar yaşandığını belirten Deniz, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin uluslararası iş çevreleriyle olan bağlantılarının ve tecrübele-
rinin Kıbrıs’ta yaşayan iş insanlarına yardımcı olacağını belirtti. Deniz, 
bu bağlamda iş birliğinin geliştirilmesi için İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı 
Türk iş insanlarının oluşturduğu ticaret odası ile protokol imzaladıkla-
rını da hatırlattı.

“Varoluş mücadelemiz yeni bir aşamada”
Kıbrıslı Türkler’in siyasi varoluş mücadelesinin bugün yeni bir aşama-

da olduğuna işaret eden Deniz, bugünkü mücadelenin ekonomik va-
roluş mücadelesi olduğunu kaydetti.
Deniz, ada dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in ada ile ilişkilerinin verimli 
temeller üzerinde yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Deniz, “Kıbrıs’ta 
yaşayan iş insanlarımız ile yurtdışında yaşayan iş insanlarımızın iş bir-
liği yaparak ortak başarılara imza atmaları bugünkü ekonomik varoluş 
mücadelemizin esaslarından biri olmalıdır” dedi.
Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in sermaye birikimlerinin KKTC’de 
yatırıma dönüşmesinin ekonomiye canlılık ve artı değer kazandıraca-
ğını söyleyen Deniz, Londra’daki Kıbrıslı Türklere ülkelerine yatırım 
yapmaları için çağrıda bulundu.

“Birlikte çalışmaya hazırız”
Hükümetin bazı yatırım teşviklerini hayata geçirmek için adım atması 
gerektiğini belirten Deniz, İngiltere’de yaşayan gençlerimizin adada 
iş yapmalarını kolaylaştırmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarının 
mesajını verdi.

Ekonomik varoluş
mücadelesi veriyoruz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Başbakan Tufan Erhürman’ın 
Londra’daki Kıbrıslı Türklerle buluşma 
gecesinde konuştu:

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Londra’daki Kıbrıslı Türklerle sağladığı 
temaslara ilişkin konuştu:  

Tedavi edici adımlar atılmalı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Başbakan Tufan 
Erhürman ve dört sivil toplum örgütüyle beraber gerçekleştirdikleri 
İngiltere temaslarını değerlendirdi. İngiltere’deki paydaşların Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle (KKTC) olan bağlarının kuvvetlendirilmesi-
nin zaruri bir adım olduğuna işaret eden Deniz, tedavi edici adımların 
atılması gerektiğini vurguladı.
KTTO başkanı Deniz, ülke ekonomisi özel sektörünün dört temel eko-
nomik örgütünü de yanına alarak Londra’daki "Halkla Buluşma" etkin-
liğine giden Başbakan Erhürman’a teşekkürlerini iletti.
“İngiltere’deki paydaşlarımız ile KKTC arasında kopmakta olan nere-
deyse unutulan bağları yeniden canlandırmak” gerekiyor diyen Deniz, 
bunun sağlanabilmesi için tedaviye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu teda-
vi edici adımların Meclis tarafından yapılması gerektiğine işaret eden 
KTTO Başkanı, iki acil konu olduğunu belirtti. 
Deniz, bugün dünyadaki tüm ülkelerin yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarına seçme ve seçilme hakkı tanıdığını ve KKTC’nin yurt dışında 
yaşayan Kıbrıslı Türklere de bir an önce bu hakkı tanıması gerektiğini 
söyledi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların adayla bağlarının kuvvet-
lendirilmesinde ikinci yapılması gerekenin askerlik sorunu olduğunu 
kaydeden Deniz, “Bu geç olan tedaviyi bile yapmamız bizlere bir baş-
langıç sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan şahitliğinde 6 maddelik iş birliği protokolü
Kıbrıs’ta yaşayan iş insanlarının dış pazarlara ulaşmasını sağlamak 
amacıyla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 2018 yılının şubat ayında İn-
giltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’yla bir iş birliği protokolü imzaladığını 
hatırlatan Deniz, İngiltere ile son yapılan temaslarda ise, Ekonomik 
Örgütler Platformu’nu (EÖP) oluşturan dört sivil toplum örgütünün 
birlikte yaptığı bir protokolün gündemde olduğunu kaydetti. Deniz, bu 
protokolün onursal şahidinin ise Başbakan Erhürman olduğuna vurgu 
yaptı.
Altı maddelik protokolün içeriğine dair bilgi veren Deniz, “İngiltere’de 
yaşayan Kıbrıslı Türklerin; KKTC ile olan bağlarını geliştirmek. Kültürel, 
ticari, turizm alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak. Orada-
ki Kıbrıslı Türklerin birlik ve beraberliğini sağlayıcı projeleri de hayata 
geçirmektir. Orada bir bölünmüşlük var ve biz buna üzüldük. Bu bir-
liklerin birlikteliğini korumak ve geliştirmek için projeler ve faaliyetler 
gerçekleştireceğiz” dedi.
Protokolün ve İngiltere ziyaretinin değerlendirilmesiyle hemen çalış-
malara başlayacaklarını belirten ve EÖP’yi oluşturan birlikler olarak 
stratejik çalışmaları tamamlayıp, Başbakan’a göndereceklerini açıkla-
yan Deniz, konuyu yakından takip edeceklerini kaydetti.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
(KTTO) Başkanı Turgay De-
niz, Londra’da faaliyet gös-
teren ve Kıbrıs Türk kadınını 
başarılı bir şekilde temsil 
eden İngiltere Türk Kadın-
ları Yardım Derneği’nin 8 
Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü dolayısıyla Londra 
Wood Green’de bulunan 
Grand Palace’ta düzenledi-
ği etkinliğe katıldı.
KTTO Başkanı Deniz, tüm 
kadınların Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutladı ve 
günün önemine dair bir ko-
nuşma yaptı.
Ayrıca Deniz, İngiltere Kıb-
rıs Türk Dernekleri Konseyi 
Başkanı Leyla Kemal’e pla-
ket takdim etti.

Deniz, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin 
etkinliğine katıldı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
(KTTO) Başkanı Turgay 
Deniz ve bazı yönetim 
kurulu üyeleri; Ulusal Bir-
lik Partisi (UBP), Demok-
rat Parti (DP) ve Yeniden 
Doğuş Partisi’ni (YDP) 
ziyaret ederek ‘Kamu Re-
formu’ diye bilinen Kamu 
Görevlileri Yasa Tasarısı-
na ilişkin görüş ve öneri-
lerini paylaştı.
UBP Genel Başkanı Ersin 
Tatar, UBP Genel Mer-
kez binasını ziyaret eden 
KTTO heyetini kabul etti. 
Tatar, kabuldeki açıkla-
masında, kamu reform 
diye sunulan yasa tasarısı 
konusunda kendilerinin 
de olumsuz buldukları 
yönler olduğunu ifade 
ederek KTTO’nun yakla-
şımlarını mutlaka dikkate 
alacaklarını kaydetti.
DP Genel Merkez bina-
sında gerçekleşen gö-
rüşmeye ise DP Genel 
Sekreteri Afet Özcafer 
başkanlık etti. Yasa ta-
sarısı konusunda görüş 
ve önerileri için KTTO’ya 
teşekkürlerini sunan Öz-
cafer, Odanın ekonomik 
konulardaki önerilerini 
dikkatle takip ettiğini de 
vurguladı. DP Genel Baş-
kan Yardımcısı Okyay Sa-
dıkoğlu ve diğer yetkililer 
ziyarette hazır bulundu.
Ticaret Odası’nı YDP Ge-
nel Merkez binasında 
kabul eden YDP Genel 
Başkanı Erhan Arıklı, yasa 
tasarısı ile ilgili görüşle-
rini anlattı ve bu yasanın 
gerek komitede ve gerek-
se Meclis Genel Kurulu’n-
da değiştirilebilmesi için 
her türlü gayreti göstere-
ceklerini söyledi.

KTTO, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili 
UBP, DP ve YDP’yi ziyaret etti

Reklamlarınız için  (0392)225 65 95'i  arayabilirsiniz
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Hollanda Lefkoşa Büyük Elçiliği, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve 
KTMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) iş birliğinde “Sürdü-
rülebilir Enerji Sistemleri ve Akıllı 
Şebekler: Hollanda Örneği ve Kıb-
rıs’ta Fırsatlar” paneli düzenlendi. 
Panelde, Kıbrıs için enterkonnekte 
bağlantı sistemi ve bu sistemin fır-
satları hakkında konuşuldu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda ger-
çekleştirilen panele; Alman 
Büyükelçisi, İsveç Büyükelçisi, 
Hollanda Büyükelçiliği yetkilile-
ri, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri, 
EMO üyeleri, KIB-TEK yetkilileri, 
akademisyenler katıldı. Panelde, 
Prof. Dr. Angêle Reinders ve Prof. 
Dr.  Murat Fahrioğlu sunum yaptı.
Sunumunda akıllı şebekelerin 
öneminden bahseden Reinders, 
özellikle Kıbrıs gibi küçük çapta-
ki ada ülkelerinde güneş enerjisi 
depolamanın, Avrupa ve Orta-
doğu ile enterkonnekte bağlantı 
sağlamanın avantajları olduğunu 
kaydetti.
Ayrıca Reinders; AB ülkeleri, ada 
ülkeleri ve Hollanda örnekleri 
hakkında bilgi verip, yapılan pro-
jelerden bahsetti.
Akıllı şebeke ve talep yönetimi 
hakkında bilgi veren Fahrioğlu ise, 
Kıbrıs için enterkonnekte sistemi 
ve fırsatlarını değerlendirdi.

Kıbrıs’ta enterkonnekte
sistemi ve fırsatları değerlendirildi
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KTTO Meclis Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu Eş Başkanı Genç, İş Geliştirme 
Forumu ve Kişisel Gelişim Eğitimi’nde 
konuştu:

Türkiye ile olan ticari ve 
ekonomik bağlar güçlendirilmeli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
Meclis Üyesi ve Türkiye-Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ticaret 
Odası Forumu Eş Başkanı Mustafa 
Genç, Silifke Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, İskenderun Ticaret ve Sanayi 
Odası, Dörtyol Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın adaya ziyareti vesilesiyle 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) 
İş Geliştirme Forumu ve Kişisel 
Gelişim Eğitimi” panelinde Kıbrıs 
Türk iş dünyası hakkında bilgi verdi. 
Genç, Türkiye ile olan ticari ve eko-
nomik bağların karşılıklı iş birliğiyle 
güçlendirilmesi gerektiğini vurgula-
dı.
Panelde konuşmacı olarak yer alan 
Genç, Türkiye ile olan ilişkiler ve 
Türkiye üzerinden dünya ile ilişki 
geliştirebilme potansiyelinin Kıb-
rıslı Türkler için hayati bir öneme 
sahip olduğunu dile getirdi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği arasında 
geçtiğimiz yıl temmuz ayında im-
zalanan iş birliği protokolünü ha-
tırlatan Genç, bu bağlamda oluş-
turulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası 
Forumu’nun iki ülke arasındaki ti-
cari ve ekonomik bağları karşılıklı 
iş birliğiyle daha da güçlendirmeyi 
amaçladığını belirtti.
KKTC’deki yatırım ortamı ve iş 
dünyası hakkında bilgi veren Genç, 
Kuzey Kıbrıs’ın hava koşulları, do-
ğası, çok kültürlü tarihi ve mirası 
ile önemli bir yatırım potansiyeline 
sahip olduğunu söyledi.
Eğitimin sonunda KTTO adına ve-
rilen hediyeleri kabul eden Genç, 
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Levent Hakkı Yılmaz’a, Si-
lifke Ticaret ve Sanayi Odası Nuret-
tin Kaynar’a ve Dörtyol Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldı-
rım’a plaketlerini takdim etti.
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UĞUR eRGÜN
Genç İş Adamları Derneği Genel Başkanı

Türk lirası’na uygulanan yüksek faiz oran-
larının, ‘kazandığın para cinsinden borçlan’ 
teorisini de çürüttüğünü vurgulayan ergün, 
ülkemizin ihracat faaliyetlerindeki zayıflı-
ğının, yükselen maliyetler ve devletin bu 
yönde herhangi bir politikası bulunmayı-
şından kaynaklandığını söyledi.

“50 öğrenciye burs sağlanacak”

Soru: GİAD, günden güne ismini ön plana 
çıkaran bir dernek olmaya başladı. Aslında 
Serdar Denktaş, Sunat Atun gibi önemli 
isimlerin yer aldığı ve katkı koyduğu bir 
dernek. Peki, GİAD şu an yaptığı açıkla-
malarla da ortaya koyduğu duruşunu net 
olarak gösteriyor ama yine de biz sizden 
dinleyelim GİAD nasıl bir duruş sergiliyor, 
nasıl bir vizyon üstlendi?

ergün: GİAD, adanın dört bir tarafından, 
her alandan, her sektörden ve toplumun 
her kesiminden profesyonel üyeleri bulu-
nan oldukça dinamik bir dernektir. Senenin 
neredeyse her haftası düzenli olarak toplan-
tılarımız yapılmaktadır. Yine, senenin belli 
günlerinde, çalıştaylar, sunumlar gibi kişisel 
gelişime yönelik organizasyonlarımız da ger-
çekleşmektedir. 
Proje odaklı çalışıyoruz.  Üniversiteler, oda-

lar ve diğer dernekler ile ilişkilerimizin iyi 
olduğunu söylemek mümkündür. Amacımız, 
adanın dört bir tarafında bulunan genç veya 
kendini genç hisseden, girişimci, nitelikli ve 
topluma faydalı olma gayretinde olan özel 
sektör insanlarını bir çatı altında toplamak. 
Geçmişte derneğimize başkanlık yapan 
büyüklerimizin zaman zaman devletin en 
önemli kademelerinde yönetici olarak gö-
rev yaptığı bir gerçektir. GİAD, belli bir lokali 
olan, üyelerinin zaman zaman gidip hoşça 
vakit geçirdiği sıradan bir dernek değil, özel-
likle ekonomi yönetimimize yapıcı eleştirileri 
ve çözüm odaklı önerileri ile yön verme id-
diasında olan ekonomi odaklı bir dernektir. 
Özellikle, son zamanlarda yaşanan ekonomik 
dalgalanma sürecinde yaptığı girişimlerle 
toplum nazarında da daha çok tanınan say-
gın bir kurum haline gelmiştir. GİAD, sadece 
ekonomi alanında yaptıkları ile değil, sosyal 
içerikli girişimleri ile de gündemde kalabil-
miştir. Ülke genelinde büyük yankı bulan 
Turizm Çalıştayı ve bu yıl başlattığımız 50 
öğrenciye sağlanacak üniversite bursu buna 
örnek olarak gösterilebilir.

“Ülkemizde, ileriye dönük çalışmalar 
yapılamıyor”

Soru: Günümüz genç iş insanları korkusuz.   
Yeni nesil bir işe atılım yaparken korkmu-
yor. İleriyi hesaplarken kendini güvene 
almadığı işe de girmiyor. Peki sizin genç 
girişimciler için düşünceleriniz nedir?

ergün: Günümüz genç iş insanları korkusuz 
olmak zorunda.  Günümüz dünyası o kadar 
rekabetçi ve hızlı bir şekilde değişen dina-
miklere sahip ki, girişimciler korkusuz ol-
mazsa ayakta kalamazlar. Tabii ki, korkusuz 
olmak tek başına yeterli değil. 
Genç girişimciler, korkusuz olmanın yanı sıra 
hedef odaklı, dinamik stratejilerle hatalarını 
minimize ederek ilerlemek zorunda. Aynı za-
manda benimsedikleri vizyon da çok önemli 
bir unsur. 
Girişimcinin yapmak istediği işle ilgili ileriye 
dönük çalışmalarında kendini güvende his-
settiği bir işe girişmesi veya yatırım yapması 
ekonominin klasik kuralıdır. Bizim ülkemiz-
deki belirsiz yapı ileriye dönük herhangi bir 
çalışma yapılmasına ne yazık ki müsait değil-
dir. Daha da ileriye gidersek, yarın için dahi 
plan yapamaz durumdayız. Buna rağmen, 
ülkemizdeki gençlerin girişimciliği gerçekten 
korkusuzluk olarak tanımlanabilir.

“Devlet, özel sektörü unuttu”

Soru: hükümetin özel sektöre desteği 
sizce yeterli mi? Önerileriniz nedir? Teşvik 
sisteminin faydası var mı?

ergün: Bazı gıda ürünleri için verilen sübvan-
siyon haricinde devletin özel sektörü unut-
tuğu ortada. Hükümetin özel sektöre desteği 
diye bir olay yeterli olmaktan ziyade, mev-
cut değil. Dünyadaki belki de en az business 
friendly olan ülke biziz. 
Bürokrasi ve yatırım ortamı rezalet durum-
dadır. KKTC sıfırdan kurulmalı ve program-
lanmalıdır, nasıl ki bilgisayarlara format atılır, 
bu ülkeye de format atmak gerekir.  Ayrıca, 
büyük bir zihniyet değişikliğine de ihtiyaç 
vardır. 

“İş insanı kendini korumalı”

Soru: Birçok iş insanı döviz karşısında ne 
yapacağını bilemedi. Dövizin yine mart 
ayında bir çıkışı olacağı ileri sürülüyor. Bu 
konuda tedbirleriniz nelerdir? Nasıl tedbir 
alınmalıdır?

ergün: Paranın değer kaybı, tüketiminin bü-
yük kısmını ithal yolu ile karşılayan ülkemizin 
kanayan yarasıdır. Bu konuyu iki başlık al-
tında incelemek gerek. Birincisi, banka bor-
cu olanları ilgilendiriyor.  Borcunuz yabancı 
para cinsinden ise neler olabileceği malum. 
Türk Lirası cinsinden ise de artık değişen hiç-
bir şey yok. Türk Lirası’ndaki fahiş faiz kararı 
kazandığın para cinsinden borçlan teorisini 
de alt üst etmiş durumdadır. 
İkinci başlık olarak, ithal boyutu ele alındı-
ğında da durum yine aynı. Yıllar süren söy-
lemlere rağmen en büyük ithalatımızın yapıl-
dığı Türkiye’den de diğer ülkelerden olduğu 
gibi dövizle ithalat yapılmakta. Dolayısıyla, 
fiyat belirsizliğimiz de sürüp gitmektedir. Bu 
ortamda, iş insanı kendini korumak adına 
döviz borçlanmamalı, maliyetindeki kur ney-
se satışındaki kur da o olmalı.

“Devletimize inancımız yok”

Soru: AB’ye üye olmamanın verdiği 
dezavantajlardan birisi de tanınmamaz-
lık... peki biz KKTC olarak kendimizi ulusla-
rarası arenada nasıl tanıtabilir ya da varlı-
ğımızı bir şekilde duyurabiliriz?

Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur 
Ergün, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
Türk Lirası’nın değer kaybının, tüketiminin büyük 
bir bölümünü ithal eden ülkemizin kanayan 
yarası haline geldiğini ifade etti. 

Ergün: Devlet, özel sektörü 
unuttu
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ergün: Önce niyet olacak, gerisi kolay. Ülkemizde niyet, amaç ve prog-
ram yerine sürekli biçimde günü geçirme politikası var.  Bu sebeple, 
tanınmamış haliyle bile 80’li ve 90’lı yıllarda dünyanın en kaliteli yer-
lerinden biriyken, bugün 3. dünya ülkesi haline geldik. Kendi devle-
timize olan inançsızlığımız, tüm bunların sebebi olarak gösterilebilir.

“hellim ihracatında Türkiye ile sınırlı kalmamalıyız”

Soru: Yerli ürünlerin, Türkiye pazarında yer alması için geçtiğimiz 
günlerde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İştira-
ki TK Birlik Anonim Şirketi ile Koop-Süt arasında hellim alımı ile 
ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Bu konu ile ilgili düşünceleriniz 
nedir?

ergün: Türkiye pazarı oldukça rekabet-
çi ve büyük bir pazar.  Mutlaka güzel 
ihracat olacaktır, kalite korunmalı ve 
sadece Türkiye ile sınırlı kalınmamalı. 

“İhracat konusunda devlet 

politikası şart”

Soru: Bu yıl yurt dışında gerçekleşen 
birçok fuar oldu... Bu konuda ülkemiz 
adına ne söylemek istersiniz?

ergün: İhracat konusunda, devletin 
politikasızlığı sebebiyle çok ama çok 
zayıfız. Yükselen maliyetler sebebiyle 
de zayıf kalmaya devam edeceğiz gibi 
görünüyor.  Bu konuda, devletin her-
hangi bir politikası yok.  Dikenlikte gül 
bitmez, tek tek üreticilerin yapabilece-
ği şeyler belli, devlet politikası şart. 

“Ülkemiz, sahtecilik 

konusunda revaçta”

Soru: İş dünyasında bazı iş insanları-
mızın büyük başarısını 
görüyoruz. Bu başarıların yeterince 
duyurulduğuna inanıyor musunuz? 
Bu konuyla ilgili ne yapılmasını ön-
görüyorsunuz?

ergün: Başarı her zaman kendini gös-
terir, duyurmaya çok da gerek yoktur. 
Aksine, olmayan başarıların duyurul-
ması konusuna dikkat etmemiz lazım. 
Ancak maalesef ülkemiz, sahtecilik ve 
paravancılık konularında yine devletin 
boşluklarından dolayı oldukça revaçta. 

“KTTO, örgütlerin çatısı 

durumunda”

Soru: Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
çalışmalarını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

ergün: Ticaret Odası’nı oldukça kurumsal ve profesyonel buluyoruz.  
Bizce, Ticaret Odası tüm diğer ekonomik örgütlerin çatısı durumun-
dadır ve bu statüsünü güçlendirmelidir. 

Soru: GİAD’ın  KTTO ile ilişkileri nasıl? İş birliğiniz var mı? Nelerdir?

ergün: GİAD, geçmişten günümüze Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yakın 
ilişkiler içerisinde olmuştur, birçok üyemiz, iş hayatlarının ilerleyen 
safhalarında büyük ve kurumsal bir yapıya sahip olan Ticaret Odası’na 
kaydolmuşlardır. Hem GİAD hem de Ticaret Odası’nda aktif olarak bu-
lunan üyelerimiz vardır.
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kıbrıs 
Başkanı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) üyesi Okyay 
Sadıkoğlu, MÜSİAD  ve KTTO’nun, Kıbrıslı Türk iş insanları 
için büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, kendi üretimleri 
olan Mustafa Gülbahar Efendi isimli Türk kahvesini yakın 
zamanda piyasaya süreceklerinin  müjdesini verdi. 

“Kimsenin rakibi 
değiliz ve kimseyle 
yarışmıyoruz”

MÜSİAD’ın, KTTO ile paydaş çalışmalar 
yaptığını belirten Sadıkoğlu, Oda ile kuru-
lan bu bağın, çok önemli olduğunu ifade 
etti. Sadıkoğlu, yaklaşık 90 ülke ve 260 
noktada faaliyet gösteren MÜSİAD’ın helal 
kazanç konusunda son derece hassas oldu-
ğunu vurguladı.

Sadıkoğlu ayrıca, yurt dışında katıldıkları 
fuarlar kapsamında kullandıkları ‘Kıbrıs 
Türk Kahvesi’ mottosunun gördüğü ilgiden 
son derece memnun kaldıklarını belirtir-
ken, iç piyasadaki diğer kahve firmaları ile 
rekabet halinde olmadıklarını, bunun aksi-
ne söz konusu firmalarla eşit şekilde çalış-
mak istediklerini sözlerine ekledi.

“KTTO üyesi olmaktan çok mutlu-

yum”

Soru:  Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile tanış-
manız nasıl oldu?

Sadıkoğlu:  Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın eski 
üyelerindenim. Reşit olmadan, odaya üye  
bile olmadan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
genel kurullarını heyecanla takip eden biriy-
dim. Çocukluk ve gençlik yıllarım da hem ba-
bamın hem babamın arkadaşlarının Ticaret 
Odası bağı vasıtası ile Ticaret Odası’nı sık sık 
ziyaret ederdim. Şu anki Ticaret Odası bina-
sının yapım aşamasını çok iyi biliyorum. Yine 

Genç İş Adamları Derneği’ni Ticaret Odası’n-
da kurduğumuz dönemleri de iyi hatırlıyo-
rum. KTTO üyesi olmaktan mutluyum. KTTO, 
uluslararası platformda tanınan birkaç kuru-
luşumuzdan bir tanesidir. Bu bağlamda, Tica-
ret Odası çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

“KTTO ülkenin mihenk taşlarından 

biridir”

Soru: KTTO’nun çalışmaları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Sadıkoğlu: Ticaret Odası yaklaşık dört bin ci-
varında üyeye sahiptir.  Dört bin üye haliyle 
bir beklenti içerisindedir. Aslında bakarsanız, 
Ticaret Odası, geçmiş dönemlerde birçok 
çalışma yapmasına rağmen bu dönem Oda 
Başkanı Turgay Deniz ve ekibinin geniş bir 
vizyonla odaya bir ivme kattığını söylemek 
isterim. Bu vizyon, hem yurt dışına açılma 
hem de en önemlisi bizim dünyaya açılan 
kapımız olan Türkiye’ye açılma projesidir. Bu 
bağlamda, bir üye olarak kendilerini destek-
liyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ülkenin 
mihenk taşlarından biridir. Odanın yapmış 
olduğu çalışmalar ve bilhassa hükümetlere 
yapmış olduğu yapıcı eleştiriler bizler açısın-
dan da son derece faydalı olmaktadır. 

“MÜSİAD yaklaşık 90 ülkede 260 
noktada faaliyet gösteren global bir 
ticaret örgütüdür”

Soru:  MÜSİAD’ı anlatır mısınız?

Sadıkoğlu: MÜSİAD’ı 2014 yılında kurdum. 
Dernek, bilgi birikimi ve iş hacmi yüksek çok 
kıymetli üyelerden oluşuyor. Aynı zamanda 
birçok kurumla olduğu gibi Kıbrıs Türk Tica-
ret Odası ile de paydaş çalışmalar yapıyoruz.  
Bu bağlamda, Oda’nın MÜSİAD ile olan bağı 
da bizim için çok önemlidir.  MÜSİAD, yakla-
şık 90 ülkede 260 noktada faaliyet gösteren 
global bir ticaret örgütüdür. 260 şubeye her 
gün yenileri eklenirken, 90 ülke de her ge-
çen gün daha da çoğal-
maktadır.  Helal kazanç 
konusunda son derece 
hassas bir tutuma sahip 
olan MÜSİAD, kazancı-
nı insanlara ulaştırma 
noktasında da çok adil 
ve çok güzel paylaşımlar 
yapmaktadır.  MÜSİAD, 
aynı zamanda 2014 yı-
lından itibaren KKTC’ye 
ciddi anlamda ilgi gös-

teren ve buradaki faaliyetleri de yakından 
takip eden bir dernek olmuştur.  Gerek Tica-
ret Odası ile gerekse diğer kurumlarla iş bir-
liği içerisinde faaliyet yürüten birçok üyemiz 
ve şubemiz vardır.  KKTC olarak MÜSİAD’a ve 
yurt dışı teşkilatlarına üyeyiz.  Yapmış oldu-
ğumuz tüm faaliyetlerde arkamızda duran 
MÜSİAD Genel Merkezi’ne buradan teşek-
kür ederiz. KKTC olgusunun gelişmesi için 
dünyadaki bütün şubelerini harekete geçir-
melerinin yanı sıra, buradaki küçük ve orta 
ölçekli işletmelerimizin de her zaman ve her 
koşulda yanlarında oldular. MÜSİAD da Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası da Kıbrıslı Türk iş insanla-
rı için çok önemlidir. MÜSİAD’ın KKTC’de de 
yer alması, bizler açısından büyük bir şanstır. 
Bunu avantaja dönüştürmek gerek diye dü-
şünmekteyim.  Bu minvalde, gerek MÜSİAD 
Kıbrıs olarak bizim yaptığımız çalışmalardan, 
gerekse MÜSİAD ve Ticaret Odası ile yürüt-
tüğümüz ortak paydalı çalışmalardan olumlu 
sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim.

“Bütün kahve firmalarıyla eşit olarak 
çalışmak istiyoruz”

Soru:  Yerli olarak üretilen bir kahve mar-
kanız var...  Peki, iç piyasada pazar buldu-
nuz mu?

Sadıkoğlu: Kıbrıs Türk markası oluşturma 
düşüncesi çerçevesinde büyük dedem olan 
Mustafa Gülbahar Efendi adına bir Kıbrıs Türk 
kahvesi üretmeye başladık.  Amacımız, bu 
markayı Türkiye ve dünya pazarında satmak-
tır. Kahveyi, Kıbrıs Türk markası olarak lanse 
ediyor, bütün reklam ve PR çalışmalarımızı 
da bu yönde yapıyoruz. Kahveyi iç piyasaya 
yakın bir tarihte vereceğimizi düşünüyo-
rum. Son iki yıldır birçok fuara katıldık.  Söz 
konusu fuarlarda kullandığımız ‘Kıbrıs Türk 
Kahvesi’ mottomuz, son derece ilgi gördü. 
Bizim burada hiçbir kahve şirketi ile rekabet 
etmemiz söz konusu değildir. Kimsenin rakibi 
değiliz ve kimseyle yarışmıyoruz. Dolayısıyla, 
bütün kahve firmalarıyla eşit olarak çalışmak 

ve kendilerine yurt 

OKYAY SADıKOĞlU
Kıbrıs MÜSİAD Başkanı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu As Başkanı
Mustafa Gülbahar Efendi 

Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi Direktörü
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dışı tecrübelerimizi ak-
tarmak istiyoruz.  Bu 
doğrultuda aldığımız 
geri dönüşler, bizi çok 
mutlu ediyor. Mustafa 
Gülbahar Efendi marka-
sını yakın bir gelecekte 
inşallah çeşitli ürünlere 
de taşıyacağız. Türki-
ye, Avrupa ve Kıbrıs’ta 
gördüğümüz ilgiden de 
son derece memnunuz.  
Yurt dışındaki numune-
ler beğenildi ve şu anda 
üretime geçtik. 
Yurt dışı satışımızı yakın 
bir gelecekte başlamayı 
düşünüyoruz.  Bütün 
bunlara ek olarak, bir 
başka düşüncemiz de 
yine Mustafa Gülbahar 
Efendi ismi adı altında 
Coffee Shop’lar açmak.  
Bunun için ürün seçim-
lerine giderek, çalışma-
lar yaptık. Çizimler ve 
tasarımlar hazırlandı. 
Yakın bir gelecekte de 
inşallah projemizi haya-
ta geçireceğiz. 
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Albank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, döviz karşısında 
bankaların ve ülkenin izleyeceği politikaları 
ve kriz esnasına alınacak tedbirleri Ekonomi 
Gazetesi'ne anlattı.

“Hem bizde çalışanlar 
keyif alsın, hem de bizle 
çalışanlar keyif alsın”

Karavelioğlu: Şube bankaları hızlı bir şekil-
de faiz oranlarını artırmaya başlayınca yerel 
bankalar da doğal olarak elindeki mevduatı 
kaçırmamak amacıyla bir refleks geliştirerek 
faiz oranlarını artırmaya başlar.

Karavelioğlu: Bizim önceliğimiz mevduat sa-
hipleridir. Onların parasını emanet olarak alı-
yoruz. Bu yüzden banka olarak doğru kişilere 
kredi vermemiz gerekiyor.

Soru:  Tl’nin döviz karşısında değer kaybet-
mesi herkesi endişelendirdi. Ancak mart 
ayında yeniden dövizin yükseleceği konu-
ları gündeme geldi. Peki bu belirsizlik kar-
şısında bankanızın izleyeceği yol nedir ve 
tedbirinizi aldınız mı? Müşterilerinizi na-
sıl koruyacaksınız ya da ne gibi kolaylıklar 
sağlayacaksınız? Bankanızın bu konudaki 
görüşü nedir? İlerleyen süreçte ülke olarak 
dövizden nasıl etkileneceğiz? 

Karavelioğlu: Tabii ki bu durum herkesi çok 
etkiledi. Türkiye ile yapılan ihracat ve itha-
latın tümü döviz üzerinden dönüyor. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye ile 
aynı para birimini kullanıyoruz ama maalesef 
ithalat ve ihracatlarda halen Türk Lirası’na 
dönemedik.  
İthalatçılarımız Türk Lirası üzerinden mal ala-
bilirse, fiyatlarda ciddi anlamda istikrar sağ-
lanacak ve kurun fiyat etkisi de az olacaktır.

‘’Krizin etkisi geçmiş değil’’

Mayıs ayında yavaş yavaş kendini hissetti-
ren daha sonra ‘’Rahip’’ olayı ile alevlenen 
ve enflasyon olarak yansıyan krizin etkileri 
geçmiş değil. Bizim her zaman söylediğimiz 
bir şey vardır. Kur çok hızlı bir şekilde yükse-
lebilir, yükseldiği gibi de düşebilir. Kur fazla 
yapışkan bir şey değildir ancak faiz yapışkan-
dır. Faiz yukarıya doğru çıktığı zaman aşağıya 
indirmek zaman alır. 
Kurlara baktığımızda, bizi en çok ilgilendi-
ren Sterlin’de 9’ları gördük. Daha sonra çık-
tığı gibi indi.  Son zamanlarda ise Sterlin’de 
6,85’leri görüyoruz. Bu sırada, Türk Lirası’nın 
faizleri de yüzde 30’ların üzerine çıkarak yüz-
de 40’lara yaklaştı. Şu anda 30’ların altına 
inmekte nazlanıyor. Faizlerde de iniş bek-
liyoruz. Türkiye ile paralel bir şekilde KKTC 
enflasyonu da önümüzdeki aylarda büyük 
ihtimalle daha düşük gelecek. 

Enflasyondaki düşüşe pa-
ralel olarak Türkiye ve 
KKTC’de mevduat fa-
izlerinin düştüğünü 
göreceğiz. Türk Lirası 
mevduat ve kredi fa-
izlerinde, bizim asıl 
belirleyicimiz şube 
bankalarıdır. Şube 
bankaları, hızlı bir şe-
kilde faiz oranlarını ar-
tırmaya başladığı zaman 
doğal olarak yerel bankalar 
da elindeki mevduatı kaçırma-
mak adına bir refleks geliştirerek, faiz 
oranlarını artırmaya başlıyor. 

“AlBANK, kriz döneminde kendi 
duruşunu gösterdi”

Karavelioğlu: Ülkemizde çok karmaşık bir 
bankacılık yapısı yok. Bizim yaptığımız iş, 
klasik bankacılık dediğimiz olaydır. Yani mev-
duat topluyoruz, fon fazlası olandan alıyor, 
diğer taraftan da fon ihtiyacı olanlara kredi 
olarak bunu veriyoruz. ALBANK kriz döne-
minde kendi duruşunu gösterdi ve kredi faiz 
oranlarında bir artışa gitmedi.
Kendi müşterilerimizi, limitli hesaplardaki 
faiz artışları konusunda minimum 15 gün 
önceden haberdar ederek müşterilerimizin, 
imkânı varsa, limitli hesaplarının bakiyesini 
düşürmesi için kendilerine olanak sağladık. 
İmkanı olmayanların ise finans maliyetini, 
artacak faiz oranlarına göre yeniden hesap-
lama yönüne gidildi.
2018 yaz aylarında yaşadığımız kriz sürecin-
de müşterilerimiz, kur ve faiz artışından do-

layı hem kur hem de faiz şokuna maruz kaldı. 
Bizim bilançomuz da şirketlerimizin bilanço-
su gibi istem dışı hareket etmeye başladı. 
Bankalarımızın sakin duruşu sayesinde bu 
süreci herhangi bir sıkıntı yaşanmadan atlat-
tık. Faizler hala yüksek.  Şu sıralar, Türk Lirası 
olan kredi faizlerinde başlayan düşüşün, enf-
lasyondaki düşüşle birlikte büyük ihtimalle 
mart ayından başlayarak eylüle kadar hızlı 
bir şekilde düşeceğini öngörüyoruz. 

Soru: İnsanlar, borçlarını kapatmak adına 
bir şekilde borçlanıyor ama şu an faizler 
çok yüksek durumda. Peki, faizler eylül ya 
da ekim ayında düşerse, bankanız mevcut 
borçlarda bir iyileştirme yapaacak mı?

Karavelioğlu: Tabii ki, iyi müşterileri elimiz-
de tutabilmek adına faiz oranlarını indiririz. 
Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir; Bi-

zim önceliğimiz, mevduat sahipleridir. 
Onların parasını emanet olarak 

alıyoruz. Doğru kişilere kredi 
vermemiz gerekiyor. Doğru 

kişi bulduysanız, faiz oran-
ları aşağıya iniyorsa ve 
sizin maliyetleriniz düşü-
yorsa, söz konusu kişiyi 
bankadan uzaklaştırma 
eyleminde bulunmayız. 

Bankalar, faizlerin arttı-
ğı değil düştüğü ortamda 

para kazanır.  Bu bağlamda, 
para kazanacağımız dönem 

kendi kazancımızdan bir miktar fe-
ragat etmesini de biliriz. Faiz oranları yu-

karıya gittiğinde biz zarar ettik. Kar, zararın 
kardeşidir. Her işten de kar edilecek diye bir 
durum yoktur.

‘’Biz, sadece sektöre yönelik değil 
tüm ülkeye yönelik bankacılığı zorlu-

yoruz’’

Soru: Peki, bankanızın odalarla veya bele-
diyelerle iş birliği var mı?

Karavelioğlu: Çok yakında Kıbrıs Türk Tica-
ret Odası üyelerine yönelik bir kampanyamız 
olacak. ALBANK, bu ülkenin bankası olarak 
ülkenin tüm sektörlerine yönelik iyi iş insan-
larına yardım etmek için buradadır. En uygun 
vadede en uygun çözüm sunabilmek için fa-
aliyet gösteriyoruz. Biz, müşterilerimizi kre-
dilendirme sürecinde 3 temel soruya yanıt 
arıyoruz. Birincisi, bu krediyi ne için kullana-
cağı, ikincisi, kimin kullanacağı ve üçüncüsü 
ise nasıl ödeyeceğidir. Müşterimiz ve biz, bu 
soruların yanıtlarında mutabık kalmış ve ce-

DR. AhMeT Melİh 
KARAVelİOĞlU

 Albank Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü

Biz, sadece 
sektöre yönelik 

değil tüm ülkeye 
yönelik bankacılığı 

zorluyoruz
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vaplardan da tatmin olmuşsak bu kredi onaylanıyor. 
Dolayısıyla, sadece sektöre yönelik bankacılık değil tüm ülkeye yöne-
lik bankacılığı zorluyoruz.  Biz, herkesle çalışmak için değil iyi iş insan-
larıyla çalışmak için yola çıktık.

‘’Öğrenci bizim için velinimettir’’

Soru: KKTC’nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz?

Karavelioğlu: Türkiye ile ülkemiz ekonomisini karşılaştırdığımız za-
man ben ülkemizin ekonomisinden daha umutluyum. Bizim iki temel 
itici gücümüz var. Bunlardan  bir tanesi turizm sektörüdür. Turizm 
acenteleri ve sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, 2019 
yılının bu anlamda iyi geçeceğini hatta 2020’ye hazırlık yaptıklarını 
söylüyorlar. İkincisi gücümüz ise eğitim sektörüdür. Eğitimde, acilen 
alınması gereken önlemler var. Öğrenci sayısında düşüş var. Gelen 
yabancı öğrencilerin çeşitlendirilmesi gibi gerekliliklerimiz vardır. Bu 
nedenle, bizim eğitim sektörüne yatırım yapmamız gerekiyor. 
Öte yandan, yatırımları, doğru ve ucuz kaynaklarla yapmamız gereki-
yor. Özellikle esnafın düşük faizli kredilere ulaşmasının önünü açacak 
olan faiz sübvansiyeli kredileri canlandırılmalıdır.  Bunun ön koşulu, 
ekonomik protokolün imzalanmasıdır. Bunun için, bir an önce Türki-
ye ile mali protokolün imzalanması gerekmektedir. Biz, birbirimizden 
mal alıp satarak ekonomiyi büyütemeyiz.  Bu anlamda, dışarıdan biri-

lerinin yatırım yapması bir gerekliliktir. Ekonomi, bu yatırımla birlikte 
büyüyor. Bu yüzden öğrenci bizim için velinimettir. Öğrenciyi buraya 
nasıl çekebiliriz onu düşünmeliyiz. 

“hedefimiz büyük ve daha iyi yerlerde olacağız”

Karavelioğlu: 2016 yılı başında ALBANK diye bir banka yoktu. Biz, bu 
ülke için ne yapabiliriz, ülke ekonomisine nasıl katkı yapabiliriz, nasıl 
istihdam yaratabiliriz sorularının yanıtı olarak ortaya çıktık. 
ALBANK’ın, ING Bank KKTC operasyonlarını satın alması ve ardından 
bir yıl bile geçmeden HSBC KKTC Şubeleri’ni satın alması ve bu satın 
almaların sıfır sorunla başarılması, başlı başına bir olaydır.  2016 Eylül 
ayında faaliyete başlayan bankamız, şu an 110 kişiye istihdam sağla-
mış durumdadır. Finans alanında,  Türkiye’den ülkemize yapılmış en 
büyük doğrudan yatırımla kurulan ALBANK, yedi şubesi ile iki tane 
uluslararası markayı bünyesine katmış bir banka olarak faaliyetine 
devam etmektedir. Önümüzdeki zamanlarda, ülkemizden çıkmak is-
teyen bir banka olursa, ilk çalacakları kapı olacağımızı düşünüyorum.
Hedefimiz, daima daha iyisi ve ilerisidir. Biz, prensipleri ve kuralları 
olan bir bankayız. Bir kalite ışığında yürüdüğümüz için sallanmadan, 
yalpalanmadan ve doğru şekilde ilerliyoruz. Yola çıkarken sloganımız 
şuydu: “Hem bizde çalışanlar keyif alsın, hem de bizle çalışanlar keyif 
alsın.”  Keyifli bankacılığı, keyifle yapmaya devam edeceğiz.
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İTÜ - Kuzey Kıbrıs Eğitim Araştırma 
Yerleşkeleri Rektörü Ercan Kahya 
Ekonomi Gazetesi'ne konuştu. ‘‘İTÜ, bir markadır’’

Öncelikle sizi tanıyalım...

Kahya: 1963 yılında Erzurum’da doğdum.  
Lisans eğitimimi, 1984 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladıktan sonra  Boğaziçi 
Üniversitesi’nde, aynı dalda yüksek lisans 
eğitimi aldım. 1985 yılında ise  devlet bur-
su kazanarak yüksek lisans ve doktora eğiti-
mi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gittim.  
1988 yılında, Polytechnic University’de, Su 
Kaynakları Mühendisliği alanında tamam-
ladığım yüksek lisans eğitimimin ardından, 

1993 yılında University of California’da dok-
tora derecemi aldım.  Türkiye’ye döndükten 
sonra Selçuk Üniversitesi’nde çalışmaya baş-
ladım.  Çalışma hayatıma, 2001 yılnda geçiş 
yaptığım İTÜ’de devam etmekteym.

‘’Mağusa’ya yakışır bir proje yaptık’’

Soru: İTÜ hakkında neler söylemek istersi-
niz?

Kahya: Bizden önceki yönetim burada bir 
proje geliştirdi. Bu projeye baktık ve incele-
dik. Öncelikle çok pahalı bir projeydi. Ayrıca, 
söz konusu proje, buradaki tarihi dokuya 
müdahale edeceği için Mağusa’ya hançer 
vuracaktı. Bunu kabul etmeyerek, önümüze 
sunulan birçok projeyi inceledik. Baktık, ol-
muyor. Biz, 100 yıl sonra bile bakıldığı zaman 
‘’ne güzel’’ diyebilecekleri bir projeye imza 
atmalıydık.
Öyle bir proje yapılmalıydı ki kampüste yü-
rüdüğünüz zaman her defasında ilk kez gö-
rüyormuş hissi verilmeliydi. Bu yüzden bir 
yarışma yaptık. Doğu Akdeniz Üniversitesi 
jürisi ile birlikte seçtiğimiz bir tasarıma onay 
verdik.
Burada da bazı kriterler belirledik. Örneğin 
en fazla üç katlı olacak, yapılarda Kıbrıs taşı 
kullanılacak, çevreyle uyumlu olacak, her 
projeci Kıbrıs’a gelerek ortamı görecek ve 
Kıbrıs’ta bir mimarlık ofisiyle organik bağı 
olacak. Yani, seçilecek proje, Kıbrıs Türk mi-
mari öğelerini taşıyan bir tasarım olmalıydı. 
Biz burayı yapabilmek için gerçekten çok za-
man harcadık. 

‘’Yeni erenköy’de bir kampüs açıyo-
ruz’’

Soru:  Yeni erenköy kampüsü ne durumda?

Kahya: Yeni Erenköy’deki kampüs için altı yıl 
mücadele ettik. Dört yılı, Kıbrıs bürokrasisi 

zorlukları ve yavaşlığı yüzünden boşu boşu-
na geçti. Diğer iki yılı ise yatırım bütçesini 
almakla uğraştık. İTÜ burada, kimsenin hayal 
bile edemeyceği bir fayda üretiyordu. Yeni 
Erenköy’deki kampüs projesiyle ilgili olarak-
Devlet Emlak  ile aramızdaki evrak sözleşme-
sini tamamladık. Son iki-iki buçuk yıldır da 
onun yatırım bütçesinin Türkiye’den gelme-
sini bekliyoruz. Yani biz, projeyi tamamladık.

“Türk insanı kalitelidir. Kaliteli insan-
lar da kaliteli şeylere layıktır”

Soru:  Kampüs yapılırken neler düşünüldü?

Kahya: Projede, ekonomi, estetik ve fonksi-
yonel olmak üzere üç tane kriter var. Bunu 
optimize etmeye çalıştık. Ancak, bu o kadar 
da kolay bir şey değildi. Hem Ekonomik, hem 
de estetik olsun istedik. Bunun nedeni, ora-
da insan yaşayacak olmasıydı. Bu insanlar, 
güzel şeylere layık. Biz, projenin  kaliteli ol-
masını istedik. Fakat bize, ‘‘projeniz, pahalı!’’ 
denildi. İTÜ, A plus bir kalitededir. Buraya, 
Türk dünyasının çocukları gelecek. Türk insa-
nı kalitelidir. Kaliteli insanlar da kaliteli şey-
lere layıktır. Kaliteli şeyler, mekânla başlar. 
Üniversite de bir mekândır. 

“eğitimler önce burada sonra Türki-
ye’de devam ediyor”

Soru:  eğitimler nasıl veriliyor?

Kahya: Burada, üç bölümümüz var. Denizci-
lik Fakültesi bünyesinde, Güverte, Makine ve 
Gemi İnşaatı bölümleri var. Her, yıl 120 civa-
rında öğrenci alıyoruz. İngilizce eğitimlerini 
burada tamamlayan öğrenciler, Türkiye’de 
Maslak ya da Tuzla’da birinci veya ikinci sınıf-
tan başlayarak, eğitimlerine devam ediyor. 
Kıbrıs’tan, Türkiye’den ve üçüncü dünya ül-
kelerinden gelen öğrencilerimiz var. Denizci-

eRCAN KAhYA
      İTÜ - Kuzey Kıbrıs Eğitim Araştırma 

Yerleşkeleri Rektörü
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lik,  oldukça özel bir alan.  
Bu yüzden, dil eğitimine 
önem veriyoruz.

“Önemli olan, kalite-
dir”

Soru:  İTÜ’de lisansüstü 
eğitim var mı?

Kahya: Şu günlerde, li-
sansüstü programların 
açılması için bir takım 
hazırlıklar yapıyoruz. Bu 
isteğimizi, çok yakında 
İTÜ Senatosu’na ve Yük-
sek Öğretim Kurulu’na 
sunacağız. Lisans üstü 
programlarının devreye 
girme aşamasına geldiği-
miz anda,  bütün bölüm-
lerin  lisansüstü programı 
olacak. İTÜ bir markadır, 
o yüzden kalite diyoruz.  
Burada, sayı olarak azız 
ama sayıya değil yaptık-
larımıza bakılmalı. Kalite 
önemlidir. El ele ve omuz 
omuza, güzel bir eğitim, 
bu adanın kaderidir.  Kıb-
rıs adası, benim için en az 
İstanbul kadar önemlidir. 
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