
K ı b r ı s  T ü r k  T i c a r e t  O d a s ı

EKONOMi
ücretsizdir.MAYIS/2022

gazetesi

OTELLERDEKİ DOLULUK 
ORANI İLK 5 AYDA % 
29,6’YA YÜKSELDİ

“KABLO İLE TÜRKİYE 
ÜZERİNDEN DÜNYAYA
BAĞLANMAK MÜMKÜN’’

Kısa Film Yönetmeni  Doğuş Özokutan

KKTC Merkez Bankası 2021’de ülkede faaliyet gösteren 21 bankadan daha 
fazla kâr sağladı. Merkez Bankası’nın salı günü açıkladığı 2021 yılı Faaliyet 
Raporu’na göre, banka geçen yıl 506 milyon 451 bin 271 TL (yaklaşık 40 
milyon dolar) kâr elde etti.

Sayfa 12

Sayfa 4 Sayfa 17

Merkez Bankası 506.5 
Milyon Tl kârla 
1.sırada!

“KADINLARIN BİRBİRİNİ 
DESTEKLEMESİNİN ÇOK ÖNEMLİ 
OLDUĞUNA İNANANLARDANIM”

Sayfa 2-3
Just LTD Direktörü Aziz Limasollu (Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı)
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Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin şu an tam 
fırsatı olduğunu söyleyen Limasollu, projenin çok kolay 
olmadığını, bugün başlansa 5 yılda ancak bitebileceğini 
kaydetti.
Başkan Yardımcısı Limasollu, geçmişte bir iş insanının 
Türkiye’den kablo ile elektrik getirmek için proje 
ürettiğini fakat bunun değerlendirildiğine dikkat 
çekerek, ‘’o projenin hayat bulması ile güneş enerjisiyle 

ürettiğimiz elektriği Türkiye’ye de 
gönderebilme şansımız olacaktı’’ dedi. 

“Enerji koridoru şekil değiştirme yolunda 
ilerliyor’’ 

Henüz bu konu günümüzde 
tartışmaya açılmamış, gizli kapılar 
ardında konuşulan bir yapıya 
sahip bir proje. Daha önce de bir 
iş adamımız o dönemde kablo 
ile Türkiye’den ülkemize elektrik 
gelmesi konusunda bir çalışma 
yapmış ve belli bir yere kadar 
da bu çalışmayı getirmişti. Bunu 
bakanlıklara sundu fakat daha sonra 
ilerleyen zamanlarda bu projenin 

konusu kapatılmıştı. Daha sonraki 
dönemlerde KIB-TEK vasıtasıyla yine 

işbirliği devam etmiş ve buna yönelik 
bazı çalışmalar yapılmıştı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da katılım 
gösterdiği Türkiye’de gerçekleşen bir 

sempozyuma katıldık. Bu sempozyumda enerji 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Aziz 
Limasollu enerji konusunda konuşarak, kablo ile 
Türkiye üzerinden dünyaya bağlanmamın mümkün 
olabileceğini ifade etti.

“KABLO İLE 
TÜRKİYE 
ÜZERİNDEN 
DÜNYAYA 
BAĞLANMAK 
MÜMKÜN’’

Aziz Limasollu
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da katılım 
gösterdiği Türkiye’de gerçekleşen bir 

sempozyuma katıldık. Bu sempozyumda 
enerji fiyatlarının düşmeyeceğini, tam 

aksine artmaya devam edeceğini 
gözlemledik. Şu an devam eden 
Ukrayna Rusya savaşı Avrupa ve 
Amerika ile olan ipleri germiştir. 

Bundan dolayı da enerji koridoru şekil 
değiştirme yolunda ilerliyor. Dolayısı 

ile bu konuya ilgi duyan birçok kişi bir 
kablo projesinin var olduğunu biliyor.

‘‘

‘‘
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fiyatlarının düşmeyeceğini, tam aksine artmaya devam edeceğini 
gözlemledik. Şu an devam eden Ukrayna Rusya savaşı Avrupa ve 
Amerika ile olan ipleri germiştir. Bundan dolayı da enerji koridoru 
şekil değiştirme yolunda ilerliyor. Dolayısı ile bu konuya ilgi duyan 
birçok kişi bir kablo projesinin var olduğunu biliyor. 

“Başka ülkelerden ucuz elektrik alabilmek için anlaşmanın ucu 
açık kalmalıdır’’
Yaptığımız temaslar kapsamında şunu gördük. Biz bir an önce bu 
kabloyu ülkemize getirmek zorundayız. Türkiye’de birçok tedarik 
şirketi var. Biri kömür ile kömür santrali kurar, diğeri termik santrali 
kurar, bazıları petrol tedarik eder. Bu santraller enerjiyi açığa çıkarıp 
satıyorlar. Ve biz bunlarla yaptığımız temaslarda bize ‘’anlaşmayı 
yaparken ucu açık bırakın’’ diyorlar. Yani Bulgaristan’dan da 
Polanya’dan da ve başka ülkelerden de elektrik alabilmemiz için 
anlaşmanın ucu açık kalmalıdır. Bir dönem Bulgaristan çok ucuza 
elektrik veriyordu ve birçok tedarik şirketi de elektriği oradan alırdı. 
Enterkonnekte sistem demek Türkiye’den kablo ile elektrik alıyorken 
elektriği Türkiye’den almıyorsunuz. Sadece Türkiye ile yolumuz 
kesişiyor ve en uygun elektrik hangi ülkede ise oradan satın 
alabilirsiniz. Biz bu kablo ile dünyaya bağlanırsak güneş enerjisinden 
de maksimum seviyede faydalanabileceğiz. İşte bunu da aracı 
şirketler vasıtasıyla yapacağız. Dikkatinizi çekmiştir ülkemizde tüm 
evlerin çatılarında ‘’güneş paneli’’ vardır.

Depolar yapılırken güneş paneli de otomatik olarak üzerinde 
yapılıp birlikte satılmaktadır. Kimse ayrı almıyor. Güneş paneli depo 
ile birlikte veriliyor. Biz, dünyada en fazla güneşten faydalanan 

ülkelerin arasındayız. İspanya’dan sonra güneş ışınlarını en iyi üreten 
ülkeyiz. Eğer kablo ile elektrik gelmesini başarabilirsek bu güneş 
enerjisinden de en iyi şekilde faydalanabileceğiz.

“Depolanabilir güneş enerjisi de hayata geçmelidir”
En son protokolde ‘’KKTC elektrik sektörü yeniden yapılandırılacak; 
üretim iletim dağıtım ağı iyileştirilecek’’ diye bir madde yer 
alıyordu yani KKTC’ye iki adet 2*25 MW santral yani toplamda 
50 MW  geleceği ve enerji ihtiyacımızı karşılayacağı var. Zaten 
biz Güney Kıbrıs ile enterkonnekteyiz. Bu bizi biraz rahatlatıyor. 
Depolanabilir güneş enerjisi de hayata geçmelidir. Bunu konuşma 
için erken olabilir ama depolanabilir bir güneş santralinin kurulması 
da mümkündür. Bunun teknik düzeyde çalışılması ve araştırılması 
gerekiyor. Dünyada bu deneniyor. Bizim de buna dâhil olmamız 
gerekiyor. Bu bir politika işidir.
 
Akıllı sayaçların faydası var mı?
Akıllı sayaçların faydası sayaçların standardı gereği sayaçlarda 
oluşan %3 hata payının %1’in altına indirilmesi. Abonelerin mail veya 
SMS yoluyla bilgilendirilmesi. Temel elektriksel değerlerin sürekli 
takip edilmesi. Reaktif enerjinin ölçümü ve ücretlendirilmesi ile iletim 
hatlarının daha etkin kullanılmasıdır. 
 
“Enerji şekil değiştirecek’’
Enerji koridoru değişiyor. Bir an önce kablo ile ilgili bir çalıştay 
yapılması gerekiyor. Konjonktür değişiyor ve dünyada savaş var. 
Enerji bir şekilde şekil değiştirecektir. Biz atak yaparak projemizi 
hayata geçirmeliyiz.

Biz, dünyada en fazla güneşten faydalanan ülkelerin arasındayız. İspanya’dan sonra güneş ışınlarını en iyi üreten ülkeyiz. 
Eğer kablo ile elektrik gelmesini başarabilirsek bu güneş enerjisinden de en iyi şekilde faydalanabileceğiz.
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Merkez Bankası 2021 Faaliyet Raporu’na göre 
ayrıca, banka bilançosu aktif toplamı 2021’de 
önceki yıl sonuna göre %75.3 oranında 
artarak 29 milyar 253,4 milyon TL’ye, öz 
kaynaklar toplamı 1 milyar 376,1 milyon TL’ye, 
yasal karşılıklar 4 milyar 920,5 milyon TL’ye, 
bankalararası para piyasası işlemleri ise 9 
milyar 956,3 milyon TL’ye ulaştı.

ÜLKE BANKALARININ TOPLAMINDAN %12 
FAZLA
KKTC’de 2021 yılında Merkez Bankası dışında 
kalan 21 bankanın toplam kârlılığı 1 milyar 436 
milyon 322 bin TL seviyesinde açıklandı. MB’nin 
verileri kullanılarak yapılan hesaplamada ise 
sektörün ABD Doları cinsinden kârlılığının ise 
110 milyon 678 bin dolar olduğu görülüyor. 
Verilere göre KKTC bankalarının (15 adet özel 
sermayeli banka) 2021 yılında sağladığı toplam 
kâr 442,6 milyon TL olurken, bu miktar Merkez 
Bankası’nın kârından %12.6 oranında daha az.

İŞ BANKASI DAHİ YARISINA ULAŞAMADI
Merkez Bankası’nın en yakın rakibi ise Türkiye 
İş Bankası oldu. İş Bankası 2021’de 240,7 

milyon TL kâr sağlarken, yine de MB’nin kâr 
miktarından %52.48 oranında daha uzak kaldı. 
KKTC’de faaliyet gösteren Türkiye merkezli 
5 şube bankası 2021’de toplam 677 milyon 
108 bin TL’lik kârlılıkla MB hariç sektörün tüm 
kârlılığın %47.14’üne ulaştı. 2021’de Türkiye 
Garanti Bankası 170,8 milyon, TC Ziraat Bankası 
162,9 milyon ve Türkiye Halk Bankası da 72,3 
milyon TL kârla dikkat çekiyor.

AKTİF TOPLAM %75.3 ARTTI
Rapora göre, KKTC Merkez Bankası bilançosu 
aktif toplamı 2021 yılında önceki yıl sonuna 
göre %75.3 artarak yıl sonu itibarıyla 29 milyar 
253,4 milyon TL’ye, öz kaynaklar toplamı 1 
milyar 376,1 milyon TL’ye, yasal karşılıklar 4 
milyar 920,5 milyon TL’ye, bankalararası para 
piyasası işlemleri ise 9 milyar 956,3 milyon 
TL’ye ulaştı.
Raporda, teşkilat yasasında  kadro sayısı 205 
olarak belirlenmesine rağmen 125 personelin 
görev yaptığı, 2021 yılında  çevrim içi yurt dışı  
eğitim programlarına 38 kişinin iştirak ettiği 
ifade edildi. Raporda, “KKTC Merkez Bankası, 
KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın 

uluslararası standartlara yakınlaşması, politika 
araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine 
yardımcı olacak biçimde kullanılması ve 
mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 
korunması yönündeki çalışmalarına 2021 
yılında da devam etmiştir. 
Bu çerçevede 2021 yılı içinde, Bankacılık 
Yasası, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası, 
Tüketici Kredileri Yasası ve Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin 
Önlenmesine İlişkin Yasa’nın Banka’ya verdiği 
yetkilere dayanarak 9 adet değişiklik tebliği 
düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.” denildi.

SALGIN VE EKONOMİ
Raporda ayrıca, 2021 yılında da devam eden 
Covid-19 salgınının ekonomik aktivite üzerinde 
yarattığı olumsuzluklar, kredi borçluları 
üzerinde yarattığı zorluklar ve işletmelerin 
karşılaştıkları nakit akış problemlerini asgari 
düzeye indirmek amacıyla, 2020 yılı içerisinde 
uygulamaya konulan düşük faizli kredi 
paketlerine kapsamı genişletilerek devam 
edildiği ve kredilerin yapılandırılmasına imkân 
sağlandığı vurgulandı. 

Merkez Bankası 506.5 
Milyon Tl kârla 1.sırada!

KKTC Merkez Bankası 2021’de ülkede faaliyet gösteren 21 bankadan daha fazla kâr sağladı. Merkez Bankası’nın salı günü açıkladığı 2021 
yılı Faaliyet Raporu’na göre, banka geçen yıl 506 milyon 451 bin 271 TL (yaklaşık 40 milyon dolar) kâr elde etti.



EKONOMi
gazetesi5 MAYIS /2022



EKONOMi

gazetesi 6MAYIS/2022

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Anı Ormanı projesi fidan dikimi etkinliği 
Tepebaşı bölgesinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Anı Ormanı projesi fidan dikimi etkinliği Girne – 
Güzelyurt Anayolu üzerinde Tepebaşı bölgesinde Oda Başkanı Turgay 
Deniz, Yönetim Kurulu üyeleri ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 
Dursun Oğuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Deniz yaptığı konuşmasında  Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak iş 
dünyasına sağlamış oldukları desteklerin yanı sıra temiz çevre ve doğal 
hayatın desteklenmesi kapsamında sosyal sorumluluk projelerine de her 
zaman destek verdiklerini belirtti.

Oda Başkanı Turgay Deniz sözlerine şöyle devam etti:  ‘Akdeniz 
kuşağı ikliminde yer alan ülkemizde, insan orman ilişkisinin etkisiyle 
her yıl orman yangınları meydana gelmekte, orman alanlarının yok 
olmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere 2020 yılının Mayıs ayında 
Tepebaşı bölgesinden başlayarak Kalkanlı bölgesine kadar büyük bir 
alan çıkan yangın sebebi ile harap olmuş bir çok ağaç telef olmuştur. 
Uzun süren çabalar sonucu yangınlar söndürülmüş ve kontrol altına 
alınmıştı. Yangınların söndürülmesinin ardından yapılması gereken 
ilk ve en önemli şey yanmış araziyi kontrol altına alıp, koruyup, 
gözlemlemektir. Ayrıca, fidanların dikilmesi, ağaçların büyütülmesi ve 
bakımı için hepimize görev düştüğünü düşünüyorum. Bu sebeple 
özellikle Tepebaşı bölgesinin ağaçlandırılması çok büyük önem arz 

etmektedir. Bugün 
burada KKTC Orman 
Dairesi Müdürlüğü 
tarafından Odamıza 
KTTO Anı Ormanı 
olarak tahsis edilen 
Tepebaşı Bölgesinde 
‘’Her üyeye bir 
fidan’’ kampanyamız 
kapsamında 
fidan dikimini 
gerçekleştiriyoruz. 
Bu kapsamda 
Anı Ormanımıza 
2250 Kızılçam, 750 
Ilgın, 500 Harup, 
250 Akasya, 1000 

Zakkum, 100 Adaçayı, 50 
Badem ve 100 Mavi Servi 
fidanı dikilmiş olacaktır. 
Doğal ortamda yaşayan tüm 
canlıların ve ormanlarımızın 
sürdürülebilir bir yapıda 
gelecek nesillere aktarılması 
için üzerimize düşen 
sorumluluk bilinci ile her türlü 
sosyal sorumluluk projesini 
yerine getireceğimizi belirtir, 
bu projede katkılarından 
ötürü Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanlığımıza 
teşekkürlerimizi iletirim.’  
Deniz, KTTO Anı Ormanının 
hayırlı ve uğurlu olmasını 
diledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Dursun Oğuz yaptığı 
konuşmasında,  KTTO Başkanı 
Turgay Deniz’e göstermiş 
olduğu duyarlılıktan dolayı 
teşekkür etti.

İki yıl önce Tepebaşı’nda çıkan yangından dolayı çok üzgün olduğunu 
ifade eden Oğuz, ‘İnsanoğlunun doğaya zarar verdiğini ama yine 
koruyup kollayacak olan, ekecek, büyütecek olan insanlarımızdır’ dedi.

Oğuz, ‘Bu nedenle fidan ekimi kadar toplumumuzun eğitilmesi, 
bilinçlendirilmesi  gerekmektedir. Biz bu amaçla hem bu dikilen 
fidanların korunması ile görevliyiz hem de yeni fidanlar ekmekle 
görevliyiz. Burada yaklaşık bin hektarlık bir alan yandı ve zarar 
gördü. Ülkemizdeki bir çok sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluş,  iş 
insanlarımız, çıkan yangın sonrası bu bölgeye yeniden hayat vermek için  
büyük hassasiyet gösterip talepte bulundular. Bizim de görevli Bakanlık 
olarak bu yapılan çabaya destek çıkmak, korumak görevimizidir.  Bu 
yıl 130 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek olsa da  bizim hedefimiz 1 
milyon fidan dikmektir.  Amacımız da bu ürettiğimiz fidanları gelecek yıl 
içerisinde toprakla kavuşturmaktır.  Ülkedeki orman varlığını arttırmaktır. 
Çünkü orman hayat, orman nefestir. Bunun bilinci içerisindeyiz.’  dedi.

‘KTTO Anı Ormanı’ projesi fidan 
dikimi etkinliği gerçekleştirildi
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HAVAYOLUYLA 403 BİN KİŞİ… KKTC’ye 
2022 yılının Ocak ve Mayıs ayları 
arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları (Kıbrıs 
Cumhuriyeti) da dâhil olmak üzere 
hava, deniz ve kara yoluyla 2 milyon 037 
bin 023 yabancı uyruklu geldi. Turizm 
Bakanlığı verilerine göre, yabancıların 
402 bin 872’si havayoluyla, 33 bin 122’si 
deniz yoluyla, 1 milyon 601 bin 119’u da 
kara yoluyla ülkeye giriş yaptı. Covid-19 
pandemisinin yoğun olarak yaşandığı 
2021’de 5 aylık sürede hava ve deniz 
yoluyla 43 bin 990, kara yoluyla da 16 
bin 001 yabancı uyruklu ülkeye ulaşmıştı.

339 BİN TC UYRUKLU… KKTC’ye yılın ilk 
beş ayında hava ve deniz yoluyla giriş 
yapan Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların 
sayısının %1,412 (bin 412) oranında 
arttığı dikkati çekti. 2021 yılında 22 bin 
399 olan TC uyruklu sayısı, 2022’de 338 
bin 639’a çıktı. TC uyrukluların 307 bin 
638’i hava limanından, 31 bin 001’i de 
deniz limanlarından giriş yaptı. Aynı süre 
içerisinde Kuzey Kıbrıs’a ulaşan 3’ncü 
ülke uyrukluların 95 bin 144’ü hava, 2 bin 
121’i de deniz yolunu kullandı.

RUMLAR 1 MİLYONU AŞTI… Kara 
kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a 
gelen yabancı uyruklular %65’inin 
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanan 
Kıbrıslı Rumlar olduğu saptandı. Beş 
aylık sürede 1 milyon 033 bin 953 Kıbrıslı 
Rum Kuzey’e geçerken, en az 40 ayrı 
ülke vatandaşı olan 567 bin 166 kişi de 
bunlara katıldı. Ocak-Mayıs periyodunda 
Kıbrıslı sayısında geçen yıla kıyasla 
%16,208 (16 bin 208), diğer yabancılarda 
ise %5,771 (5 bin 771) oranında artış 
oldu.

KIBRISLILARIN GÜNEY TERCİHİ… Kara 
kapılarından giriş yapan 1,4 milyonu 
aşkın kişi arasında Birleşik Krallık 
vatandaşı olan 10 bin 188 Kıbrıslı Türk 
de dâhil. Havayoluyla KKTC’ye gelen 
İngiliz vatandaşı Kıbrıslı Türk sayısı ise 
2 bin 909’da kaldı. Rakamlara göre 
Ocak-Mayıs arasında Güney Kıbrıs’a 
geçen Kıbrıslı Türk sayısı ise 653 bin 
330 kişi olarak istatistiklere yansıdı. Bu 
sürede, ülkeye hava ve deniz limanlarını 
kullanarak giriş yapan KKTC uyrukluların 
sayısı ise 66 bin 091 kişi olarak kayıtlara 
geçti.

İlk beş ayda 
1Milyon 034 bin 
Kıbrıslı Rum Kuzey’e, 
653 bin Kıbrıslı Türk de 
Güney’e 
geçti

KKTC’ye 2022’nin Ocak-Mayıs periyodunda hava, 
deniz ve kara yoluyla yabancı uyruklu yağdı
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Gözde Erkanat - KTTO Ekonomi Uzmanı

Küresel Kurumlar Vergisinde Anlaşama Sağlanamadı

AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Ekonomik ve Mali İşler 
Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Lüksemburg’da bir araya geldi. 
Toplantının kamuya açık kısmında konuşan Macaristan Maliye 
Bakanı Mihaly Varga, ülkesinin bu aşamada küresel kurumlar 
vergisi reformunu destekleyemeyeceğini belirterek, karar için 
gerekli oy birliği sağlanmasını engelledi. Varga, söz konusu 
çalışmanın henüz hazır olmadığına işaret ederek, bu konuda 
çözüm sağlamak için çabaların sürmesinin önemini vurguladı. 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çok uluslu şirketlere yüzde 15 
oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda 
uzlaşı sağlayamadı. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı 
Peter Szijjarto da konuyla ilgili bu hafta yaptığı açıklamada, 
Avrupa’nın Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 
derin bir ekonomik sıkıntı yaşadığını, bu aşamada küresel asgari 
vergiyi uygulamaya uygun bir ortam olmadığını belirtmişti. 
Anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet 
şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023’ten itibaren 
en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyor. Söz 
konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları 
sunan İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde genel merkezleri 
kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.

Yakıt Fiyatlarında Geçici Vergi İndirimi

ABD Maliye Bakanı Jenet Yellen yaptığı açıklamada son dönemde 
artan resesyon tartışmalarına karşın ekonominin yavaşlamasını 
beklediğini söyledi. Ayrıca ABD’de yakıt fiyatlarında geçici 
olarak vergiyi askıya almanın gündemde olduğunu açıkladı. 
ABD Maliye Bakanı, enflasyonun kabul edilemeyecek düzeyde 
yüksek olduğunu ve  bunda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin 
de etken olduğunu aktardı. Enflasyonun nedenlerinin küresel 
olduğunu, bu etkenlerin bir anda hafifleyecek gibi görünmediğini 
vurguladı. Yellen, bununla birlikte enflasyonun gelecek aylarda 
düşmesini beklediğinin mesajını verdi. Çin’e yönelik vergilere 
de değinen Yellen, eski Başkan Donald Trump döneminde 
uygulamaya konan bazı vergilerin hiçbir stratejik amacı olmadığını 
ve Joe Biden’ın Çin’e yönelik vergi politikasını değerlendirdiğini 
kaydetti.

Rusya’nın Petrol İhracatı  Yüzde  Doksan Azaltılacak

Brüksel’de bir araya gelen AB üyesi ülkelerin liderlerinin gece geç 
saatleri kadar yaptıkları görüşmelerde sağladıkları uzlaşmayı AB 
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı 
Charles Michel duyurmuştu.
Von der Leyen yaptığı açıklamada,  anlaşma ile Rusya’dan AB’ye 
petrol ithalatının 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık yüzde doksan 
azaltacağını belirtti.
Von der Leyen, “AB devlet ve hükümet başkanlarının altıncı 
yaptırım paketi üzerinde prensipte uzlaşabilmesinden dolayı 
mutluyum. Rusya’dan AB’ye petrol ithalatı böylece yıl sonuna 
kadar yüzde 90 civarında efektif bir şekilde azaltılacak” dedi.
AB bu uzlaşma ile sadece deniz yoluyla petrol ithalatını 
durdurmayı planlıyor. Rusya’dan petrol boru hattıyla ithalat 

devam edecek. AB Rusya’dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz 
yoluyla, üçte birini ise boru hattıyla temin ediyor. Druzhba 
boru hattının kuzey kısmı Polonya ve Almanya’ya, güney kısmı 
ise Macaristan, Çekya ve Slovakya’ya Rus petrolünü sağlıyor. 
Druzhba’nın güney kısmının Avrupa’ya yüzde 10 petrol sevkiyatı 
yapması planlanıyor. Zira Almanya ve Polonya söz konusu boru 
hattından petrol ithal etme ayrıcalığından yararlanmayacaklarını 
daha önce duyurmuşlardı. AB Komisyonu daha önce hazırladığı 
altıncı yaptırım paketinde Rusya’dan ham petrol tedarikinin altı 
ayda, rafine ürün tedarikinin ise sekiz ay içinde aşamalı olarak 
sonlandırılmasını planlamıştı. Macaristan ve Slovakya’ya yirmi aylık 
zaman tanınması öngörülmüştü. AB düşünce kuruluşu Bruegel’in 
verilerine göre AB ülkeleri Rusya’dan günlük 450 milyon euro 
değerinde petrol, 400 milyon euro ise doğal gaz satın alıyor. 
AB liderleri Rusya’ya yönelik altıncı yaptırım paketinde petrol 
ambargosunun yanı sıra Rusya’nın en büyük bankalarından biri 
olan Sberbank’ın para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılmasında 
da uzlaştı.

Fitch, Türkiye İçin Tahminlerini Yükseltti

Fitch, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Polonya için büyüme 
tahminlerini yükseltti. Fitch, 2022 yılı için büyüme tahminini 
yüzde 2.4’ten yüzde 4.5’e çıkardı. Böylece tahminde yüzde 87.5 
oranında artış gerçekleşti. Fitch Ratings, beklentilerden daha 
güçlü gelen 2022 ilk çeyrek büyüme verilerinin ardından Türkiye, 
Brezilya, Güney Afrika ve Polonya için 2022 yılının tamamına 
yönelik büyüme tahminlerini yükseltti. Fitch geçtiğimiz günlerde 
yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2022 raporunda, 
küresel ekonomi için 2022 yılı büyüme tahminini, Çin ve gelişmiş 
ekonomilerdeki zayıf görünümü yansıtacak şekilde yüzde 3,5’ten 
yüzde 2,9’a indirirken, Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 
2,4’ten yüzde 4,5’e çıkardı.

Güney Kıbrıs Ekonomisine Büyük Darbe

Avrupa Birliği (AB) Çevre Programı’nın bir parçası olan ve 
karbon salınımını azaltmayı öngören tedbirler içeren “Fit 
for 55” programının Güney Kıbrıs ekonomisi için “büyük bir 
darbe” anlamına geleceği konuşuluyor. Söz konusu programın 
2030 yılına kadar karbon salınımının azaltılması konusunda 
birçok önlem alınmasını öngördüğünü, bu önemlerin ise başta 
uçak bilet fiyatlarının artması dahil birçok alanda olumsuz 
etkiler yaratmasının beklendiğini belirtiliyor.Haberde, Güney 
Kıbrıs’ın ekonomik kaybının 2050 yılına kadar 18 milyar Euro’ya 
ulaşabileceği belirtildi.

Enflasyon Rakamları Açıklandı

KKTC İstatik Kurumu, mayıs ayı tüketici enflasyon rakamlarını 
açıkladı. Aylık bazda artış %6,63 olurken, yıllık bazda artış ise 
%98,12 oldu. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana artış %43,10 
olarak açıklandı. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya 
göre en yüksek artış %24.26 ile lokanta ve oteller ana grubunda 
gerçekleşti. İkinci en yüksek artış ise %23.13 ile eğlence ve kültür 
ana grubunda gerçekleşti.
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KTTO Başkanı Turgay Deniz, Enerji ve Ekonomi Bakanı Olgun 
Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Oda Başkanına Başkan 
Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu üyeleri Omaç Cin, Ali Şah, 
Evren Günsel Erçelik ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

Halkbankası Ülke Müdürü Sevda Özen ve Ülke Müdür Yardımcısı 
Sadun Çağlar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e 
ziyarette bulundu. Ziyarette Oda Başkanı Deniz’e Başkan Vekili Aziz 
Limasollu ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce beraberindeki 
heyetle KTTO Başkanı Turgay Deniz’e ziyarette bulundu. Ziyarette 
Oda Başkanına, Başkan Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali Şah ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan Hellim’in Menşe 
İsmi Korumalı Ürün (PDO) Tüzüğü çerçevesinde ikinci Kıbrıslı Türk hellim 
üretici firmasının da başvurusu yapıldı. Başvuru dosyası Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası yetkilileri Mustafa Ergüven ve İzzet Adiloğlu tarafından denetleme 
kuruluşu Bureau Veritas’a iletildi.

Odamız, Tüzüğün kendisine verdiği hak ve sorumluluklar temelinde 
tescil süreci boyunca ortaya çıkan sıkıntıların aşılması için Bureau Veritas, 
Avrupa Komisyonu ve yerel paydaşlarla istişare içerisinde yürütmekte 
olduğu eşgüdümlü çalışmalarını sürdürmek ve sürece katkısını etkin bir 
şekilde koymak için konuyu yakından takip etmeye devam edecektir.





Doğuş ÖzokuTan

 Yüreklendiren

 Kadınlar

Kadın Senarist, Yönetmen, Yapımcı

KTTO Kadın Girişimciler 
Konseyi olarak çıktığımız 
yolda toplumumuz tarafından 
varlığı bilinmeyen birçok 
değerli kadın olduğunu 
düşünmekte ve nerdeyse 
bulunduğumuz her ortamda 
bunu deneyimlemekteyiz.
Bu nedenle kurulduğumuz ilk 
günden başlayarak projelerimiz 
hep Kadını görünür kılmak 
odağında şekillenmektedir. Bir 
süredir Yüreklendiren Kadınlar 
ismini verdiğimiz bu sayfalarda; 
bazen toplum tarafından hiç 
bilinmeyen, bazen ismi bilinen 
ama aslında topluma katkısı 
çok da göz önünde olmayan, 
bazen de hepimizin bildiği 
tanıdığı gurur duyduğu isimlere 
yer vermeye çalışıyoruz. 
Bu sayımızda alıştığımız “iş” 
konsepti yani ticaret, üretim 
ya da hizmet sektörlerinin 
dışında bir ismi konuk etmek 
istedik. İsmini son zamanlarda 
basında sıkça duyduğunuz, 
duyduğumuz bir isim… 
Doğuş Özokutan; ülkemizde 
hatta dünyada bile halen 
bir kadın için alışılagelmiş 
mesleklerden olmayan film 
sektörünü seçmiş, dünya 
çapında çok sayıda ödül 
kazanmış olan 3 kısa filmin 
yönetmeni, senaristi ve 
yapımcısı. 
Dünyada oldukça büyük 
bir ekosisteme sahip olan 
film sektörü ülkemizde ne 

yazık ki“sektör”olarak bile 
tanımlanacak bir noktada 
değil. Ancak her türlü maddi 
ve teknik kaynak yetersizliğine 
rağmen dünyada ses getirecek 
işlere imza atabilmenin 
mümkün olduğunun en güzel 
örneğine Doğuş Özokutan 
sayesinde gururla şahit olmaya 
devam ediyoruz. 
 
-Doğuş Özokutan kimdir?
Birçok ödüllü kısa filme imza 
atan Doğuş Özokutan, 1984 
yılında Lefkoşa’da doğdu. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 
Görsel Sanatlar alanında 
yüksek lisans yaptı. Festival 
Stratejisti Kathleen McInnis’in 
atölyesine katılarak “Senaryo 
ve Film Geliştirme” eğitimi; 
Zeynep Atakan’ın Yapımlab 
Atölyesi’ne katılarak yapımcılık 
eğitimi aldı. 
2005 yılından bu yana çeşitli 
belgesel projelerinde senaryo 
yazarı, yönetmen ve kurgucu 
olarak çalışan Doğuş Özokutan 
kariyeri süresince ayrıca 
gazetecilik yaptı; Avrupa 
Birliği Kıbrıs Ofisi ve Birleşmiş 
Milletler’in Kıbrıs’ta bulunan 
Barış Gücü için dönemsel 
kampanyalar yönetti; reklam 
videoları ve müzik klipleri çekti. 
2015 yılında yazdığı ve 
Vasvi Çiftçioğlu ile birlikte 
yönettiği ilk kısa filmi “Olağan 
Denemeler” 24 ülkede 41 
uluslararası festivalin resmi 
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“Kadın bakış açısıyla filmler 
yapılabilmesi sadece sanat 
için değil toplum için de hayati 
önemde”



seçkisine girmeyi başardı, ikisi Amerika, biri 
Brezilya’dan olmak üzere 3 uluslararası ödül kazandı. 
“Olağan Denemeler”, 2016 yılında dünya genelinden 
5 bin başvuru arasından Amerikan Akademi Ödülleri 
(OSCAR) için ön eleme yapan Japonya’daki “Short 
Shorts & Asia” Festivalinde de yarıştı. “Olağan 
Denemeler”, OSCAR ön elemelerinde yarışan ilk 
Kıbrıs Türk yapımı filmdir. Başrolünü Hatice Tezcan’ın 
oynadığı kısa film, hayatın anlamını sorgulayan bir 
kadının başarısız intihar girişimlerini konu alıyor. 

2018’de yazıp, yine Vasvi Çiftçioğlu ile birlikte 
yönettiği Kısmet, 39 uluslararası festival 
çerçevesinde 43 ülkede gösterildi. Kasım 2018’de, 
hem Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) hem de 
İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) için seçmeler yapan 
“Leeds Uluslararası Film Festivali”nde “İzleyici 
Ödülü”ne aday gösterilen 13 kısa film arasına 
girmeyi başaran Kısmet, Aralık 2018’de 
Brezilya’dan İzleyici Ödülü kazandı. “Kısmet”, 
BAFTA’ya akredite bir festivalde yarışan ilk ve 
tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olma özelliğini 
taşıyor. “Kısmet” kısa filmi ayrıca, Kasım 
2019’da GOYA olarak bilinen İspanyol Akademi 
Ödülleri için ön eleme yapan festivallerin resmi 
seçkisine giren ilk Kıbrıs Türk yapımı kısa film 
olmayı başardı. Başrolünde Osman Ateş, Deniz 
Çakır ve Mehmet Kumser’in yer aldığı “Kısmet”, 
ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı 
ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu 
alıyor. Doğuş Özokutan, tek başına yönettiği ve pandemi 
sürecinde tamamladığı son kısa filmi “Teslimat” dünya 
prömiyerini Torino Film Festivali’nde yaptı. “Teslimat” dünya 
prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana, 15 ülkede 60 
uluslararası festivalde gösterildi. Çekimleri Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin 
maddi katkılarıyla tamamlanan “Teslimat”ın İtalya’dan 
“İzleyici Ödülü”, Porto Riko’dan “En İyi Kısa Film” ve “En İyi 
Aktör”, İspanya’dan “En İyi Sosyal İçerikli Kısa Film”, “En İyi 
Uluslararası Kısa Film”, “En İyi Aktör” ve “En İyi Kısa Film”, 
ve ABD’den “En İyi Aktör” ödülü olmak üzere toplam sekiz 
uluslararası ödülü bulunuyor. İki kez Amerikan Akademi 
Ödülleri (OSCAR) için, sekiz kez de İspanyol Akademi 
Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan festivallerde yarışan 
Teslimat, GOYA’ya akredite festivallerden ödül kazanan 
ilk ve tek Kıbrıs Türk filmi olma özelliğini taşıyor. Başrolünü 
İzel Seylani’nin oynadığı film, kızının ameliyat masraflarını 
karşılamak için, bir grup mültecinin hayatını riske atan bir 
şoförün hikayesini anlatıyor.

 -Kadın girişimci olarak kendi işinizi kurma hikayenizi 
bizim için bir özetler misiniz?  Nasıl ve nereden 
başladınız, nereye geldiniz?
Bir kısa film yönetmeni olarak girişimci sayılır mıyım 
bilmiyorum... Sinema devasa ve çok karlı olabilen bir sektör 
olsa da kısa filmler işin daha çok sanat ayağında yer alıyor. 
Sonuçta uzun metraj filmler gibi sinema salonlarında yer 
alıp bilet geliri elde etmiyor kısa filmler. Film festivallerinde 
seyirciyle buluşuyor… O yüzden buna bir girişimcilik öyküsü 
olarak yaklaşamayız sanırım. 

Ancak derseniz ki, ülkede 
sinema sektörüne dair hiçbir 
altyapı yokken, bankadan borç 

alıp ilk filmimi çekmek çılgın bir girişimcilik 
örneğidir. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum… 

-Faaliyet gösterdiğiniz sektörde veya iş yaşamınızda 
kadın olmak ne demek? Kadın işi/erkek işi gibi 
kalıplaşmış tanımlar ile karşılaştınız mı?
Pek çok sektörde olduğu gibi sinema sektöründe de erkek 
egemen bir düzen hâkim. Yönetmen denilince çoğu kişi 
karşısında bir erkek bekliyor. Yönetmenlik, yönetme işi, en 
medeni ülkelerde bile hala erkek işi olarak görülüyor. 
Bu önyargı tabi ki birlikte çalıştığınız ekip üyelerinde de 
olabiliyor. Bir erkeğin sadece ben 
yönetmenim demesi bu şekilde anılıp 
sayı görmesi için yeterliyken bir kadının 
karşısındakini buna inandırması, 
“yeterliliğini” kanıtlaması gerekiyor. 

-Girişimci kadınlara pes etmemeleri 
için ne mesaj vermek istersiniz?
Hangi sektörde olursak olalım, ne iş 
yaparsak yapalım pes etmemek dışında 
pek bir şansımız yok sanırım. Sinema 
gibi önemli bir alanda kadın bakış 
açısıyla filmler yapılabilmesi sadece 
sanat için değil toplum için de hayati 
önemde. 
Bir de kadınların birbirini 
desteklemesinin çok önemli olduğuna 
inananlardanım. Bu zorlukları yaşayan 
tüm kadınlar, etrafındaki diğer 
kadınların da benzeri süreçlerden 
geçtiğini hatırlamalı ve birbirine bu 
farkındalıkla yaklaşmayı unutmamalı.
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%60’I 
“EŞDEĞER” 
KOÇANLI

KKTC’DE
SATILIK 
ARAZİLERİN 

KKTC’de 20 Haziran itibarıyla emlak ilanlarıyla satışa çıkarılan 4 bin 632 
adet arazi var. Aralık 2021’de satılık arazi adedi 3 bin 973 düzeyindeydi.
Ülkede bugünlerde satışta olan arazilerin 3 bin 274’ünü arsalar, bin 
358’ini (1,358) de arsa parselizasyonu veya yatırım yapmaya uygun 
tarlalar oluşturuyor.
Arsaların tüm satılık araziler içindeki payı %70.68, tarlaların payı ise 
%29.32 oranında hesaplandı.

%60’I EŞDEĞER STATÜSÜNDE
Satışa çıkarılan arsa ve tarlaların %59.87’sine denk gelen 2 bin 773 
adedinin “eşdeğer koçanlı” 
olduğu dikkati çekiyor. 
Verilere göre %11.85 (549 
adet) oranındaki “tahsisli 
araziler” (koçan statüsü 
belirsiz) de eşdeğerlere 
eklenince, satılıkların 
%71.72’sinin “Türk koçanlı 
olmayan” arazilerden 
oluştuğu görülüyor. Bu 
oran yılbaşında %77.17 
düzeyindeydi.

TÜRK KOÇANLILARIN PAYI 
ARTTI
Piyasada satılık 
pozisyonunda bulunan “Türk 
koçanlı” arazi sayısı 888’e 
çıkarken payı da %19.17’ye 
yükseldi. 2022 başında Türk 
koçanlı satılık araziler 759 
adet (%19.1) düzeyindeydi.
Piyasada 7 adet de 
“Yabancı koçanlı” arazi 
var. İlanlara göre ayrıca, 
“Mücahit puanıyla” elde 
edilen arazilerden 36 adeti, 
“Şehit çocuklarına” verilen 
arazilerin de 44 adedi şu 
anda satılık.

GİRNE ÖNDE, İSKELE PEŞİNDE
Emlak başkenti Girne ve bölgesi, satılık arsa ve tarla sayısında da önde. 
Veriler, Girne’de 1,768 (%35.84) adet satılık arazi olduğunu gösteriyor. 
Girne’nin ardından 1,102 adetle İskele ve 967 adetle Mağusa bölgeleri 
geliyor.
Lefkoşa’da 703, Güzelyurt’ta 45 ve Lefke’de de 46 adet satılık arazi 
var. En fazla Türk koçanlı arazi 355 adetle Lefkoşa ve 332 adetle Girne 
bölgelerinde. İskele’de 117, Mağusa’da 65, Lefke’de 17 ve Güzelyurt’ta 
da 2 adet Türk koçanlı satılık var.
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Turizm Bakanlığı 2022 yılı 
Ocak-Mayıs ayları verilerini 
açıkladı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine 
göre; Ocak-Mayıs 2022 
döneminde turistik tesislerde 
konaklama oranı geçen 
yıla göre yabancı turist 
bazında yüzde 2 bin 584, 
gecelemede ise yüzde bin 
739 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde 
ülkedeki turistik tesislerin 
ortalama doluluk oranı yüzde 
29,6’ya yükseldi. 2021 yılının 
aynı döneminde bu rakam 
yüzde 8,5 idi.

Turizm ve Planlama Dairesi 
verileri, 2022 yılının ilk 5 
ayında turistik tesislerde 
konaklayan Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu sayısı 
ile diğer yabancı uyruklu 
sayısının toplamının 282 bin 
557 kişi olduğunu gösteriyor. 
Bu sayı geçen yıl 10 bin 526 
olarak kayıtlara geçmişti.
Bakanlık verilerine göre 
5 aylık sürede otellerde 
konaklayan TC uyruklu sayısı 
2021’in aynı dönemine kıyasla 
yüzde 2 bin 279 artarak 216 
bin 150 oldu.

2022 yılının ilk 5 ayında 
otellerde konaklayan 66 bin 
407 diğer yabancı uyruklu 
sayısı da geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4 bin 
508 artış gösterdi.
2022 Ocak-Mayıs döneminde 
geceleme sayılarında da artış 
yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist 
bazında geceleme sayısı 982 
bin 739 ile geçen yıla oranla 
yüzde bin 739 artış oldu.

Otellerdeki doluluk oranı ilk 

5 ayda % 29,6’ya yükseldi
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Fed faiz kararını açıkladı. 28 yılın en yüksek 
faiz artışını gerçekleştirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) 
28 yılın en yüksek faiz artışını 
gerçekleştirdi. Fed politika faizini 
75 baz puan artırarak yüzde 
1,50-1,75 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed), 
politika faizini 75 baz puan 
artışla yüzde 1,50-1,75 

seviyesine çıkardı.
Böylelikle Fed 1994 yılından 
bu yana en sert faiz artışını 
gerçekleştirmiş oldu.
Karar metninde Fed, yüzde 2’lik 
enflasyon hedefine dönme 
konusunda güçlü bir taahhüde 
sahip olduğuna vurgu yaptı.

DÜNYA  
HABER
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GPS 
TEKNOLOJİLERİNDE 
LİDER FİRMA: 
ERA BİLİŞİM…

Dünya çapında 3 kıtada 15’ten fazla firma ile iş ortaklığı 
ve teknoloji alışverişi yapan ERA Bilişim, hem yerli hem de 
marka bağımsız olmanın farkı ve faydasını, hizmet verdikleri 
tüm firmalara hissettiriyor. 
Özay, “Ülkemiz insanının hassasiyetlerini ve önceliklerini 
bildiğimiz için yurt dışından bağımsız, anında ve proaktif 
hareket edebiliyoruz” diyor. 

“Ada’nın tamamını içeren ilk sayısal-navigasyonel haritasını 
oluşturarak yola çıktık”

“2007 yılında ülkemizde GPS ve filo teknolojileri konusunda herhangi 
bir faaliyet veya çözüm geliştirici yoktu. Tüm riskleri göze alarak bu 
pazarı oluşturmak üzere pozisyon alarak yola çıktık. Tabii o dönemde 
şimdi olduğu gibi Google Maps ve benzer platformlarda Kıbrıs’a ait 
üretilmiş veya erişilebilir hiçbir dijital harita verisi de yoktu. 
Biz de iş başa düştü diyerek öncelikle Kuzey sonra da Güney olarak 
Ada’nın tamamını içeren ilk sayısal-navigasyonel haritasını, yani 
‘araç takip ve filo yönetim sisteminin’ temelini oluşturacak olan ana 
veriyi üretmekle işe başladık. Akabinde İstanbul’daki, veri ve yazılım 
merkezimiz ile birlikte, ‘Araç Takip ve Filo Yönetim Platformu’nu 
oluşturarak sektöre giriş yapmış olduk.”

3 kıtada 15’ten fazla firma ile iş ortaklığı

SAT, GPS, GSM, GPRS tabanlı küresel teknoloji alanlarında 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yazılım Geliştirme 
ve Elektronik Mühendisliği’ni uzman kadromuz ile yürütüyoruz. Dünya 
çapında 3 kıtada 15’ten fazla firma ile iş ortaklığı ve teknoloji alış-verişi 
yapıyoruz. 
Kamu, enerji, inşaat, gıda, dağıtım, eğitim, hizmet, lojistik, seyahat ve 
turizm sektörlerindeki dev araç filoları ve ağır makina parkları olan geniş 
müşteri portföyümüze profesyonel hizmetler veriyoruz. Geliştirdiğimiz 
ürün-servisler ile GPS teknolojilerinde Kıbrıs’ta öncü olmaya devam 
edeceğiz.

“Müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre destek sağlıyoruz”

Belirli bir hacme ulaşmış KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin araç 
kullanarak yürüttüğü satış, dağıtım, lojistik faaliyetlerinin ‘insan 
faktöründen’ tam bağımsız profesyonel seviyede denetim ve yönetim 
noktasında devreye giriyoruz.  
Müşteri talep ve ihtiyaçlarına Araç Takip, Araç Kamerası ve Saha İletişimi 
kategorilerinde ürünlerimiz ile cevap veriyoruz. 
Rota planlama, saha yönetimi, acil operasyon yönetimi ve harita 
entegrasyonu çözümlerimizin yanı sıra, proje bazlı platform 
entegrasyonu ve marka bağımsız sürdürülebilir GPS çözümleri ile de 
destek sağlıyoruz.

ERADVR 4G ile araçlarla canlı video bağlantısı…

Pandemi dönemi sonrası yeni  fikirler var mı?

Evet özellikle Pandemi dönemi sonrası inovatif  fikirlere odaklandık. 
Yakın zamanda yaşadığımız pandemi dönemi bize dijital çağda verinin 
önemini bir kez daha gösterdi.
Tabii ki veride ilk sırayı canlı bağlantılar ve anlık video akışları aldı. 
Bu süreçte sekteye uğrayan fakat akabinde hızlı bir şekilde hayata 
geçirdiğimiz ERADVR 4G Kameralı Araç Takip Sistemimiz ile pandemi 
sürecinde kaybettiğimiz zamanı geri kazanma şansı bulduk. 
ERADVR Yeni Nesil Filo Yönetimi çözümü, ürün gamımıza eklendi ve 
pazarda çok iyi karşılık buldu. 
Araç takip ve araç kamerası özelliklerini tek üründe ve tek platformda 
toplayarak müşterilerimiz ile buluşturduk.
Artık kullanıcılarımız hem araçlarının konumlarını 7/24 online takip 
ediyor, hem de 4G canlı video bağlantısı kurabiliyor. Sahadan gelen 
talepler ve aldığımız geri bildirimler oldukça memnun edici…”

“Kamuda ve özelde büyük projelere imza attık…”

“Elbette, oldukça fazla proje geliştirdik ve bitirdik… İlk akla gelenlerden 
bazılarını paylaşayım.

14 yıl önce tüm Ada’nın ilk dijital haritasını 
oluşturarak sektöre başarılı bir giriş yapan ERA 
Bilişim, yarattığı marka, geliştirdiği ürünler, imza 
attığı kamu ve özel projelerdeki başarıları ile 
adından söz ettiriyor. 

Şirket Direktörü Sibel Özay, ERA’nın hikâyesini, 
yerli firma olmanın avantajlarını ve geliştirdikleri 
son teknolojileri Ekonomi Gazetesi’ne anlattı. 

Sibel Özay
Era Bilişim Direktörü
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Mesela KKTC Su Temin Projesi’nde yer aldık.  Lefke’den Karpaz’a 
uzanan su hattının tesisi için görev yapan yüzlerce kamyon, TIR, iş 
makinası ERAGPS Araç Takip Sistemi ve ERAFSS Yakıt Güvenlik Sistemi 
ile donatıldı. Ayrıca hat boyunca görev yapan, araçlarda yol güvenliği 
için ERADVR araç kamera sistemleri kullanıldı.
Bir diğer örnek ise adanın lider bir yolcu taşıma şirketi operasyonlarını; 
ERAGPS Araç Takip, ERADVR Araç Kamera ve ERAFSS Yakıt Güvenlik 
Sistemleri ile yönetiyor. Bunlara ek olarak API desteği ve 
platform entegrasyonu ile sunucular arası veri akışı 
sağlıyoruz.
Yine turizm sektöründe büyük grup şirketi, tüm 
araç filosunu ve transfer operasyonlarını ERAGPS 
Araç Takip Sistemi ile yönetiyor. Burada da 
yine API desteği ve platform entegrasyonu ile 
sunucular arası veri akışı sağlıyoruz.
Ülkede benzersiz ve ilk olan bir diğer 
çalışmamızı büyük bir üniversitemizde yaptık…
Öğrenci servisleri ERAGPS Araç Takip Sistemi 
ve Akıllı Servis Modülü ile yönetiliyor. Öğrenciler, 
servislerin ring ve durak varış zamanlarını mobil 
uygulama üzerinden takip ederek çağdaş ulaşım 
imkanı elde ediyor.”  

“Marka bağımsız ve Çözüm odaklı çalışıyoruz…”

“Hem yerli hem de marka bağımsız olmanın farkı ve faydası  tam da bu 
noktada kendini gösteriyor. 
Ülkemiz insanının hassasiyetlerini ve önceliklerini bildiğimiz için yurt 
dışından bağımsız, anında ve proaktif hareket edebiliyoruz. Bu alanda 
bağımsız olmamız da, bize araştırma-geliştirme ve ürünleştirme 
süreçlerinde tam verimli, özgün, katma değerli ürün ve servisler 
geliştirmemize olanak sağlıyor. 

İnsanların hayatını kolaylaştıracak ürünlerimiz ile satış odaklı olmak 
yerine çözüm odaklı olmayı tercih ediyoruz.  Bu bizim temel önceliğimiz 
ve bu hususta ekstra çaba ve özen gösteriyoruz. Bu nedenle satış 
sonrası eğitim-destek ve teknik servis süreçlerimizde üstün hizmet 
kalitesi standarttır. Konusunda deneyimli ve profesyonel teknik destek 
ekibine sahibiz. Kıbrıs’ta yaygın servis ağımız ile müşterilerimizin servis 
ve destek taleplerine anında ve hızlı yanıt veriyoruz.”

“Yenilikleri yakından takip ediyor, yeni şeyler üretiyoruz”

“Teknolojik ihtiyaçlar ve taleplerin bitmediği; her geçen 
gün arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Araştırma-geliştirme 
ve projelendirme süreçlerinde dünyadaki tüm paralel iş 
modellerini sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Beraberinde 
14 yıllın getirdiği sektör tecrübesi, teknolojinin 
getirdiği yenilikleri ve ihtiyaçları kısa sürede içinde 
belirleyebilmemizi sağlıyor. Bu nedenle her zaman 
üretecek yeni bir şeyler buluyoruz diyebilirim.”

 “Teknolojileri kolay ulaşılabilir kılacak ve yaygın 
kullanımını teşvik edici adımlar atılmalı.. ”

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik dalgalanmaların akabinde 
Rusya-Ukrayna savaşınında eklenmesi ile küresel çapta büyük bir 
ekonomik kriz yaşıyoruz. Enerji,ham madde,üretim,lojistik süreçlerinin 
her aşamasında bizde kendi faaliyet alanımızda bunu görüyor ve 
yaşıyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların işletme maliyetlerine 
pozitif katkı sağlayacak teknolojileri kolay ulaşılabilir kılacak ve yaygın 
kullanımını teşvik edici adımlar atılmalı. Özellikle teknoloji alanlarında 
vergi muafiyeti veya devlet katkısı gibi teşvikleri dünyanın birçok 
ülkesinde görüyoruz. 
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