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‘’2022
Ekonomik ve
Mali İşbirliği
Protokolü
çalışmaları
başladı’’

“

Ülkedeki birçok yasanın
Bakanlar Kurulundan
geçerek komitelerde
beklediğine dikkat çeken
Amcaoğlu, Belediyeler
(Değişiklik) Yasa
Tasarısı’nın şu an Meclis
Komitesi’nde tartışıldığını
ve sonuna gelindiğinin
müjdesini verdi.

“

2-3’de

“Enerji ülkemizin en büyük kanayan yarasıdır”

16’da

Samet Biricik (Biricik Elektrik Direktörü)
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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu 2022 yılı Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün
hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve tüm müsteşarların kendi bakanlıkları ile ilgili
konularda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtmiştir.

‘’2022 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü
çalışmaları başladı’’

Ülkedeki bir çok yasanın komitelerden geçerek
Meclis’te beklediğine dikkat çeken Amcaoğlu,
Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın şu an
mecliste tartışıldığını ve sonuna gelindiği müjdesini
verdi.
Başbakanlık Müşteşarı Hüseyin Amcaoğlu
Ekonomi’ye açıklamalarda bulunarak, Ekonomik ve
Mali İşbirliği Protokolü’nü değerlendirdi.

“

2022 yılı için ise Tarım
Bakanlığı’nın Su Master
Planı Entegre Tarım Bilgi
Sistemi’nin kurulumu
ile ilgili görüşleri var.
E-Ticaretin geliştirilmesi,
Kooperatifçiliğin
desteklenmesi, Sanayi
Bölgelerinin ve yatırım
ikliminin geliştirilmesi
ilgili çalışmalarımız devam
etmektedir.

“

2022 Eylem Planı hazırlanıyor....
Amcaoğlu, 2021 Ekonomik ve Mali İşbirliği
Protokolü’nde yer alan eylem planları ile ilgili
çalışmaların devam ettiğini fakat bunların
önemli bir kısmının hayata geçmediğini
belirtti. Siyasi konjonktürden kaynaklı sıkıntılar
yaşandığına dikkat çeken Amcaoğlu,
komitelerde çoğunluk bulunmaması nedeni
ile gönderilen yasa tasarılarının komitede
kaldığını, ivedilik istenmesine rağmen sonuca
ulaşılmadığını ayrıca bir kısım düzenlemelerin
de Anayasa’dan dönmesinden kaynaklanan
sıkıntılar yaşandığına parmak bastı. Amcaoğlu
konuşmasını şöyle sürdürdü; ‘’2022 Ekonomik
ve Mali İşbirliği Protokolü ile ilgili çalışmalara
başladık. Her müsteşarımızın kendi bakanlığı
ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.
Özellikle hayata geçirebileceğimiz
maddelerin yer alması yönünde bir anlayışla
hareket ediyoruz. Önümüzdeki ay 2022 yılı
için daha net tablo ortaya çıkacaktır.
2021 eylem planında Başbakanımızın
talimatı ile üst kademe yöneticileri yasasını
değiştik. Gerekli değişiklikleri yaparak
meclise sunduk ancak Kamu Görevlileri
Yasası ve dairelerin kendi yasalarında da
paralel değişiklikler istendiği için onları da
tamamlayıp göndermek üzereyiz. Bu yasa
ile bürokrat atamalarındaki kıstaslar yeniden
düzenlenecektir.
Organize sanayi bölgeleri ile ilgili olarak hazırlanan
yasa tasarısı meclis alt komitesinde beklemektedir.
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Belediyeler Değişiklik Yasası’nda belediyelerin birleştirilmesi ve sayılarının azaltılması durumu yok.
Belediyeler Değişiklik Yasası 51/95 sayılı yasanın baştan sona güncellenmesini içeriyor. Bu yasa tasarısı Bakanlar
Kurulu’ndan geçip meclise gitti ve şuan mecliste süratle görüşülüyor.

Vakıfların mülkiyetinde bulunan
taşınmazların envanterinin bilgisayar
ortamına taşınması konusunda oldukça
ilerleme kaydedilmiştir.
Kamulaştırma işlemlerinin kolaylaştırılmasına
yönelik yapısal düzenlemelerin yapılması ve
idari tedbirlerin alınması ile ilgili bir madde
var. Bu konuda Başbakanlık bünyesinde ilgili
kurumlarından da yer aldığı Kamulaştırma
İzleme Kurulu oluşturulmuş ve yürütülmekte
olan projelerle ilgili özellikle karayolları
projelerinde yer alan kamulaştırma ile ilgili
engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik
adımlar atılmıştır. 2022 yılı için ise Su
Master Planı, Entegre Tarım Bilgi Sistemi’nin
kurulumu, E-Ticaretin geliştirilmesi,
Kooperatifçiliğin desteklenmesi, Sanayi
Bölgelerinin ve yatırım ikliminin geliştirilmesi
ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
Ayrıca E-devlet ile ilgili çalışmalarımız
2022’de ön planda olacaktır. Bunun
yanında Turizm Strateji Planının hayata
geçirilmesi, Çevre ve Risk Yönetim Sistemi,
Genel Sağlık Sigortası, E-Sağlık ve benzer
çalışmalarımız yer almaktadır.

“

yapıldığı, özellikle belediyeler açısından bu
durumun sıkıntı yarattığı bir gerçektir.
Belediyelerin en önemli gelir kaynağı
devlet katkısıdır. Devlet katkısı da nüfus
kriteri gözönünde alınarak belediyelere
dağıtıldığından halen 2011 yılındaki
belediye nüfusları dikkate alınmaktadır.
Bu da günümüzdeki nüfus tablosunu
yansıtmamaktadır. Bu çerçevede
yürütülmekte olan MAKS projesi yani
Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi çok
büyük önem arzetmektedir.
Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde
yer alan muhtarlıklarla birlikte pilot bölge
olarak proje uygulanmaya başlanmıştır.
Nüfus sayımına ihtiyaç duyulmadan tüm
nüfus hareketlerinin izlenebileceği bir yapı
oluşturulması açısından MAKS projesi çok
önemlidir. MAKS projesi tamamlandıktan
sonra E-nüfus sistemi ile entegre
edilecektir.

BELEDİYELERDE BİRLEŞTİRME SÖZ
KONUSU DEĞİLDİR
Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın
yıllardan beridir gündemde olduğunu
savunan Amcaoğlu, bu yasa tasarısının
temellerinin Nazım Çavuşoğlu’nun İçişleri
Bakanlığı’nı yürüttüğü dönemde atıldığını
ve 28 Belediye Başkanı ile 2 gün Bafra’da
bir otelde kamp yapılarak Belediyeler
(Değişiklik) Yasası’nın ortaya çıkarıldığını
hatırlattı. Amcaoğlu, ‘Belediyeler
Yasası 1995 yılında yürürlüğe girmiş ve
güncelliğini yitirmiştir.
Hem belediyelerin işleyişinin daha düzenli
ve disiplin altına alınması, belediye
meclisinin çalışması kuralların açık şekilde
belirlenmesi, gelirlerinin artırılmasına
yönelik özellikle harç ve ücretler çağın çok
gerisinde kaldı. Rakamlar günün koşullarının
çok gerisinde kaldı. Bu çalışma ile tüm
resmi harçları asgari ücrete endeksledik.
Daha önce personel istihdam ile ilgili bir
takım kurallar getirmiştik. Belediyelerin
şirket kurarak istihdam sağlamalarının
önüne geçilmesi ile ilgili bir takım
düzenlemeler yaptık. Belediyeler Değişiklik
Yasası’nda belediyelerin birleştirilmesi
ve sayılarının azaltılması durumu yok.
Belediyeler Değişiklik Yasası 51/95 sayılı
yasanın baştan sona güncellenmesini
içeriyor. Bu yasa tasarısı Bakanlar
Kurulu’ndan geçip meclise gitti ve şuan
mecliste süratle görüşülüyor.’’ dedi.

MERKEZİ CEZAEVİ’NİN AÇILMASI İÇİN
YASANIN DEĞİŞTİRİLİLEREK GARDİYAN
SAYISININ ARTIRILMASI GEREKİYOR
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu
yeni cezaevinin inşaatının temellerinin 2017
yılında Kutlu Evrenin İçişleri Bakanı olduğu
dönemde atıldığını, bugün itibariyle inşaatın
tamamlandığını ayrıca iç donanımının da
hemen hemen tamamlandığını belirterek,
personel takviyesinin yapılması halinde
yeni cezaevinin kısa sürede faaliyete
geçebileceğini ifade etmiştir. Hem
binanın hem de iç donanımın tamamen
Türkiye Cumhuriyetinin finansmanıyla
sağlandığını vurgulayan Amcaoğlu, yeni
cezaevinin yetişkin erkek, kadın, çocuk ve
açık cezaevi bölümlerinden oluştuğunu
belirtmiştir. Ayrıca idari blok, teknik merkez
binası ile hükümlü ve tutukluların topluma
kazandırılması ve suç işlemelerinin önüne
geçilmesi amacıyla meslek edindirmeye
yönelik olarak atölye ve eğitim tesis
alanları ile sosyal faaliyet ve spor alanları
yer alacaktır. Cezaevi’nde üst düzey
teknoloji kullanılarak, göz tarama sistemi
ile kapıların açılıp kapanması sağlanacak.
Gelen ziyaretçilerin kaydı yanında giriş
çıkışlar x-ray cihazından yapılacak. Her
bölümde ayrı kamera gözetlemesi olacak.
Burada bir çok personele ihtiyaç var.
Gardiyan alınabilmesi için mevcut Cezaevi
Kuruluş Görev Çalışma Esasları Yasası’nın
değiştirilerek gardiyan sayısının artırılması
gerekmektedir. Şuan bu yasa mecliste
beklemektedir. Merkezi Cezaevi’nde
yaklaşık 200 civarında gardiyan görev
yapıyor, o dönem yaptığımız çalışmalar

Nufüs sayımı
Nüfus sayımının en son 2011 yılında

sonucunda 100’ün üzerinde gardiyana
ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştı.’’

Anıt Mezar....
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın
Anıt Projesi için Başbakan Ersan Saner bu
konuda Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin
Cahitoğlu’nu görevlendirdiğini belirten
Amcaoğlu, Turizm Bakanlığı tarafından
peyzaj ile ilgili ihaleye çıkılacağını ve
projenin Doğu Akdeniz Üniversitesi
tarafından hazırlandığını söyledi. Amcaoğlu,
‘’Bu tamamlandıktan sonra alanın kontrol
ve yönetiminin de Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı’nda olacak şekilde bir yapı
düşünülüyor.’’ Dedi.
Muhaceret Affı...
Amcaoğlu son günlerde en çok merak
edilen konulardan biri olan Muhaceret Affı
ile ilgili yaptığı açıkalamarda şu sözlere yer
verdi; ‘’Başbakanın talimatı ile ilk etapta
Başbakanlık bünyesinde böyle bir çalışma
başlattık. Bu çalışmaya İçişleri Bakanlığı’nı
ve Çalışma Bakanlığı’nı da davet ettik.
Muhaceret Affı’nın ihtiyaç olduğunu
biliyoruz.
Pandemiden kaynaklı ayni zamanda
ekonomik sektörlerin çarklarını
döndürülmesi, iş gücünün tekrar iş
hayatına kazandırılması, ayrılmış ailelerin
birleştirilmesi ve pandemiden yaşanan
sıkıntıların giderilebilmesi için İçişleri
Bakanlığı, Yabancılar ve Muhaceret
(Değişiklik) Yasa Tasarısını hazırlayıp
Bakanlar Kuruluna sundu.
Bunu Bakanlar Kurulu’ndan geçirip Meclise
sevk ettik ve meclis altt komitesinden de
geçen yasa tasarısı Meclis genel kurulunun
gündeminde beklemektedir. Bu yasa;
çalışma, ikamet veya öğrenci izni olup
cezaya düşen herkesi kapsayacaktır.
AyrıcaTurist vizesi ile pandemi döneminde
gelmiş olup cezaya düşmüş kişileri de
kapsayacaktır. Ancak Pandemiden önce
turist vizesiyle gelip cezaya düşenleri bu
yasa kapsamayacaktır.
E-devlet...
Amcaoğlu, e- devlet çalışmaları hakkında
da bilgi vererek e-devlet çalışmalarında
bayağı ilerleme kat edildiğini belirtti.
E-devlet Yürütme Kurulunun Başbakanlık
bünyesinden Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı bünyesine verildiğini belirten
Amcaoğlu; yeni E-devlet binasının
inşaatının Başbakanlık binası yanındaki
arazide süratle devam ettiğini ayrıca
E-nüfus Projesi, MAKS Projesi gibi
çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Daha
önce elektronik belge sisteminin hayata
geçtiğini hatırlatan Amcaoğlu, tüm devlet
kurumları ve belediyelerin hızla bu sisteme
dahil olmaya başladığını belirtti.
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Tarım, Gıda ve İçecek Sektörü 13,8 Milyar
Dolar İhracat Gerçekleştirdi
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri
Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne
göre, 2021 yılının ilk 8 ayında tarım, gıda ve
içecek sektörü 13,8 milyar dolar ihracat, 10,6
milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir.
Sektörün dış ticaret dengesi, yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 35.3, ihracat
yüzde 18.8 ve ithalat ise yüzde 10.6 artış
göstermiştir.

İthal Fiyatlarda 40 Yılın En Yüksek Artışı
Almanya’da Ağustos ayında ithal fiyatlar
yıllık bazda 40 yılın en yüksek artışını gördü.
Almanya
Federal
İstatistik
Bürosu’nun
açıkladığı verilere göre; ithal fiyatlar Ağustos
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde
16,5 artış gösterdi. 1981 yılının Eylül ayında
görülen yüzde 17,4 artıştan sonra en
yüksek artış oranı gerçekleşmiş oldu. İthal
enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 93,6
seviyesine ulaşırken, en büyük etkiler
yüzde 177,5 artışla doğalgaz ve yüzde
63,6 artışla ham petrolde gerçekleşti.

Toplam ihracatın yüzde 42.8’I tarım,
gıda ve içecek sektörü tarafından
gerçekleştirilmiştir. Sektörün ilk sekiz ayda
en çok ihraç yaptığı 5 ülke Irak, Almanya,
Rusya, ABD ve İtalya olmuştur. Rusya, Brezilya,
Ukrayna, ABD ve Malezya ise en çok ithalat
yapılan ülkelerdir.

Bolivar’dan Altı Sıfır Silindi
Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip
Venezuela, resmi para birimi Bolivar’dan
altı sıfır silinmesine karar verdi. Basamak
sayısındaki
fazlalıkların
hem
ödeme
sistemlerini işlevsizleştirmesi hem de işlem
yapmayı pratikte imkansız hale getirmesi
değişikliğin temel sebepleri olarak gösteriliyor.
Çin’den Küresel’e
Çin’de yaşanan enerji krizi ülke ekonomisini
etkilerken, küresel tedarik zincirlerini de tehdit
etmeye başladı. Artan enerji talebine karşın
arzın yetersiz kalması nedeniyle başta Avrupa
olmak üzere küresel piyasalarda doğal gaz
ve kömür fiyatları art arda rekor kırıyor. Çin’in
elektrik ihtiyacının %60.2’ sinin kömürden
karşılaması ve kömür arzında

yaşadığı yetersizlik, fiyatların
rekor
seviyeye ulaşmasını sağlıyor.
Çin elektrik üretiminin yüzde 7,1’ini doğal
gazdan, yüzde 17,9’unu hidroelektrikten,
yüzde 4,8’ini nükleerden ve kalan yaklaşık
yüzde 10’luk dilimi ise rüzgar, güneş ve diğer
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.
Bu veriler de bize mevcut krizin Çin özelinde
aslında küresel boyutunun da önemini
aktarıyor.

Fed Faiz Kararını Açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), 22 Eylül’de yaptığı
açıklamada, oy birliği ile alınan karara istinaden
politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25
aralığında sabit bıraktıklarını açıkladı.
Federal Açık Piyasa Komitesi uzun vadede
maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında
enflasyon hedefini sağlamayı amaçladıklarını
belirterek, bu hedeflere ulaşılana kadar
para politikasının destekleyici duruşunun
sürdürülmesinin beklendiğine vurgu yaptı.

Amcaoğlu: Okullardaki pozitif vaka oranı
yüzde 0,29
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Olgun Amcaoğlu, okullardaki
Covid-19 pozitif vakaların,
sürveyans raporlarının altında
seyrettiğini, pozitif vaka
oranının yüzde 0.29 olduğunu
belirterek, bu başarının
öğretmenler ve idareciler
sayesinde sağlandığını
vurguladı.
Öğrencilerin test
kuyruklarında beklememesi
için antijen testlerin
okullarda yapılması amacıyla
girişimlerin sürdüğünü
belirten Amcaoğlu, testlerin
anında okullarda sisteme
girilebileceğini vurguladı.
Okullar için yeterince
hijyen malzemesi ve diğer
malzemelerin olmadığı

yönünde söylendiler
olduğunu belirten Amcaoğlu,
bunun doğru olmadığını,
depolarda tüm okullara
yetecek malzemelerin
fazlasıyla olduğunu,
malzemesi eksilen okulların
kendilerini aramasını istedi.
İlk ve orta eğitimde yüz yüze
eğitimin başlaması konusunda
değinen Amcaoğlu, “Pandemi
öğrencileri ve aileleri olumsuz
etkiledi. Üniversite sınavları
ve öğretmen akademisi
sınavında alınan sonuçlar
bunun göstergesi.
Yüz yüze eğitimin başlaması,
psikolojik, sosyolojik
ve pedagojik anlamda
önemliydi” dedi.
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Eko Avrasya ve AysiAd, ktto’nı
ziyarette bulundu

Eko Avrasya (Avrasya Ekonomik
İlişkiler Derneği) ve AYSİAD
(Avrasya Yönetici Sanayici ve
İş adamları Derneği) Kıbrıs
Türk Ticaret Odası ile ilk önce
Golden Tulip’te gerçekleşen
çalışma yemeğinde daha sonra
KTTO Konferans Salonu’nda bir
araya geldi.
Ziyarette konuşma yapan
KTTO Başkanı Turgay Deniz
‘Türkiyemizin çok değerli iş
insanlarını bir kez daha aramızda
görmekten dolayı çok mutlu ve
heyecanlıyız’ dedi.
Deniz yaptığı konuşmasında;
‘Türkiye – KKTC ekonomik
işbirliği toplantısı vesilesi ile
sizleri aramızda görmekten
çok büyük bir memnuniyet
duymaktayız. Bugün burada
bizi ziyaret etmeniz, KKTC ile
Türkiye arasındaki bağların
gücünü göstermesi bakımından
büyük önem taşımaktadır.
Kıbrıslı Türkler, Ada üzerindeki
var oluş mücadelesi boyunca
en büyük desteği Türkiye’den
almışlardır. Bugün, bu şartlarda
devam ettirmekte olduğumuz
mücadelenin destekçisi de
yine Türkiye ve onun bir
parçası olan sizin gibi kurumlar,
arkadaşlarımız ve dostlarımızdır.
Bu ziyaretiniz, bu birlikteliği
göstermesi bakımından büyük
önem taşımaktadır. Geldiğiniz
için bir kez daha yürekten
teşekkür ederiz, dedi.
Deniz, ‘Bu gibi ziyaretler, bu
ziyaretlerde biraraya gelen
iş insanlarımızın geliştireceği
işbirlikleri bu mücadelenin
başarı şansını artırmaktadır. Bu
nedenle uzun bir süreden beri
bu ziyaretleri yoğunlaştırmış
bulunuyoruz. İş insanlarımızı
biraraya getirme çabalarımız
artmıştır. Kovid-19 salgını
bile bize engel olamamıştır.

Bugün bu anlamlı ziyaret ve
gerçekleştirdiğimiz toplantılar
da zaten bunu yeterince
kanıtlamaktadır.
Ziyaretiniz ve temaslarınız
bizim için bu kadar önemli
ve değerlidir.’ diyerek, Kıbrıs
Türk Ticaret Odası olarak bu
işbirliklerinin yolunu açmak
için üzerlerine düşeni yapmaya
devam edeceklerini belirtti.
AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık
yaptığı konuşmasında ‘Asıl
mücadelemiz beraberce yeni
başlıyor. Son iki yıldır pandemi
sürecininde devreye girmesiyle
dünya yeniden şekilleniyor,
pazar payı ülkelerin ekonomik
durumları değişiyor. Devletler
ve ekonomiyi oluşturan,
yönlendiren en küçüğünden
en büyüğüne kadar işletmeler;
ortaya çıkan hiç kimsenin
bilmediği sorunlarla mücadele
etmek zorunda kalıyor ve ilk
defa karşılaştıkları sorunlara
çözüm yolları geliştirmeye
çalışıyor.
Bu süreçte ise bizim rolümüz
yaşanan ve yaşanabilecek
sıkıntılarda çözümü beraber
bulmak olacaktır. Özümüz
bir,dilimiz bir, inancımız bir,
tarihimiz bir,
Biz buraya Kıbrıs Türküyle
kucaklaşmaya gönül köprüleri
kurmaya geldik. Bu görüşmelerin
sonunda el birliğiyle güç
birliğiyle gönül birliğiyle dilde,
kültürde işte birlik diyoruz.
Birlikte yatırım yapalım,
birlikte üretelim birbirimizi
destekleyelim, beraber
büyüyelim 21. yüzyılda ayakta
kalmak yaşamak ekonomik güce
bağlı ise beraberce bunları
gerçekleştirelim. Denizli’mizin
tüm imkanlarını, potansiyelini,
pozitif yönlerini aktarmaktan ve
sizleri de ileride ağırlamaktan
AYSİAD’lılar olarak mutluluk
duyacağız.’dedi.
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RIGHT DIRECTION FOR A NEW LIFE

Project comprising of both commercial and residential units located on the main
road of Kyrenia-Alsancak, there are 11 commercial units with different story levels
and areas. These are 20 units of duplex houses with mountain and sea views. Each
house has its own private spacious garden and terrace areas. Project offers you
high quality life style with its own social areas.
Houses are for Sale

Shops are for Rent

ALSANCAK

HARMONY, SETTLEMENT, WEALTH, THE CULTURAL VALUE OF
CYPRUS AND REBIRTH, SIMPLY REPRESENTING LIFE AND PEACE.
Project comprises of 90 units of 2+1 luxury apartments with spectacular
mountain and sea views. Apartments are consisting of Private Garden, Balcony
and Roof Terrace. Olive Hill offers you the unique natural beauty of Mediterranean
and a magnificent sunrise and sunset views. Project is also neighbouring to
Necat British College and only 10-minute drive from the center of Kyrenia.

Project Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosch Brand White Goods
Multi-Split Inverter Air Conditioning System
Lapitec / Italstone or Equivalent Kitchen Worktop
Central Generator & Water System
2000 m2 Green Areas (330 m2) Swimming Pools (330 m2)
Children Playground & Landscaping
Wastewater Refining System
CCTV Camera System
Barrier System
IP Intercom System and Door Panel
Central Internet & Satellite System
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Arasta esnafı sınır kapılarının açılmasını değinerek,
önümüzdeki süreci Ekonomi Gazetesi’ne değerlendirdi.

Betül Uğurlu
Vali Sabun Satış Sorumlusu

“Sınır kapılarının açılmasıyla Arasta’ ya çok daha fazla ziyaretçi gelmeye
başladı”
Sınır kapılarının açılması gözle görülür oranda bir fayda sağladı. Sınır
kapıları açılmadan önce çalıştığım işletme kapalıydı. Hem sınır kapılarının
kapalı olması, hem de birçok işletmenin kapalı olması işletmemiz için çok
büyük bir dez avantajdı. Yaklaşık bir buçuk yıl kapalı kalmamızın da verdiği
bir moralsizlik ile çalışma hayatına geri döndük. Sınır kapılarının kapalı olması
sadece Rum tarafından gelen turistleri değil, KKTC’ye gelen turistlerin de
dükkânımıza uğramasını etkiliyordu.
“Pandemiyle yaşamayı öğrendik”
Kapılar açıldıktan sonra Arasta’ ya çok daha fazla ziyaretçi gelmeye başladı. Buna bağlı
olarak Arasta esnafını da ekonomik anlamda güldürmeye başladı. Eskiyle kıyaslayacak olursak,
neredeyse yüzde %80 düşüş var diyebilirim. Arasta’ nın bir anda canlanması sadece Covid-19 pandemisi ile yaşamayı
öğrendiğimizi ve böylece normalleşmeye başladığımızı gösteriyor.
Arasta’ nın canlanmasının tek sebebi kapıların açılması değil tabi ki. Euro’nun TL karşısında değer kazanması,
Covid-19 ile yaşamaya alışmamız ve buna karşı toplum olarak korunmayı geliştirmemiz bölgenin canlanmasının diğer
sebeplerindendir.
Önümüzde uzun bir kış mevsimi var. Hava şartlarına bağlı olarak Arasta bu dönemde genel anlamda en sakin
zamanlarını yaşıyor. Günümüzde söz konusu yaşam koşulları ile devam edip, normalleşmeye başladığımız ve bilinçli
bir toplum olarak hareket ettiğimizi düşünürsek, önümüzdeki yaz da, Arasta eski gösterişli zamanlarını yaşamasa bile,
buna ilk adımını atacağını ümit ediyorum.
Fehime Arkol Cengiz
Arasta Ercan Amcacık Direktörü

“Piyasa yavaş yavaş canlanmaya başladı”
Pandeminin ilk başlarında insanlar birbirinden korkuyordu. Dolayısı
ile kalabalık içine girmiyorlar, alışveriş yapmıyorlar, sadece bakarak
geçiyorlardı. Gelinen son aşamada, insanlar PCR ile geçişlere alıştı ve
piyasa yavaş yavaş canlanmaya başladı. Birçok Rum müşterimiz oldu.
Gerek toptan, gerek perakende satışlarımıza kapıların açılmasıyla birlikte
tekrardan başladık. Sınır kapıların açılması buradaki esnafın büyük bir
bölümünün yüzünü güldürdü ve kesinlikle Arasta esnafına fayda sağladı.
Sınır kapıların açılması yalnızca Arasta esnafını değil, ülkemiz turizmini
tam anlamıyla olumlu yönde etkilemiştir. Euro’nun yükselmesi ve TL’nin
düşmesi, Rumlar için büyük bir avantaj sağladı. Bu durumdan dolayı birçok
sektörün canlanmasına sebep oldu. Diğer bir bakış açısıyla, ben eşim ve
çocuklar sürekli Güney’e geçiyorken, pandemi döneminden sonra, neredeyse
ayda bir veya iki kez Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeye başladık. Aslında bunun tek
sebebi dövizin yükselişine bağlamıyoruz, pandeminin Güney Kıbrıs’ta daha yoğun
seyretmesi de geçişlerin azalmasına büyük bir etken.

EKONOMi

Eylül /2021

gazetesi

9

Mehmet Çoban(Arasta Esnafı)
Derici(El İşi Deri Üretimi)

“Açıkca sınır kapıların açılması beni ve işimi direkt etkilemedi”
Yüzde %80 oranında müşterilerim kuzeyde yaşam sürdürmekte.
Pandemi döneminde çevrimiçi sipariş alarak ve malzeme temin ederek
çalışmalarımı sürdürdüm. Dolayısı ile birçok konuda pandeminin
getirdiği olumsuzluklardan etkilenmediğimi açıkça belirtmek istiyorum.
Açıkca sınır kapıların açılması beni ve işimi direkt etkilemedi.
Ancak dolaylı yollardan kesinlikle olumlu bir şekilde faydası oldu. Genel
olarak yerli esnafa yönelik yaptığım küçük ve orta boyutlu işlerde hatırı
sayılır bir yükseliş oldu.
Bölgeyi ziyaret eden turistte kesinlikle göz ile görülür bir canlanma oldu. Bu
sebepten dolayı da gerek güneye geçmek gerek ise bölgedeki canlılığı gören yerli
halkımız, bu duruma ayak uydurarak Arasta esnafına güzel katkı sağladı. Geçmişe göre bölgeye olan ziyaretçi
sayısında çok büyük farklar olduğu açıkça ortadadır. Özellikle bu günlerde Arasta’da oluşan canlılık gözle görülür
derecede artış gösterdi. Bu artış ileriki zamanlarda daha da güzel olacağının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum.
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Kredi kartı faizine dikkat!
%2.60’a çıktı
Kredi kartı faizine dikkat! Türk Lirası işlemlerde faiz oranı %2.60’a,
gecikme faiz oranı ise %3.10’a çıktı. Döviz cinsi işlemlerde ise faizler
sabit kaldı.
KKTC Merkez Bankası 30 Eylül 2021 tarihinde açıkladığı bir kararla Türk
Lirası cinsi işlemlerde kredi kartı faiz oranı ile gecikme faiz oranını 0.06
puan yükseltti.
Yeni kararla, Türk Lirası cinsi işlemlerde 1 Nisan 2021’den beri %2.54
oranında uygulanan azami faiz oranı Aralık 2021 sonuna kadar %2.60’a,
TL gecikme faiz oranı da %3.04’ten %3.10’a çıkarıldı.
Böylece, Mart 2020’den Ocak 2021’e kadarki sürede TL cinsi işlemlerde
beri %1 oranında uygulanan azami faiz oranı dokuz ay içinde 160 baz
puan artmış oldu. TL gecikme faiz oranındaki artış da aynı oranda
saptandı.
KKTC Merkez Bankası, döviz cinsi kredi kartı oranlarında ise değişiklik
yapılmadı. Açıklanan karara göre, döviz cinsi kredi kartı işlemlerinde
ise faiz oranı %1.09, döviz gecikme faiz oranı ise %1.59 oranlarında
uygulanacak.
KKTCMB, 58/2014 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası”
kapsamında, üç ayda bir kredi kartı
işlemlerinin azami aylık akdi ve azami
aylık gecikme faiz oranlarını belirliyor.
COVID-19 SIKINTISI FAİZİ
DÜŞÜRMÜŞTÜ
KKTC Merkez Bankası, Nisan
2020’de COVID-19 salgını nedeniyle
hükümetin aldığı ekonomik kararlara
uyarak kredi kartı faizlerini indirmişti.
Alınan kararla TL cinsi işlemlerde
faiz oranları 1.35 puan, döviz cinsi
işlemlerin faiz oranları ise 0.46 puan
düşürülmüştü.
KKTC Merkez’in Temmuz-Eylül ve
Ekim-Aralık üç aylık dönemleri için
açıkladığı rakamlar Nisan-Haziran
dönemi ile aynı oranda kalırken,
Ocak 2021’den itibaren sürekli olarak
artıyor.
Kredi kartı azami aylık akdi faiz

oranları KKTC’de ilk kez 2 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak uygulamaya girmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan oranlar
KKTC Merkez Bankası yönetimi tarafından belirlenip kamuoyuna ilan
ediliyor.
BORÇ ÖDEMELERİ ZORA GİRECEK
Türk Lirası’ndaki astronomik değer kayıpları, yükselen enflasyon ve
pandemi dolayısıyla düşen gelirlerle zor günler yaşayan ve kredi
kartlarıyla ayakta durmaya çalışan aile ekonomileri yeni faiz oranlarıyla
biraz daha zora girecek.
KKTC Merkez Bankası verilerine göre vatandaşın kredi kartı borçları
her geçen ay biraz daha artıyor. Bankanın Risk Merkezi verilerine göre
Haziran 2021 sonu itibarıyla vatandaşların kredi kartı borcu 824 milyon
TL civarında bulunuyordu. Bu miktarın içinde ödenemeyip mahkemelik
olan borçlar (tahsili gecikmiş alacaklar) 41,4 milyon TL düzeyindeydi.
KKTC Merkez Bankası, Haziran ayından bu yana “Risk Merkezi” verilerini
yayınlamaktan vazgeçtiği için son üç ayın verileri öğrenilemedi.
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Google, AB’den gelecek para
cezasına karşı mücadele ediyor
Google’ın Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini
kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından kesilen para cezasına karşı açtığı davanın ilk duruşması
gerçekleşti. Google temsilcileri mahkemede, komisyonun
Apple ve Android arasındaki
gerçek rekabet dinamiğini
göz ardı ettiğini savundu.
Teknoloji firması Google’ın
Android işletim sisteminde
piyasa hakimiyetini kötüye

Uğur Altundağ

kullandığı gerekçesiyle AB tarafından kesilen 4,34 milyar
euro tutarındaki para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları başladı.
Merkezi Lüksemburg’ta bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı
yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, bu hafta boyunca ABD merkezli Google’ın AB Komisyonu kararına
karşı açtığı davayı görüşecek.

Apple Pay ve Visa’da kritik zafiyet
İngiltere’de yapılan bir
araştırmada, Apple Pay ve
Visa’nın ödeme sisteminin
hacklenebileceği belirlendi.
Birmingham ve Surrey Üniversiteleri’nin
bilgisayar
bilimi bölümünden araştırmacılar, bu durumun Visa
ödeme sistemindeki bir
zayıflıktan kaynaklandığını
tespit etti.
Sadece kendi hesaplarından para çeken araştırmacılar, radyo dalgası yaya-

bilen bir aracı iPhone’un
yanına yaklaştırarak cihazın
bir bilet gişesi olduğu algısını yarattı.
O sırada bir Android telefon kullanılarak iPhone’un
temassız ödeme terminaline giden sinyallerin yönlendirilmesi sağlandı.
Bu yöntemle iPhone’un kilidinin açılmadan ve şifre
girilmeden büyük miktarda
ödemelerin yapılmasına yol
açılabileceği keşfedildi.
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Lagarde: Enflasyondaki yükseliş
büyük oranda geçici
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Ağustos’ta
%3’e yükselen enflasyonun sonbahar aylarında yükselmeye
devam edeceğini ancak yükselişin geçici olacağını belirtti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Avrupa
Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Ağustos’ta %3’e
yükselen enflasyonun sonbahar aylarında yükselmeye devam
edeceğini belirtirken “Ancak biz bu yükselişi büyük oranda
geçici görüyoruz” dedi. Lagarde petrol fiyatlarındaki yükseliş,
Almanya’da KDV indiriminin sona ermesi gibi faktörlerin “gelecek

yıl ortadan kaybolacağını” söyledi.
Lagarde hammadde darboğazının beklenenden daha uzun
sürebileceğini belirtti. Lagarde “yüksek enflasyon beklenen ücret
taleplerinin bir sonucu da olabilir. Ancak bu riske yönelik sınırlı
sayıda işaret gördük. Baz senaryomuz enflasyonun orta vadede
hedefimizin altında seyredeceği yönünde” diye konuştu.
Lagarde ayrıca olumlu finansman koşullarının ekonomik
toparlanmanın devam etmesi ve enflasyon hedefleri için çok
önemli olduğunun da altını çizdi.

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven
sınırlı artış kaydetti
Euro Bölgesi’nde ekonomik güven
Eylül’de tüketicilerin görünüme
ilişkin iyimserliğiyle sınırlı biçimde
yükseldi.
Avrupa Komisyonu’nun aylık
verilerine göre ekonomik güven
endeksi 117.6’dan 117.8’e çıktı.
İstihdam beklentileri endeksi de
113.6’ya yükseldi.
Tüketiciler geleceğe ilişkin finansal
durum beklentileri için de iyimser
görüşte.
Koronavirüs kısıtlamalarının
kaldırıldığı yaz aylarında güçlü
performans gösteren Avrupa

ekonomisi belirsizliklerle dolu bir
döneme girdi.
Hizmet sektörü yavaşlarken
hammadde sıkıntıları ve ulaşımdaki
aksamalar fabrikaları olumsuz
etkiliyor. Artan enerji fiyatları da
ekonomi için tehdit oluşturuyor.
Bölgede tüketici fiyatları yüzde
3’te seyrediyor. Fiyatların daha da
artması bekleniyor.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Christine Lagarde enflasyondaki
yükselişin büyük oranda enerji
fiyatlarındaki artışa bağlı olduğunu
belirtmişti.

Çin döviz
piyasasında
kontrolü
sıkılaştırıyor

Evergrande krizi ile
mücadele eden Çin
şimdi de döviz piyasası
üzerindeki kontrollerini
sıkılaştırıyor. Ülkede döviz
işlemlerini düzenleyen
yetkili kuruluş bankaların
döviz işlemlerinde alış
ve satış fiyat farklarını
daraltmasını istiyor.
Çin Kambiyo İdaresi
(SAFE), Reuters’in
bankacılık sektöründen
iki kaynağa dayandırdığı
haberine göre, Döviz
piyasası üzerindeki
kontrolünü sıkılaştırıyor
ve bankaların döviz
işlemlerinde alış ve satış
fiyat farklarını daraltmasını

istiyor. Haberde SAFE
temsilcilerinin, ticari
ve kamu bankalarının
döviz işlem birimlerinde
yer aldığı ve bankaların
müşteri işlemlerini daha
hızlı gerçekleştirmelerini
ve daha dar farklarla
fiyatlamalarını istedikleri
kaydedildi.
SAFE, Reuters’e yaptığı
açıklamada, piyasa
katılımcılarını işlemlerde
“makul bir şekilde” daima
desteklediklerini belirterek,
döviz piyasasının bütünlük,
adalet, düzen ve etkinliğini
geliştirdiklerine dikkat
çekti.
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turizmde konaklama ve geceleme
oranları hâlâ çok düşük

Turizm Bakanlığı verilerine göre turistik tesislerde konaklama ve
geceleme oranları hâlâ çok düşük. Turizm Bakanlığı verileri OcakAğustos 2021 döneminde turistik tesislerde konaklama oranının geçen
yıla göre yabancı turist bazında %53.3 oranında, geceleme oranı ise
%41.7 oranında düştüğüne işaret ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer yabancı uyruklular
bazındaki bu verilere KKTC uyruklular da eklenince, konaklama
oranındaki düşüş %42.3 düzeyine, geceleme oranındaki düşüş ise
%34.4 düzeyine iniyor.
Rakamlar 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ise konaklama
yabancı uyruklularda %86.5 (KKTC uyruklularla birlikte %81.5),
gecelemedeki düşüşün ise %86.6 (KKTC uyruklularla birlikte %83.7)
oranında gösteriyor.
Ocak-Ağustos döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk
oranı da sadece %21.6 seviyesinde kaldı. 2020 yılında 8 aylık doluluk
%22.2 oranında, 2019 yılında ise %49 oranında gerçekleşmişti.
Ülkeyi Mart 2020’de etkilemeye başlayan Covid-19 pandemisi
nedeniyle ülkeye girişlere kısıtlama getirilirken, turizm sektörü de
zor günler yaşamaya başladı. Temmuz 2020’de önlemler biraz
hafifletilmesine rağmen, pandemi sürecinin uzaması nedeniyle
kısıtlamaların birçoğu halen devam ediyor.
8 AYDA 42 BİNİ KKTC UYRUKLU 137 BİN KİŞİ KONAKLADI
Turizm ve Planlama Dairesi verileri, Ocak-Ağustos periyodunda

turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile
diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 85 bin 337 kişi olduğunu
gösteriyor. Konaklayan kişi sayısına 42 bin 506 KKTC uyruklu da
eklenince bu rakam 137 bin 883’e çıkıyor.
2020’de otellerde konaklayan kişi sayısı 204 bin 096’sı yabancı, 34
bin 740 KKTC’li olmak üzere 238 bin 836 kişiydi.
Bakanlık verilerine göre sekiz aylık sürede otellerde konaklayan
TC uyruklu sayısı 2020’nin aynı dönemine kıyasla %46.6 oranında
azalarak 139 bin 759 kişiden, 74 bin 688 kişiye indi.
KKTC uyruklu sayısında ise artış var. 2020’nin ilk sekiz aylık döneminde
34 bin 740 kişi olan konaklayan yerli turist sayısı 2021’de %22.4’lük
artışla 42 bin 506 kişiye yükseldi.
Konaklama verilerinde yerli turistlerin oranı %30.8’e yükseldiği
dikkati çekerken, bu oranlar TC uyruklularda %54.16, üçüncü ülke
uyruklularda %15 düzeyinde gerçekleşti.
GECELEME SAYISI 2,7 MİLYONDAN 376 BİNE İNDİ
Turizm verilerinde en dramatik düşüşlerden biri de geceleme sayıları
oldu. 2019 yılının Ocak-Ağustos periyodunda yabancı uyruklularda 2
milyon 779 bin 852 olan geceleme sayısı, 2020’de %76’lık azalışla 645
bin 128’e, 2021’de ise %86.6’lık azalışla 376 bin 062’ye düştü.
Veriler ayrıca, yabancı uyruklularda bu yılın toplam geceleme
rakamlarının 2019’a kıyasla %86.6 oranında daha düşük olduğunu
gösteriyor. Ancak, KKTC uyrukluların geceleme sayılarıyla bu düşüş
oranı %83.7’ye iniyor.
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Elektrik Mühendisi, Biricik Elektrik Direktörü Samet Biricik Ekonomi
Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu

“Enerji ülkemizin en büyük kanayan yarasıdır”

“

Samet Biricik şirketin
çalışmalarından bahsederek,
ülkedeki enerji politikalarına
değindi. Navlum maliyetlerinin
yüksek olmasının sıkıntı
yarattığını ifade eden Biricik,
yerli önemin pandemi
döneminde bir kez daha ne
kadar önemli olduğunun altını
çizdi.

Kuşaktan kuşağa Biricik Elektrik...
“1984 Lefkoşa’da doğdum. Elektrik
Mühendisiyim. Aile şirketimiz olan Biricik
Elektrik 1975 yılında kuruldu. Firmamız
günümüzde halen alanında uzmanlaşmış bir
firmadır. 2019 yılında babamızı kaybettikten
sonra, emanet aldığımız firmamızı ileriye
götürmek için çalışıyoruz.”

önemli bir sorun. Yenilenebilir enerji
konusunda bir takım hatalar yaptık. Örnek
verecek olursak, bireylerin kendi evleri için
güneş enetji sistemi kurmaları yerinde 10-20
MW Güneş enerji tarlaları kurarak isteyen
bireylerin alt limiti 1 kw dan başlayarak hisse
modeli çok daha uygun verimli ve verimliliği
yüksek yapı oluşturulmalıydı.

200 bin’in üzerinde imalat…
Bir aile işletmesi olan firmamız 1975’den
günümüze Kuzey Kıbrıs’ta elektrik sektöründe
elektrik makineleri, güç sistemleri ve güç
elektroniği hizmeti veriyor. Firmamız daima
üretim ve imalat yaparak ülkemize katkıda
bulunma ilkesi ile çalışmıştır. Firmamız günün
şartlarına uygun olarak üretim ve hizmet
yelpazesi değişen koşullara göre her zaman
güncellenmiştir. 1975 yılında motor sarım
ve motor kontrol sistemleri ile başladığımız
faaliyetlerimizi 1987 yılında florosan armatür
imalatı yaparak devam ettik. 200 bin’in
üzerinde imalatını gerçekleştirdiğimiz
ürünlerimiz inşa edilen birçok iş yerini ve
hemen hemen tüm konutları aydınlatmıştır.

Evinize veya işletmenize PV sistemi kurmak
yerine neredeyse yarı fiyatına PV tarlalarından
enerji üretim hissesi alınabimeliydi. Bu modelin
getireceği birçok fayda vardı. 2009’da bu
modeli ilgili paydaşlara bahsettik anlattık fakat
kurumlara olan güvensizlik ve ortak hareket
etmekte olan zayıflığımız bu modelin hayata
geçmesini engelledi.
Bireylerin kurmuş oldukları sistemlerin bir çoğu
hedef üretimi gerçekleştiremiyor.
Bunun başlıca sebebleri şebeke voltajının
stabil olmamasından ötürü üretim zayıflığı gibi
sebepler. Dağınık üretim dediğimiz bu model
ilerleyen günlerde gerek bireylere gerek
şebekeye daha büyük sorunlara sebep olacağı
ortadır.

Birçok ilke imza atıldı…
1990 yılında Taban Globu imalatı yaptık. 1995
yılında İngiliz standartları prizler için sıva altı
teneke kutu imalatı yaparak, bir milyon’u
aşkın üretim yaptık. Kuzey Kıbrıs’ta wylex
tipi ürünler için ilk sıva altı akım dağıtım pano
imalatını yaparak bir ilke imza attık. Binlerce
iş yeri ve konut akım dağıtım panolarımız ile
enerjiye kavuştu. 2006 yılında çalışmalarına
başladığımız küçük, orta ve büyük reaktif
güç kompanzasyon pano üretimi ile 50
Mvat’ın üzerinde üretim yaparak her iş yeri ve
fabrikada yer aldık. Enerji ve güç kalitesinde
çözümler üretmeye devam ediyoruz.

Ayrıca şu anda uygulanan model ile PV sistemi
kurmamış bireylerin elinden güneş enerji
sistemini kurma hakkı alınmış olacak. Ekonomik
ve sosyal yönden güçlü olan vatandaşlar şu
anda bu sistemi kuruyor. Bu yönde gelinen
aşama evinde güneş enerji sistemi olan ve
ekonomik anlamda güçlü olan bireyler
KIB-TEK’e her hangi bir ücret ödemiyor.
Evinde güneş enerji sistemi olmayan PV
sistem kurmayı uygun bulmamış ve mali
yönden güçlü olmayan vatandaşlarımız,
KIB-TEK’e en büyük katkıyı yapan dengesiz bir
yapı oluştu.

Bireysel Güneş enerji panellerinin
kurulumu ciddi sorunlara yol açtı.
Enerji her ülkede olduğu gibi ülkemizdede

“Enterkonnekte Sistem doğru yönetildiği
takdirde avantaj sağlayacak”
Türkiye ile Kıbrıs arasında denizin altından
bir iletim hattının gelmesi doğru yönetildiği

“

takdirde, bakınız bir kez daha söyleme ihtiyacı
duyuyorum, doğru yönetildiği takdirde, çok
büyük bir avantaj sağlayacağından eminim. Bu
bağlamda güneş enerji sistemi kurulumunda
büyük bir artış olacaktır. Bundan kesinlikle bir
şüphemiz olmamasının sebebi, bu sistemin
maliyetinin oldukça yüksek olduğunu
belirtmek isterim ki, bu yönde birçok soru
işaretleri var.
Bu sistemin gerçekleşmesi kesinlikle
gerekiyor. Bu konuda herkes hem fikir. Ancak
finansman konusunda sıkıntı yaşanmakta.
Ayrıca uluslararası teknik ve yasal engeller
bulunmakta.
“Rekabet günümüzde arttı”
Günümüzde birçok etkenden dolayı her geçen
gün rekabeti daha da artırıyor. Rekabetin
artmasının birçok sebebi bulunmaktadır.
İnsanların gelirlerinin azalması, dövizin
yükselmesi, alım gücünün düşmesi, nüfusun
giderek azalması inşaat sektörünü sekteye
uğrattı.
Dolayısı ile pasta küçüldü ve buna bağlı olarak
da rekabet günümüzde arttı. Özellikle devletin
projeleri biz yatırımcıları bu konuda bir nebze
de olsa rahatlatarak, kısa dönem de olsa
önümüzü görmemizi sağladı.
“Yerli üretimimizi arttırmalıyız”
Ülkenin bugünkü durumu hakkında herhangi
bir şey söyleyemeye gerek duymuyorum. Her
şey açıkça ortadadır. Ülke ekonomisin büyük
bir bölümünün inşaat sektörüne bağlı olması,
bizim için büyük bir dezavantajdır.
Pandemiden dolayı turistlerin ve
öğrencilerin gelmemesi ülkeyi büyük bir
sekteye uğratmıştır. Hızlı bir şekilde iç
tüketimimizde kullandığımız ne varsa, yerli
ve kendi üretimimiz olan ürünleri bir an
önce çoğaltmanın politikasını oluşturmamız
gerekmektedir. Her ürünü yerli yapamayız,
ancak üretimi artırmak için bu konuda çeşitli
projeler üreterek hayata geçirebiliriz”
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