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Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 7. dönem mezunlarını verdi

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi yeni ders dönemine başladı

Hedef daha kaliteli yaygın eğitim
n Odamız, kaliteli mesleki eğitimi ve yerli insanımızın işgücüne katılımını sağlamak, işletmelerin çırak ihtiyacını karşılamak amacıyla Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merke-

zi’ni Kasım 2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında faaliyete sokmuştur. 

n Sekizinci eğitim yılını tamamlayan okulumuzdan bugüne kadar yaklaşık 1500 kişi mezun olmuş ve çeşitli meslek dallarında istihdam edilmiştir.  

Okulumuzda oto mekanik-
ten elektrik elektronik alanına, 
sıhhi tesisattan pastacılık ve 
aşçılık alanlarına kadar yak-
laşık 45 farklı meslek dalında 
eğitim verilmektedir. Her yıl 
verdiği eğitimleri gerek müfre-
dat yenilemesi, çırak öğrenci-
lerin denetlenmesi ve gerekse 
daha kapsamlı ve çeşitli eğitim 
verme çabaları ile zenginleşti-
ren Okulumuz, atölyelerin alet 
ve edevatlarını zenginleştirme 
sürecine girmiştir. Pratik eği-
timin  olmazsa olmazı olan 

atölyelerin donanımı okulu-
muzun daha etkin çalışması 
için bir gerekliliktir. 2019-2020 
eğitim döneminde bir taraftan 
bu alanda çalışmalar daha da 
yoğunlaşırken diğer taraftan 
da Mağusa’da bir şube şekil-
nde çalışacak bir merkezin 
açılması için çalışmalar MEB 
ve DAÜ ile koordineli bir bi-
çimde yürütülmektedir. Eğer 
bu çalışmaları somut hale ge-
tirebilirsek bu eğitim sezonun-
dan başlamak üzere iki şu-
beli hale gelmemiz mümkün 

olacaktır. Hedef ihtiyaç olan 
merkezlerde şubelerin açıl-
masını sağlayarak Lefkoşa’ya 
uzak bölgelerde yaşayan  öğ-
rencilerin eğitime daha kolay 
ulaşmasını sağlamak, ayrıca 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sü-
recin kurumsallaşmasına olan  
katkısını arttırmaktır. Çıraklık 
ve Yetişkin Eğitimi, ülkenin 
istihdam meselesinin halli için 
en önemli araçlardan birisidir. 
Eğitimin büyük kısmı işbaşın-
da verildiği için öğrenciler iş-
yeinde  varolan teknolojiyi iyi 

n 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise toplamda 365 çırak ve 120 yetişkin öğrenci eğitim almak-
ta ve işyerlerinde çalışmaktadır. 

n 2017 yılından beri rakamsal olarak öğrenci sayılarına baktığımızda her yıl kademeli olarak yüzde 
40 oranında öğrenci sayılarında artış bulunmaktadır. Buna göre; 2017 yılında 1. Sınıf öğrenci sa-
yısı 90, 2018 yılında 1. Sınıf öğrenci sayısı 130, 2019 yılında ise öğrenci sayısı 165 kişi olmuştur.

150 yeni 
istihdam

Çeşitli meslek dallarından 
ekonominin ihtiyaç duyduğu 
74 çırak ve 75 yetişkin öğrenci, 
düzenlenen mezuniyet töre-
ninde veliler, esnaf, zanaatkâr-
lar ve öğrencilerin yoğun katı-
lımıyla Taner Akcan Çıraklık 
ve Yetişkin Eğitim Merkezi’n-
den mezun oldu. 

Mezuniyet töreni öncesin-
de öğrenci fotoğraflarının yer 
aldığı resim sergisinin açılışı 
yapıldı. Resim sergisi sonra-
sında başlayan mezuniyet tö-
reninde ilk olarak merkezin 
elektrik elektronik atölyesinin 
oluşturulmasına katkı yapan 
K. T. Elektrik Müteahhitleri 
Birliği Başkanı Bora Karaçam’a 
ve otomotiv mekanikerliği 
atölyesinin oluşturulmasına 
katkı yapan K. T. Oto Tamir-
ciler Birliği Başkanı Erkut Kı-
ranoğlu ve As Başkanı Hasan 
Akanay’a teşekkür belgeleri 
takdim edildi. 

Mezuniyet töreni, açılış 
konuşmalarının ardından de-
receye giren öğrencilere ba-
şarı belgeleri ve hediyelerinin 
takdimi ile devam etti. Tören, 
çırak ve yetişkin eğitimi öğ-

rencilerine diplomalarının ve-
rilmesi,  havai fişek gösterisi 
ve keplerin havaya atılması ile 
son buldu. 

Törende, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Nazım Ça-
vuşoğlu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faiz Sucu-
oğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi 
Başkanı Mehmet Harmancı, 
KTEZO Başkanı Mahmut Kan-
ber, KTEZO Genel Koordina-
törü Hürrem Tulga, Merkezin 
Müdürü Özgür Çakmak birer 
konuşma yaptı. 
Çavuşoğlu: 50 binin 
üzerinde yabancı işçi var

Milli Eğitim ve Kültür Ba-
kanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı 
konuşmada Çıraklık ve Yetiş-
kin Eğitimi Merkezi’nin büyü-
yen fikirler, büyüyen gençler 
ve büyüyen binalarla bugün 
bu noktaya geldiğini belirtti. 
Çavuşoğlu, bir ülkede 50 binin 
üzerinde çalışma izinli yaban-
cı işgücü varsa ve istatistiklere 
göre 10 bin ile 15 bin arasında 
da işsiz varsa, burada bir so-
run olduğunu belirtti.    Kıbrıs 
Türk Esnaf ve Zanaatkârlar 
Odası ile yapacakları işbirliği 

sayesinde çıraklık eğitiminin 
beş ilçede yaygınlaştırılmasını 
hedeflediklerini ifade etti. Ça-
vuşoğlu, bu süreçte ilk adımı 
Mağusa bölgesi için atacakla-
rını ve çıraklık eğitimini Ma-
ğusa bölgesinde başlatacakla-
rını açıkladı. 

Sucuoğlu: Mesleki eğitim 
Avrupa’da %70 bizde %30

Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yerel 
işgücünün istihdam edilmesi-
ne yönelik bakanlığın yaklaşık 
13 farklı sektörde verdiği des-
teğin daha da zenginleştirile-
rek devam edeceğini kaydetti. 
Sucuoğlu, 16-20 yaş arasında 
gençlerin istihdam edilmesine 
yönelik çalışma yürüttüklerini 
ve bakanlıkta oluşturacakları 
havuzda bu gençlerin iletişim 
bilgilerinin yer alacağını ve bu 
kişilerle işverenleri buluştura-
caklarını açıkladı.    

Harmancı: Tırnaklarımızı 
ülke toprağına geçirmeye 
devam edeceğiz

  KTEZO ile LTB’nin birçok 
kez farklı işbirlikleri bulundu-
ğunu hatırlatan Harmancı, bir-
çok projeyi birlikte başardık-
larını da ifade etti. Harmancı 
konuşmasında otomotiv sek-
töründe bir kadının da eğitim 
alarak mezun olduğunu gör-
menin mutluluk verici bir du-
rum olduğunu da belirtti.
Kanber: Sahiplenmeye 
devam edeceğiz

Ülkede 50 binin üzerinde 
yabancı işgücü olduğunu vur-
gulayan KTEZO Başkanı Mah-
mut Kanber, Çıraklık ve Yetiş-
kin Eğitimi Merkezi’nden her 
yıl 200 kişinin üzerinde mezun 
vermesi ve bu kişilerin istih-
dam edilmesinin kendilerini 
sevindirmesine rağmen bu du-
rumun ülke ekonomisinin ihti-
yaçları açısından yeterli olma-

dığını önemle belirtti. Oda’nın 
meclisten geçen yasasına da 
değinen Mahmut Kanber, yeni 
yasa ile Odanın kapasitesinin 
daha da artacağını iş hayatını, 
işyerlerinin belli standartlar 
çerçevesinde belirlenmesi ça-
lışmalarını yürütme noktasın-
da tüm kadrolarıyla hazır ol-
duklarını kaydetti. 
Tulga: Meslek sahibi 
olmak geleceğe umutla 
bakabilmektir

KTEZO Genel Koordinatörü 
Hürrem Tulga yaptığı konuş-
mada 100 metrekarelik bir alan-
dan yola çıkıldığını ancak inat, 
inanmışlık ve sonuna kadar yü-
rüttükleri işlerin takibi ile sonuç 
aldıklarını ifade eden Hürrem 
Tulga, bugün 1626 metrekarelik 
alanda 8 sınıf ve 4 atölyelerinin 
bulunduğunu kaydetti. Tulga, 
bu umudun bugün yeşerdiğini 
ve ayaklarının üzerinde durabil-
diklerini belirtti.

özümseyebilmekte, uygulama 
yoluyla da el doygunluğuna 
çok kısa sürede ulaşıp işin ve-
rimli yapılabilmesine büyük 
katkıda bulunabilmektedir. 

Bu merkezlerin arttırıl-
ması ve daha çok öğrencinin 
katılımı ülkede zanaatkâr ek-
sikliğini kapatacak hizmet ve 

üretimin kalitesinin artmasına  
yol açacaktır. Gelecek kuşak-
larımız için önemli bir eğitim 
seçeneği olan Çıraklık eğitimi 
,yetişkin eğitimi ile birlikte 
yerli işsizlik sorununun olma-
dığı bir ülkeye doğru ilerleme-
mizi sağlayacaktır. 
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Girdilerdeki artış küçük ve orta boy işletmeleri tüketiyor
n Giderler üç yılda %70 arttı.
n Cirolar yerinde saydı.

KTEZO yaptığı bir araştır-
maya göre 2016 ile 2019 yılla-
rını sabit işletme giderleri ve 
kârlılık oranları noktasından 
değerlendirerek geçen üç yılın 
küçük işletmeler noktasından 
neler getirip neler götürdüğü-
nü ortaya çıkardı. KTEZO Ko-
ordinatörü Hürrem Tulga bir 
gazeteye verdiği röportajda bu 
verileri değerlendirdi. 

Verilerin hükümetle de 
paylaşıldığını ifade eden Hür-
rem Tulga, yapılan çalışmalar-

da sabit giderlerin üç yılda %70 
oranında arttığının ortaya çık-
tığını belirtti.  Aşağıdaki tab-
loların aylık cirosu 30.000 TL 
olan gerek esnaf ve gerekse de 
zanaatkârın ne kadar sabit ve 
zorunlu giderlerinin olduğu-
nu ve bu giderlerdeki üç yıllık 
artışların hangi oranda oldu-
ğunu ortaya koyduğunu açık-
layarak, bu durumun işletme-
lerde yarattığı tahribatı ortaya 
koyduklarını belirtti. Bu gider-
lerin minimum miktarlarda 

hesaplandığını, amortisman, 
tadilat, çalışma izni masrafları, 
yatırım geliştirme harcamaları 
ve gelir vergisi gibi unsurları 
eklemediklerini, bunları da göz 
önüne aldıklarında durumun 
daha da vahim olduğunun or-
taya çıktığını ifade etti.

Burada esas olanın gelirin 
giderleri karşılayacak seviye-
ye gelmesi olduğunu belirten 
Tulga, ancak krizler ve düşük 
büyüme hızı nedeniyle bu se-
viyeyi yakalamalarının nere-
deyse imkânsız hale geldiğini 
dolayısı ile işletmelerde kapan-
ma oranı ve hızının arttığını 
söyledi. Gerek esnaf ve gerekse 
de zanaatkârların bu durumda 
istihdam yolu ile büyüme, iş-
lerini geliştirme olanaklarının 
ortadan kalktığını tam aksine 
işçi çıkararak aile üyeleri ile 
birlikte işleri yürütmeye çalış-
tıklarını, bu nedenle de işsiz-
liğin arttığının belirlediklerini 
bildirdi. Ülkede sosyal sigorta 
ve ihtiyat sandığı prim oran-
larının yüksek olduğuna deği-
nen Tulga, bu durumda asgari 
ücretli bir işçinin ortalama ma-
liyetinin 4000 TL’ye geldiğini, 
kamunun harçları ve hizmet 
bedellerinin (elektrik, su, yakıt 
vb.) yüksekliği nedeniyle şişen 
giderler kalemlerinin esnaf ve 
zanaatkârların işçilerin ve/ 
veya kendilerinin sigorta ve 
ihtiyat sandığı primlerini öde-
yemeyecek hale geldiğini ifade 
etti. Gerek rekabet ve gerekse 
de alım gücünün zayıflaması 
nedeniyle %20-%30 bandında 
sıkışan kârlılık oranlarının art-
tırılamadığını, ayrıca ciroda gi-

derleri karşılamak için olması 
gereken artışlar yaşanmadığı 
için gerek sabit sermaye gerek-
se de işletme sermayelerinin 
hızla eridiğini, yeterli birikimi 
sağlayamamış özellikle yeni 
işletmelerin dayanamayıp 
kısa sürede kapanma noktası-
na geldiklerini ortaya koydu. 
Tablolarda brüt kâr olarak gö-
rülen miktarların aslında işlet-
me sermayesini de içerdiğini 
bu nedenle işletmelerin ayakta 
kalması ve sürdürülebilir bir 
durumda olması için gerekli 
kapitalin neredeyse ortadan 

kalktığını da belirtti. 
Bu veriler bize devletin ge-

rek verdiği hizmet bedelleri ve 
gerekse de harç ve primlerde 
yaptığı artışların özellikle kriz 
dönemlerinde küçük işletme-
lerde yıkıma yol açabilecek 
mali külfetler getirdiğini or-
taya koymaktadır. Çözüm ise 
devletin giderlerinde ciddi ta-
sarruf tedbirleri alması ve büt-
çeyi oluşturan vergiler veren, 
istihdamın en az %75’ini sağla-
yan küçük işletmeleri koruyu-
cu tedbirleri ortaya koymasın-
dan geçer.

KTEZO bünyesinde es-
naf ve zanaatkârın hukuk ve 
muhasebe ile ilgili sorunları-
nın çözümüne yönelik olarak 
Muhasebe Ofisi’nin kurul-
ması çalışmaları tamamlan-
mıştır. Oda’mızın koopera-
tiflerimizin ve Okulumuzun 
da muhasebesinden sorum-
lu olan mali murakıbımız  
Erdoğan Ağdelen , yeni iş 
kurmaya niyetli esnaf ve za-

naatkâr adaylarına yönelik 
vergi, sigorta sorunları ve 
hukuk danışmanlığının ya-
nında  muhasebe desteğine 
de başlamıştır. Özellikle iş 
kurmaya niyetli arkadaşla-
rımızın üyeliklerinden önce 
Odamız vasıtasıyla  Erdoğan 
Ağdelen’e ulaşmaları halin-
de iş kurma süreçlerinde ge-
rekli prosedürler hakkında 
bilgilenmeleri mümkün ola-

caktır. Yakın zamanda da bu 
hizmetle bütünleşik olarak 
yeni iş kuracaklara yönelik 
girişimcilik, iş planı hazırla-
ma, bütçe yönetimi, marka 
oluşturma, pazar araştırması 
gibi eğitimleri de verebile-
cek bir ekip oluşturularak 
bu hizmetler de üye ve üye 
adaylarımıza  düzenli olarak 
verilecektir.

ODA HİZMETLERİNDE YENİ BİR AŞAMA
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İSTİKRAR
İstikrar, ülkelerin, toplumların, topluluk-

ların, grupların veya bireylerin hayatların-
da en çok lazım olan, tüm işlerinde ihtiyacı 
olan bir kavram…

 İstikrar, ülkemizde çok arayıp ta bulama-
dığımız, toplumumuzun ihtiyaçlarından 
olan bu kavram, hangi zamanda bizimle 
buluşacak ve bizler bu kavram ve durum ile 
toplumumuzu nasıl buluşturacağız? On yıl-
lardır ülkemizde süregelen bu arayışta bu-
lamadığımız bu “kavram” için toplum ola-
rak neleri yapamadığımızı sorgulamalıyız. 
Kendisini, ülkesinde özne olarak hisseden 
her birey toplumun bir parçasıdır. Böyle 
bir toplum İse kendi ülkesinin istikrarla ilgili 
derdini çeker, çözümünü arar.    Toplumu-
muzun bir türlü ortaklaştıramadığı SORUN-
LAR öbeği bugün karşımızda temel çelişki-
ler olarak duruyor.  Toplumun ihtiyacı olan 
sağlık,  ulaşım, eğitim, ekonomi, güvenlik, 
siyaset, sivil toplum, emek hareketi, insan 
hakları, barış, sendikal hareket gibi temel 
alanlarda kavramların arkasında istikrarla 
duramadığımız bir gerçektir. 

Toplumumuzun içinde bu gerçekler yani 
kavramlar arasındaki çelişkiler varlığını sür-
dürürken, diğer yandan da ekonominin 
gittiği yön ne durumda, esnafın durumu 
nedir, nasıl bu krizleri atlatacağız gibi soru-
larla da baş etmeliyiz. 

Yaşamsal haklarımız uluslararası stan-
dartların altında ve dibe vurmuş… Ancak 
bu duruma bile şükür eden bir toplum 
olmuşuz. Hangi değerlerden uzaklaşıp ne-
reye vardığımızı siz değerlendirin. Tam da 
bir ekonomik ve sosyal krizi sindirmeye ça-
lışırken yaşanan yeni olaylar nedeniyle bir 
yenisinin yola çıktığı gerçeği ortadadır.

Tam da bu nedenle ülkemizde istikrar-
sızlığın kader gibi üzerimize çöktüğü, bu 
çaresizlik sendromundan çıkarak, özgür ve 
özne birey olarak birlikte üreteceğiz, birlik-
te yaşayacağımız aydınlık günlere, toplum-
sal hedeflerle birlikte varacağız, varmak 
zorundayız.  

Güzel ülkemin güzel insanları yaşamak 
hem de insanca yaşamak zor zanaat.

Mahmut KANBER
KTEZO Başkanı ve 

K. T. Kuaförler Birliği Başkanı
mahmutkanber@ktezo.org

KTEZO’nun E-öğrenme portalı 
basın toplantısıyla tanıtıldı 

Kıbrıs Türk Esnaf ve Za-
naatkârlar Odası’nın, Avru-
pa Birliği tarafından finanse 
edilen “Sonuç Odaklı Eğitim” 
Projesi kapsamında çırakların, 
kalfaların ve ustaların birey-
sel öğrenimlerini desteklemek 
amacıyla oluşturulan web site-
si ve e-öğrenme portalı, bugün 
düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Za-
naatkârlar Odası’nda yer alan 
basın toplantısında Oda Koor-
dinatörü Hürrem Tulga, Oda 
Başkanı Mahmut Kanber, AB 
Program Destek Ofisi Bölüm 
Yöneticisi Michael Docherty 
ve Mesleki Teknik Öğretim 
Daire Müdür Muavini Gülşen 
Hocanın birer konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından Proje 
Koordinatörü Eda Hançer Ak-
kor, web portalının sunumu-
nu gerçekleştirdi.

Oda Koordinatörü Hürrem 
Tulga, STÖ-devlet iş birliğinin 
devamlı hale gelmesinin öne-
mine dikkati çektiği konuş-
masında, AB Program Destek 
Ofisi’nin 30 ay boyunca pro-
jeyi desteklediğini kaydetti. 
Tulga, standartların belirlenip, 
müfredatın ortaya çıkmasının 
ardından görüntülerin elekt-
ronik ortamda öğrencilere su-
nulduğunu ve mesleki eğitim 
konularına artık internet üze-
rinden erişilebildiğini söyledi. 
Hürrem Tulga, web portalın-
daki görüntülerin yenilenecek 
olmasıyla daha kaliteli işlerin 
ortaya çıkacağına işaret ede-
rek, bilinçli emek ve iş birliği-
nin her şeyden önemli olduğu-

nun altını çizdi. Tulga, bunun 
bir başlangıç olduğunu, istih-
damı gördükçe KTEZO olarak 
mutlu olduklarını ve mesleki 
eğitimde elde edilen başarının 
gurur verici olduğunu ifade 
etti. 

KTEZO Başkanı Mahmut 
Kanber bu tür projelerle mes-
leki eğitimde çıraklık ve eriş-
kin eğitimlerinin sağlanması, 
yerel istihdamın nitelikli hale 
getirilerek artırılmasını he-
deflediklerini belirtti. Kanber, 
işsizliğin yoğun olduğu KK-
TC’de sanatkârlık meslek kol-
larına ulaşımı daha da kolay-
laştırmak ve ülke ekonomisine 
doğrudan katkı yapmak iste-
diklerini, çalışanların rekabet 
gücünü artırıp dünyada daha 
rekabet edebilir işgücü yarat-
mayı arzuladıklarını kaydetti. 

Avrupa Komisyonu adına 
konuşan AB Program Destek 
Ofisi Bölüm Yöneticisi Michael 
Docherty de Kuzey Kıbrıs’taki 
çıraklık uygulamalarını ve ya-
şam boyu öğrenim fırsatlarını 
geliştirmeyi amaçlayan önem-
li bir projenin söz konusu ol-
duğunu, projede çalışan öğ-
retmen ekibinin daha önceki 
bir AB projesi olan VETLAM 
2 projesinde oluşturulan mes-
lek standartlarını baz alarak 
yaratılan eğitim materyalle-
rini e-öğrenme platformuna 
dönüştürdüklerini kaydetti. 
Docherty, projenin kişilerin 
kendilerini geliştirmesi ve ya-
şam boyu eğitim adına önemli 
olduğunu, AB’nin 10 yıl önce-
sinden başlayarak çıraklık eği-

timini desteklediğini, Çırak ve 
Yetişkin Eğitim Merkezi’nin 
bugün bu konuda ilk akla ge-
len referans noktalarından bi-
risi olduğunu ifade etti.

Mesleki Teknik Öğretim 
Dairesi Müdürü Muavini 
Gülşen Hocanın da meslek 
eğitimlerinde iş hayatıyla eği-
timin birlikte olması gerekti-
ğini, devlet olarak kaynakları 
daha da iyi kullanarak aynı 
zamanda STÖ’lerle iş birliğini 
artırarak devam ettirmek iste-
diklerini belirtti.

Hocanın, Bakanlık olarak 
eğitimin her safhasına katkı 
koymaya devam edeceklerini 
de sözlerine ekledi.

200 Bin Euroluk AB finans-
manıyla yürütülen “Sonuç 
Odaklı Eğitim Projesi” çerçe-
vesinde iki buçuk yıl boyunca 
64 kişilik bir ekiple 15-18 yaş 
arası çırak ve 18 yaş üstü yetiş-
kinlerin iç piyasadaki ihtiyaç-
lar doğrultusunda yetişmesini 
sağlamak ve ayrıca Çıraklık ve 
Yetişkin Eğitim Merkezi’nin 
kalite ve kapasitesini artırmak 
maksatlı birçok çalışma yürü-
tüldü.

E-öğrenim web sitesine 
www.ktezoegitim.org., www.
ktezoegitim.com ve www.
ktezoegitim.net adreslerinden 
giriş yapılabiliyor. Site üze-
rinden Merkez’le ilgili bilgile-
re, çıraklık ve yetişkin eğitim 
programlarına, yürütülen fa-
aliyetler ve iletişim bilgilerine 
erişim sağlanabiliyor.

n AB’NİN 200 BİN EUROLUK FİNANSMANIYLA YÜRÜTÜLEN “SONUÇ ODAKLI EĞİTİM PROJESİ” 
ÇERÇEVESİNDE İKİ BUÇUK YIL BOYUNCA 64 KİŞİLİK BİR EKİPLE 15-18 YAŞ ARASI ÇIRAK VE 
18 YAŞ ÜSTÜ YETİŞKİNLERİN EKONOMİDE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YETİŞMESİ SAĞ-
LANDI.

n PROJEDE AYRICA ÇIRAKLIK VE YETİŞKİN EĞİTİM MERKEZİ’NİN KALİTE VE KAPASİTESİNİ AR-
TIRMAK MAKSATLI BİRÇOK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ.
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YANIYORUZ
Ortadoğu’da sonu gelmeyen şiddetle bir-

likte gerilim, kamplaşmalar ve bilinmezlikler 
çoğalmaya devam ediyor. Ortadoğu Enerji 
kaynaklarının paylaşımı üzerinden sürdürülen 
politikalar, ülkemizde de gerilim olarak yaşa-
nıyor. Ortadoğu artık uzak değil. Her gelişme, 
her çatışma bizi de buluyor ve etkiliyor. Siyaseti 
dahi şekillendirecek noktaya geldi. Özellikle de 
çatışmaların çağımızda top ve silahın yanı sıra 
ekonomi ve siyaset üzerinden de sürdürülmesi 
bunu kaçınılmaz kılıyor. 

Dünya küçük, Ortadoğu daha da küçük, kü-
çüldü… 

Odamızın yaptığı son çalışmada işletmele-
rin giderlerinin giderek artığı, son üç yılda yüz-
de 70’lere ulaştığı ortaya çıktı. Peki gelirde bu 
giderleri karşılayacak bir artış var mı?

Hiç yok… işletme ve sektörel bazlı araştır-
malarımızda gelirlerin, giderleri karşılayamadı-
ğını gösteriyor. Yani yandık! 

Son çatışma ve gerilimlerle birlikte daha da 
yandık.

Ekonomi ve siyaset üzerinden başlayan ve 
süren çatışmalar giderleri daha da artırıyor, ge-
lirleri geriye çekiyor.  Tam bir yangın…

Bu gelişmelerin yanına bir de ülkedeki plan-
sızlığı koyarsanız ne demeye çalıştığımızı anlar-
sınız. İşyeri planlaması yok, iş gücü planlaması 
yok, katma değeri artırmak için planlama yok.

Boynu altında kalanın kopsun, becerene 
aşk olsun düzeni, ama sonra…

İşte Girne; öyle bir büyük beceri ortaya koy-
duk ki artık yok!

Günü kurtaranlar halkın geleceğini kararttı-
lar, ülkenin geleceğini karartılar. Aynı zamanda 
işletmelerinin pek çoğunu da batırdılar. 

Gelin başka bir Girne yaratalım diyeceğiz. 
Ama yapamazsınız yapılamaz. Kara para, ranti-
ye anlayışı böyle bir şey işte… Var olanı da yok 
eder…

Başlangıçta ihya eder, sonra yıkar…nitekim 
en büyük gelir kapısı ithalat da inşaatların dur-
masıyla darbeyi yedi, yemeğe de devam ede-
cek.

“Kısa yolun karı” öyle mi? Alın size “kısa yo-
lun karı…”

Ne mi yapacağız? Deve kuşu misali kafayı 
kuma sokmayacağız. 

Birlikte kazandığımız, dayanışma içinde bir 
düzen yaratmak için risklerin tamamını alacağız.

Doğaya, denizlerimize, tarihe, kente, köyle-
rimize sahip çıkacağız. 

İş yerlerini, iş gücünü de üretimi de, eğiti-
mi, sağlığı, ulaşımı da planlayıp yürüteceğiz. 

Yaptığımız da yapacağımız da bu…

Hürrem TULGA
KTEZO Genel Koordinatörü

htulga@ktezo.org

Şoför Okulları Birliği KTEZO’yu ziyaret etti
n Profesyonel ehliyetlendirme halen yok.

n Toplantıda ehliyetlendirmenin uluslararası kurallara ve 
standartlara uygunluğunun sağlanması amacıyla KTE-
ZO’nun 3 yıldır yürüttüğü çalışmaların hızlandırılmasına ka-
rar verildi.
Kıbrıs Türk Şoför Okulları 

Birliği Yönetim Kurulu’nun, 
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaat-
kârlar Odası’na gerçekleştir-
diği ziyarette şoför okulları ve 
trafik ile ilgili sorunlar üzeri-
ne görüşülerek, yapılabilecek 
işbirlikleri konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Zi-
yarette, profesyonel/mesleki 
ehliyetlendirmenin uluslara-
rası kurallar ve standartlara 
uyulması konusunda yapılabi-
lecek çalışmalar ele alınırken, 
Birliğin KTEZO çatısı altında 
örgütlenmesi de görüşüldü. 
Toplantıda ehliyetlendirme-
nin uluslararası kurallara ve 
standartlara uygunluğunun 
sağlanması amacıyla KTE-
ZO’nun 3 yıldır yürüttüğü 
çalışmaların hızlandırılmasına 
karar verildi. 

Toplantıya Business Ma-
nagement School of Cyprus 
Direktörü Bülent Çetinkaya 
ve Trafik Eğitmen Eğiticisi Uz-
man Cemal Sunar da katıldı. 

Toplantıda KTEZO Baş-
kanı Mahmut Kanber, Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 
imzalanan protokol çerçeve-
sinde yıllardır mesleki eğitim 
çalışmalarını yürüttüklerini, 
bu konuda önemli deneyimler 
elde ettiklerini, profesyonel 
ehliyetlendirme konusunda 
ise 3 yıldır Ulaştırma Bakan-

lığı ile görüşerek çalışmalar 
yürüttüklerini kaydetti. Kan-
ber, şoför okulları ile işbirliği 
yaparak ülkenin en yakıcı so-
runu olan profesyonel ve mes-
leki ehliyetlendirme süreçle-
rinin uluslararası standartlar 
çerçevesinde yürütülmesi için 
tüm aşamalarda çalışmaya ha-
zır olduklarını ve böylece bu 
önemli sorunu artık daha çok 
canlar yanmadan sonlandır-
mak istediklerini ifade etti. 

Şoför Okulları Birliği tem-
silcileri de, trafik sorununun 
sağlık ve eğitim kadar önemli 
bir sorun olduğunu, ülkedeki 
ehliyetlendirme süreçlerinin 
kabul edilemez olduğunu ve 
bu konuda sorunun çözümü 
için de KTEZO ile işbirliği-
ne geç kaldıklarını ifade etti. 
Anaokulundan başlayarak 
trafik eğitimlerinin okullarda 
geniş yer bulması gerektiğini 
belirten temsilciler, bu ülkede 
her şeyden önce trafik kültü-
rüne ihtiyaç olduğunu vur-
guladı.  Temsilciler şoförlerin 
kırmızı ışıkta durmadıkları 
zaman ceza alacaklarını değil, 
saygısızlık yaptıklarını ve bir 
başkasının hayatını riske sok-
tuklarını bilmeleri gerektiği-
ni hatırlattı. Temsilciler şoför 
okulları olarak ehliyet için eği-
timler yaptıklarını ancak taksi, 
kamyon, tır, dozer şoförlüğü 

ve motorlu kurye gibi meslek-
lerin profesyonel ehliyet kap-
samında olduğunu söyledi. Bu 
konularda ülkede hiçbir çalış-
ma olmadığını, müfredat ve 
standartların bu alanlarda ayrı 
ayrı oluşturulması gerektiğini 
vurgulayan, buna bağlı olarak 
eğitimlerin yapılmasının şart 
olduğunu kaydetti. KTEZO 
ile birlikte bu çalışmalarda yer 
alacaklarını söyleyerek sözleri-
ni tamamladılar.

KTEZO Genel Koordina-
törü Hürrem Tulga toplantı-
da Oda olarak bugüne kadar 
mesleki/profesyonel ehliyet-
lendirme ile ilgili uzun süre-
dir çalışmalar yürüttüklerini 
belirtti. Tulga, şoför okulların-
da eğitimci olan arkadaşların 
yeniden eğitimi, bugüne ka-
dar verilmiş ve bundan sonra 
verilecek olan profesyonel sü-
rücü belgelerinin kayıt altına 
alınması için gerekli sistemin 
kurulması ve tüm bu belgelen-
dirme sürçlerinin uluslararası 
standartlarda olması için so-
rumluluk almaya hazır olduk-
larını ifade etti. 

Projelerinin 2 yılı aşkın bir 
süredir ulaştırma bakanlarının 
önünde durduğunu, bakanlık-
la işbirliği protokolü imzalan-
ması halinde sektörlerle işbir-
liği içinde çalışmaların hemen 
başlayabileceğini kaydetti. 
Tulga, ihtiyaç duyulan nitelikli 
ve mesleki şoför eğitimlerinin 
başlatılmasının ülkede ciddi 
anlamda istihdam yanında tra-
fik kaosu ve kazalarına da bü-
yük ölçüde çözüm getireceğini 
vurguladı.

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi, 23-26 Ekim tarihleri arasında Anamur’da 
düzenlenen Tarım ve Gıda Fuarına katıldı. Kooperatif Başkanı Mustafa Haset’in katıldığı fuar-
da ülkemizdeki yerel bazı ürünler yanında kooperatifin ürettiği “Taş Değirmen” markalı zey-
tinyağı ürünü de sergilendi.  Oda temsilcilerinin de katıldığı fuarda bölge üreticileri ve özellikle 
kooperatiflerle iletişime geçilerek karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu. İlerde olası işbirlikler 
için çalışmalar da yapıldı.

Kooperatiflerimiz Anamur Fuarı’nda 
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Tarımsal sanayiyi birlikte 
yeniden keşfetme zamanı

1900’ların başında Kıbrıs ekonomisinin büyük 
kısmı tarım, hayvancılık, az biraz maden üretimi 
ve sınırlı bir miktarda ticarete dayanmakta idi.  İn-
san yaşamını sürdürmek için gerekli olan nerdeyse 
tüm besin gurupları (balık, et ve süt ürünleri, sebze 
ve meyveler) ile pamuk, tütün, kenevir, susam, buğ-
day, arpa, üzüm, zeytin, ipekböcekçiliği ve harup 
gibi endüstriyel ürünler neredeyse tümüyle bu ülkede 
üretiliyordu. Bol bol üretilen bu ürünler sadece ye-
rel ihtiyacı karşılamakla kalmıyor, kimi zaman ham 
halde, kimi zaman da işlenerek yurtdışına da ihraç 
ediliyordu. Çok düşük teknoloji ve insan ve hayvan 
emeğine dayanan bu üretim ne kadar eziyetli olursa 
olsun tüm Kıbrıs’ın ihtiyacını karşılamakta, üreticile-
re para kazandırmakta idi.  Özellikle birinci ve ikinci 
dünya savaşında yaşanan sıkıntılardan sonra orta-
ya çıkan tefecilik ve yoksul köylülerin mülksüzleşmesi 
sürecine karşı İngiliz idaresinin 40’ların sonunda çı-
karttığı tefecilikle ilgili faiz yasaları ve kooperatifçiliği 
özendirmesi gerek Rum-Türk karışık gerekse de ayrı 
ayrı birçok başarılı üretim, finans ve pazarlama ko-
operatifinin kurulmasına yol açtı. Bu sayede köylüler 
uygun faizle kredi bulmanın yanında üretimini de ör-
gütlemeyi başarmış ve gene bu kooperatifler aracı-
lığı ile ürünleri işleyerek piyasaya sunma şansını elde 
etmişlerdi. Bu süreç iki toplum ayrıldıktan sonra da 
devam etmiş ve çok başarılı örnekler ortaya çıkmıştı. 
Burada kilit nokta işlenmiş, yani sanayileşmiş tarım-
sal ürün kavramıdır. İşlenmiş tarım ürünleri inanılmaz 
katma değer üretme kapasitesine sahiptir. Özellikle 
niş ürünler dediğimiz bu coğrafyaya özgü ve özelliği 
olan ürünler, uluslararası (AB) hijyen ve üretim stan-
dartlarına da sahip olup markalaşabilirse, çok yük-
sek fiyatlara alıcı bulabilir. Bu nedenle niş gıda ürünü 
markası yaratıp özellikle uluslararası pazarlara yö-
nelmek, geleceğin en çok kâr getiren iş alanlarından-
dır. Bu alanda bireysel olarak çalışmak mümkündür, 
kişiler kendi markalarını üretip pazarları zorlayabi-
lirler ancak kooperatif veya kümelenme üzerinden 
üretim ve pazarlama imkânlarını yaratmak, üretimin 
sürdürülebilirliği, ölçek ekonomisini yaratmak ve gir-
di maliyetlerini düşürme noktasında en sağlıklı yön-
temdir. Gıda insanın temel ihtiyacıdır, sürekli artan 
nüfusu beslemek çabası azalan tarımsal alanlar da 
göz önüne alındığında  gelecekte de “modası geç-
meyecek” ana işkollarından birisidir. Modern tekno-
lojinin de nimetlerinden yararlanarak, hem ülkemizin 
ihtiyacını (vatandaşlar ve turistler) karşılayacak hem 
de yurtdışında da yüksek fiyatlarla  yer alabilecek iş-
lenmiş gıda üretimi yapmak mümkündür.  Çok düşük 
teknoloji ile ve emek yoğun bir şekilde atalarımızın 
zamanında yapabildiğini teknoloji ve bilginin bu ka-
dar geliştiği bugünkü şartlarda haydi haydi yapabi-
liriz; yeter ki biraz güven biraz inanç, biraz da niyet 
olsun ve birlikte üretim kavramına sahip çıkabilelim.

Bahadır MAHMUTOĞLU
b_gazi@yahoo.com

KTEZO - AB Projeleri
n Hedefimiz ülkede uluslararası standartlara uygun, 

kaliteli üretimle katma değer artışı sağlamaktır.
Odamız uzun yıllar boyunca 

istikrarlı olarak Avrupa Birliği 
ile çeşitli projelerde kimi zaman 
paydaş, kimi zaman faydalanıcı, 
kimi zamanda doğrudan uy-
gulayıcı olarak çalışmıştır. Tüm 
projelerde kendi üstüne düşen 
sorumlulukları yerine getirmeyi 
başardığı için ilgili alanlardaki 
AB kurumları içerisinde güçlü 
bir güven ve saygıyı kazanmış-
tır. Oda çalışanları da bu sü-
reçlerde  teknik kapasitelerini 
geliştirmiş, Oda yönetiminin de 
denetimi ve aktif katılımı nede-
niyle bu alanda kurumsal yapısı 
da gözle görülür oranda yetkin-
leşmiştir. Elde edilen bu güven 
ve saygı Oda’nın ve odayla iliş-
kili kurumların projelerine daha 
sıcak bakılmasına yol açmış, 
projelerin kabulleri daha kolay 
hale gelmiştir. Daha da önemlisi 
birçok AB kurumu ve programı 
da Odamızı doğal bir paydaş 
ve partner olarak olarak değer-
lendirme yoluna gitmiş ve sü-
rekli olarak kapımız çalınır hale 
gelmiştir. AB projeleri bilindiği 
gibi hem uygulamadaki sıkı de-
netleme kuralları ve prosedür-
leri hem de harcanan paraların 
doğru yerlerde harcanması ve 
sürdürülebilirliği hedeflemesi 
nedeniyle tüm hibe programları 
içerisinde en zor olan projelerdir. 
Odamızın bu süreçlerden başa-
rıyla çıkması yepyeni birçok pro-
jelerde yer almasına yol almıştır. 
Şu anda odamız ikisi ilişkili ku-
rumlar olmak üzere toplam 6 AB 

projesinde, uygulayıcı,  paydaş 
ve faydalanıcı olarak yer alarak 
üyelerinin çeşitli alanlarda daha 
iyi hizmet almasına katkıda bu-
lunmaktadır. 

Bu projelerin içeriğine kısa-
ca göz atacak olursak, öncelikle 
Beraber çalıştığımız Büyükko-
nuk Zeytin Üreticileri  Tarım 
kooperatifinin Odamız teknik 
asistanlığı ile başvurduğu kırsal 
kalkınma kapsamındaki iki pro-
jesinden biri kabul edilerek im-
zalanmış, diğeri de ön elemeleri 
geçerek son onayı beklemekte-
dir. Bu projeler de zeytin üretimi 
ile ilgili ekipman alımları, zeyti-
nin işlenmesi  ve paketlenmesi 
ile ilgili makinalar, bir arac, so-
ğuk hava deposu, fidanlık için 
güneş enerjisi vb sağlanmasının 
yanında Global Gap eğitimleri 
yer almaktadır. Bu araç ve ge-
reçlerin temin edilmesi ile zeytin 
üretimi ve işlenmesi çok daha 
kolay olabilecek ve girdilerde 
düşüşler sağlanırken, katma de-
ğer üretiminde artışlar sağlana-
caktır. 

Mehmetçik üzüm koopera-
tifinde de sulama ve telleme ile 
ilgili bir proje de hazırlanmış so-
nucu beklenmektedir. 

Bunların dışında Ekim ayın-
da VETLAM (mesleki eğitimin 
geliştirilmesi için süregelen re-
formlara katkı veren AB progra-
mı) programının üçüncü ayağı 
da başlayacaktır. Odamız bu 
projenin denetleme komitesin-
de yer alırken bir taraftan da 

paydaş olarak konumlanmıştır. 
Bilindiği gibi odamız VETLAM 
I ve VETLAM II programlarında 
aktif olarak yer almıştır. 

Bir başka AB Programı da 
küçük işletmelerin kapasitesinin 
geliştirilmesine yönelik bir prog-
ramdır  ve bu programda da hem 
eğitimler hem de hibeler yolu ile 
üyelerimize katkı sağlanacaktır. 
Odamız bu projede ortak pozis-
yonundadır. Süregelen bir diğer 
AB projesi de yeni iş kurmaya 
çalışacak girişimci ve üye  aday-
larımıza (start up) işletmelerini 
kurmadan önce kuruluş eğitim-
leri veren bir projedir ve Oda ça-
lışanlarından bazıları bu eğitim-
leri almaya başlamıştır. İlerde bu 
alanda da çalışmalar kendisini 
Oda hizmeti olarak gösterecek-
tir. Odamızın AB ile yürüteceği 
son proje de işyerleri standartla-
rının hazırlanması projesidir. Bu 
proje ile meslek alanlarına uygun 
olarak açılacak işyerlerinin stan-
dartlarının belirlenmesi çalışması 
yapılacak ve mesleklerin kendi-
lerini iş güvenliği, müşteri ve ça-
lışan sağlığı gibi alanlarda daha 
uygun koşullarda çalışabilmesi-
nin yolu açılacaktır. Bu standart-
lar belediye gibi izin mercilerinin 
de işyeri izinlerinde belirleyici 
olacaktır. 

Odamız AB yanında üyeleri-
mize dair başka kurumların so-
rumluluk aldığı her türlü prog-
rama yönelik katkısını da sürekli 
olarak sunmaktadır. Tüm bu ça-
lışmalar bir taraftan Oda’nın tek-
nik kapasitesini arttırırken diğer 
taraftan da üyelerimizin ihtiyaç-
larını karşılamaktadır. 

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK...
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Kooperatifler 
işbaşında

n Yerel ürünlerin kooperatif çatısında üretilmesi 
ve pazarlanması için çalışmalar hızlandırıldı.

Mehmetçik bölgesinde 
üzüm ürünleri olan sucuk, 
köfter, zivaniya, şarap, kuru 
üzüm vb. Büyükkonuk böl-
gesinde de zeytin ürünleri 
olan zeytinyağı, çakısdez, si-
yah zeytin, zeytin ezmesi gibi 
ürünlerin üretim ve pazarla-
masında kooperatifleşmenin 
sağlanması için yürütülen 
çalışmalar tamamlanmış olup 
kooperatifler kurulmuştur. 

Esnaf, Zanaatkârlar ve 
Üreticiler Pazarlama Koopera-
tifi şemsiye kooperatifi olarak 
kurulmuş olup, bu kooperatif 

Büyükkonuk Zeytin Üreticile-
ri Tarım Kooperatifi ve Karpaz 
Üzüm, Şarap, Alkollü İçki Üre-
tim ve Pazarlama Kooperatifi 
ile işbirliğinde çalışmaktadır. 

TAŞDEĞİRMEN markası 
ile uluslararası standartlarda 
zeytinyağı üretilerek KANER 
Şirketler Grubu ile imzalanan 
protokol kapsamında satışı 
için piyasaya sunulmuştur. Bu 
sezonda ise Çakıstes ve Siyah 
Zeytin üretimi için çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Özellikle Büyükkonuk 
Zeytin üreticileri Tarım Koo-

peratifi, gerek budama ve ge-
rekse de ilaçlama noktasında 
Tarım bakanlığı ve Ziraat Mü-
hendisleri Odası’nın katkıları 
ile eğitimler almışlar bu alan-
larda doğru bilinen yanlışlar 
ile en iyi uygulamaların neler 
olabileceğini yerinde yapılan 
çalışmalar ile öğrenme şansı-
na ulaşmışlardır. Hem Tarım 
Bakanlığımıza hem de Ziraat 
Mühendisleri Odamıza göster-
dikleri özveri ve gönüllü katkı-
ları için teşekkür ederiz.

Büyükkonuk kooperatifi bu 
eğitimlerin dışında iki genel 
toplantı yaparak birinde ko-
operatif hisselerini üyelerine 
dağıtmış, üyeleri, yapılan çalış-
malar ile bilgilendirilmiş, diğer 
toplantıyı da olağanüstü Genel 
Kurul olarak  yaparak Koope-
ratifin hisse senetlerinin artışı-
nı onaylamıştır.. Bu çalışmalar 
sonuç olarak kooperatifimizin 
kurumlaşmasını hızlandırmak, 
katılım ve paylaşımı arttırmak 
amaçlı yapılmıştır. Kooperatif 
devletten 35 dönüm araziyi 

uzun vadeli olarak kiralamış 
ve bu arazide bir fidanlık, so-
ğuk hava deposu, paketleme 
ünitesi, güneş enerjisi kuru-
lumu ve alet ve edevatlar için 
depo inşası için çalışmalara 
başlamıştır. Ayrıca inşaat baş-
layana dek köy içinde bir bi-
nayı kiralayarak, geçici olarak 
hem paketleme ünitesi, hem 
de depo olarak kullanmaya 
başlamıştır. AB’den elde edi-
len destek ve kooperatifin öz 
kaynakları ile yapılacak çalış-
malar ile önümüzdeki yılda 

hem daha etkili ve hızlı topla-
ma, hem daha etkili işleme, şi-
şeleme ve paketleme yaparak 
kaliteli ürünleri pazara daha 
kolay ulaştırmanın yollarını 
bulabileceğiz.

Ayrıca, el işi ürünlerinin 
kooperatifleşmesi konusunda 
Girne Belediyesi ve Girne ilçe-
sinde bulunan Koza üreticileri 
ile çalışmalarda son noktaya 
gelinmiştir. Lefke yöresi ile de 
macun üretimi amaçlı küme-
lenme (kooperatif) çalışmaları 
sürmektedir.

Zeytin üreticileri birarada
Esnaf, Zanaatkârlar ve 

Üreticiler Pazarlama Koope-
ratifi (EZKOOP) ve Büyükko-
nuk Zeytin Üreticileri Tarım 
Kooperatifi’nin (Zeytin Koop) 
çağrısı ile İskele ilçesinin köy-
lerinden aralarında gençlerin 
ve kadınların da bulunduğu, 
üreticilerin büyük katılım gös-
terdiği toplantıda, zeytin koo-
peratifi üyelerinin ortak kulla-
nımı için gerekli olan makine/
teçhizat temini, ekipmanların 
muhafazası için kurulması ge-
reken depo ve tüm bunların 
uluslararası standartlarda ol-
ması için yürütülecek projeye 
bütçe desteği bulunduğu ve 
projenin birkaç ay içerisinde 
uygulamaya gireceği belirtil-
di. Toplantıda, iyi tarım uygu-
lamalarını içeren Global Gap 
sertifikasyon sistemi ile ilgili 
olarak yürütülecek çalışma 

ve kooperatife ait fidanlığın 
kurulmasını kapsayacak ikin-
ci bir proje ile ilgili bilgiler 
de aktarıldı. Zeytin Koop’un 
Ekim ayında başlayacak hasat 
dönemi ile ilgili hedeflerinin 
de tartışıldığı toplantıda, koo-
peratifi daha güçlü bir yapıya 
ulaştırmak için yakın zaman-
da yapılması planlanan yatı-
rımlar da görüşüldü.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan Zeytin Koop 
Başkanı Mustafa Haset, son 
üç yıldır bölgede çalışmalarını 
yoğun ve büyük bir özveri ile 
sürdüren kooperatifin üye sa-
yısının 100 üreticiye ulaştığını, 
bunun yanında onlarca üreti-
cinin kooperatife üyelik baş-
vurusunun bulunduğunu ve 
her geçen gün daha da büyü-
yüp güçlendiklerini kaydetti. 
Zeytin Koop Başkanı Haset, 

bu kooperatifin sadece İskele 
ilçesinin olmadığını, Kuzey 
Kıbrıs’ın bir projesi olduğunu 
ve başarılı bir kooperatifçilik 
örneğinin diğer bölgelere de 
yayılabilmesi adına bu pro-
jenin hayati önem taşıdığını 
söyledi. Haset, yeni koopera-
tif üyelerine hisse senetlerinin 
toplantı sonunda dağıtılacağı-
nı belirterek sözlerini tamam-
ladı.

Toplantıda konuşma ya-
pan Esnaf, Zanaatkârlar ve 
Üreticiler Pazarlama Koope-
ratifi Genel Sekreteri Ersun 
Aytaç ise uzun zamandır üze-
rinde çalıştıkları projeye bütçe 
desteği bulduklarını, dolayı-
sıyla projenin hayata geçme-
siyle kooperatifin daha ve-
rimli, sürdürülebilir ve daha 
kurumsal bir yapıya kavuşabi-
leceğini belirtti. Aytaç, bu pro-

jelerin devamı ve yatırımların 
daha ileri noktalara taşınabil-
mesi için sorumluluk almanın 
çok önemli olduğunu, bunu 
da birlikte bilinçli ve özveriyle 
çalışarak başaracaklarını kay-
detti. 

Esnaf Zanaatkârlar ve 
Üreticiler Pazarlama Koope-
ratifi Başkanı Hürrem Tulga 
ise yaptığı konuşmada üre-
ticilerin örgütlenmesi ve ko-
operatifçilik üzerine yürüt-
tükleri 8 yıllık çalışmaların 
özetini aktardıktan sonra bu 
çalışmaların artık geri dönü-
lemez bir aşamada olduğunu 
belirtti. Tulga, bu başarıda tek 
tek tüm zeytin üreticilerinin, 
Zeytin Koop ve EZKOOP yö-
netici ve uzmanlarının büyük 
payı olduğunu vurguladı. Taş 
Değirmen markasıyla üreti-
len zeytinyağının uluslararası 

standartlarda birinci sınıf bir 
zeytinyağı olduğunu önem-
le vurgulayan Tulga, yılsonu 
hedeflerinin zeytinyağı ürünü 
yanında siyah zeytin ve çakıs-
tesin de Taşdeğirmen markası 
ile piyasaya sunulması oldu-
ğunu kaydetti. Tulga konuş-
masını şu sözlerle tamamladı: 
“Zeytin bu ülkenin geleceği-
dir, dağının taşının yeşilidir, 
istihdamdır, katma değerdir.”

Gecede söz alan ve görüşle-
rini ifade eden üreticiler kendi 
üzerlerine düşen sorumluluk-
ları yerine getireceklerini, iş-
birliği ve dayanışma anlamına 
gelen kooperatifçilik seçeneği 
dışında başka alternatiflerinin 
bu ülke koşullarında neredey-
se kalmadığını belirttiler. Top-
lantı sonunda yeni kooperatif 
üreticilerine kooperatifin hisse 
senetleri dağıtıldı.

n Üreticilerin hedefi, zeytinyağından sonra siyah zeytin ve çakıs-
tesi Taşdeğirmen markasıyla yılsonunda piyasaya sunmak.

n İskele/Karpaz zeytin üreticileri Büyükkonuk Belediyesi sosyal tesislerinde bir araya gelerek, ko-
operatifin hedefleri, yapılacak yatırımlar ve yürütülecek projeleri görüştü. 

Zeytin üreticileri budama eğitiminde...
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Paralar çekilince olan oldu

Ticaret hacminde büyük düşüş
n Ayni zamanda bütçe de daraldı…

Haberci gazetesi’nin Tür-
kiye İstatistik Kurumu 
(TUİK) Temmuz ayı istatistik-
lerine dayanan haberine göre 
TC-KKTC ticaret hacmi 695 
milyon 630 bin dolara düşe-
rek (7. Aylar itibarı ile ) 2010 
yılından bu yana en düşük 
düzeyde kaldığı ortaya çıkı-
yor. 2108 yılına kıyasla 598 
milyon 133.000 dolar gerile-
yen ticaret hacmi, geçen yılın 
7 aylık döneminde 1 milyar 
293 milyon dolardı. 

Habere göre  KKTC’nin 
Türkiye’ye yönelik 7 aylık 
ihracatı geçen yılın ayni dö-
nemine göre göre %40.44 dü-
şerek 67,8 milyon dolardan, 
40, 4 milyon dolara düştü. 
Ayni şekilde KKTC’nin Tür-
kiye’den yaptığı ithalat da 
%46,55 oranında geriledi. 
2018 yılında 1.2 milyar dolar 
olan ithalat 570, milyon dolar 
eksikle, 655,2 milyon dolara 
indi. 

Dolayısı ile bu durum se-
bebi ile iki ülke arasındaki ti-
caret açığı bir önceki yılın ayni 

dönemine göre 544 milyon 
dolar (%46,91) azaldı. 2018 yı-
lının ayni döneminde ticaret 
açığı  1 milyar 158 milyon do-
lar olarak kayıtlara geçti.  

Elbette bu verilerdeki dü-
şüşte ikisi de ayni para birimi 
ile ekonomisini döndürmeye 
çalışan KKTC ve TC’nin ısrar-
la aralarındaki ticareti Dolar 
ve Euro üzerinden yapmaya 
çalışmalarının büyük payı da 
vardır ama esas sorun inşaat 
hareketlerinin özellikle Girne 
içerisinde azalmasından kay-
naklanmaktadır. 2016-2018 
yılları arasında  bölgeye çeşitli 
ülkelerden gelen  aşırı ve eko-
nomik akla uygun olmayan 
gelişim taleplerinin yarattığı 
inşaatlaşma faaliyetinin  dış 
ticarette yarattığı artış büyük 
bir ekonomik kapasite yarat-
mıştır. Ekonomik akla uygun 
olmaması bize bu sürecin bazı 
uygun olmayan gelirlerin ak-
lanması için bir araç olarak 
kullanıldığını düşündürtü-
yor. Bu süreç bir şekilde tıkan-
mış gibi görünüyor. Bu tıkan-

ma da genel ekonomik krizin 
de etkisiyle bu kadar yüksek 
düzeyde azalma göstermiştir. 

Kısaca dışarıdan temizlen-
mesi gereken bazı paralar, ya-
pay talepler yaratılarak inşaat 
sektöründe aşırı bir yoğunlaş-
ma yaratmış, bu alandaki tica-
ret patlamış, ardından bu sü-
recin   yavaşlaması ile ticarette 
%47’lere varan bir daralmayı 
beraberinde getirmiştir. Bu 
ülke Türkiye ile paralel veya 
ondan bağımsız olarak birçok 
defa krize girmiştir ama hiçbir 
noktada ticaret hacminde bu 
denli bir daralma yaşamamış-
tır. Özellikle inşaat alanı ile 
ilgili birçok yan sektör bu sü-
reçten çok olumsuz etkilene-
cektir. Mahkemelere düşmeye 
başlayan dolandırıcılık iddia-
ları, yasadışı faaliyetlerle elde 
edildiği iddia edilen gelirlerin 
mahkemelik olması, kamuda 
rüşvet iddialarının mahkeme-
lerde yer almaya başlaması bu 
sürecin hiç de temiz yürüme-
diğini ve ilerde hem ekonomi 
hem de topluma büyük zarar-
lar vereceği aşikârdır.

Doğal güzelliği ile bilinen 
Girne kazası 1960’ların ba-
şından itibaren civar köyleri 
ile birlikte turizm potansiyeli 
keşfedilen bir bölgemizdir. 
Ormanlık dağ ve deniz arasın-
da sıkışmış bu bölgemiz, bol 
suyu ve verimli toprakları ka-
lesi ve limanı sayesinde tarih-
sel  olarak da tarımsal ticarette 
önemli bir  merkez olma nite-
liğini taşımaktaydı.1960’lar-
dan itibaren gelişen turizm 
potansiyeli Girne bölgesini 
doğal güzellikleri ve tarihini 
de öne çıkaran bir yapıda ön 
plana çıkarmaya başlamıştır. 
Fransız rivierası olarak bilinen 
ve bugün turizmin merkezleri 
olarak değerlendirilen Can-
nes, Monaco, St. Tropez, Nice 
ve civarındaki diğer yerleşim 
yerleri -ki yaklaşık 115 kilo-
metrelik bir kıyı şeridini içerir- 
ikinci dünya savaşından sonra 
kitlesel turizme kapılarını aç-
tığında gelişmişlik anlamında  
Girne ve civar köylerinden 
daha gelişmiş ve turistik değil-
di. Benzer tarihi doku ve ben-
zer doğal güzelliklere sahipti. 
Ayni dönemlerde değişik yer-
ler görmek isteyen ve seya-
hat olanakları gelişen ünlüler 

ve popüler insanlar Kıbrıs’a 
ve özellikle Girne bölgesine 
ziyaretlere ve yerleşmelere 
başlamıştı. Üzülerek gözlemli-
yoruz ki bu süreçte bu anılan 
bölgeler sanat, kültür, doğanın 
korunumu, tarihin öne çıka-
rılması ve    sürdürülebilir ge-
lişme noktasında çok başarılı 
çalışmalar yapar ve dünyaca 
bilinen marka şehirler  hali-
ne gelirken güzelim Girne ise 
ormanlarını yangına teslim et-
menin yanında hükümetlerin 
“alçak orman” statüsü gibi bir 
garabet statü icat ederek dağ 
eteklerinin de üzerinde inşa-
atların önünün açılmasına yol 
açarak tam bir doğa katliamını 
tecrübe etmiştir. Girne ve çev-
resinin tarımsal potansiyeli, 
onbinlerce zeytin harup ve na-
renciye ağaçlarının kesilmesi 
ile yok edilirken, neredeyse 
tüm tarımsal araziler (bahçeler 
dahil) inşaatlaşmanın kurbanı 
haline gelmiştir. Son 15 yılda 
ise Annan Planı’nın üzerine in-
şaat yapılan (öbür adıyla “ge-
liştirilen”) arazilerde söz hak-
kının kullanıcılarda olacağı 
hükmü yüzünden yağmalama 
düzeyinde bir inşaat hareketi 
egemen oldu. Kendisinin ol-

Bugünü kurtardık, yarını yok ettik
n Girne’de büyümenin bedeli ağır oldu... mayan toprakları satanlar, bu 

topraklarda inşaat yapanlar, 
dünya ortalamasının çok altın-
da fiyatlarla buralarda mülk 
alan yabancı ve yerli insanla-
rın yarattığı parasal bollaşma 
ve nüfus artışı, bir taraftan da 
yeni işyerlerinin açılmasını 
hızlandırdı ve bu nokta da in-
şaat faaliyetlerinin artmasına 
yol açtı. Tüm bu faaliyetler ya-
rattığı gelirler nedeniyle, hem 
resmi kurumlar (devlet ve be-
lediyeler) hem yarı resmi mes-
lek örgütleri (mimar mühendis 
odaları vb) tarafından nere-
deyse hiçbir regülasyon çaba-
sı gösterilmeden hoşnutlukla 
karşılandı. Müteahhitler altın 
yıllarını yaşarken herkes göre-
ce mutlu görünüyordu. Ancak 
ilerleyen sürede ne sahil ne dağ 
demeden yapılan inşaatlar, 
yükseklik sınırı gözetilmeden 
dikilen binalar, altyapısı top-
lamda 8000 kişiye göre dizayn 
edilmiş şehir ve köyleri adeta 
silindir gibi ezmiş durumda-
dır. Yollar yetmemekte, ka-
nalizasyon nüfusun %10’una 
bile hizmet edememekte, yeşil 
alan ortadan kalkmış, tüm sa-
hiller parsellenmiş, varolan 
kanalizasyon sisteminin suları  
yetersiz temizlikle bir taraftan 
denize akıtılırken, diğer ta-

raftan da pis su kuyularının 
yeraltı sularına karışması ve 
doğal yerçekimi marifetiyle 
denizlere sızması nedeniyle 
denizler insan kullanımından 
hızla çıkmaktadır. Çevresel 
sorunlar ( dere yataklarının 
doldurulması ve inşaatlara 
teslim edilmesi nedeniyle ya-
şanan seller, düzenli bir biçim-
de bertaraf edilmeyen çöpler 
hızlı biçimde yaşanan orman 
kayıpları vb)   bölgenin boyu-
nu çoktan aşmış durumdadır. 
Yapılan birçok turizm yatırımı 
da bu sorunlarla boğuşmakta-
dır. Aşırı nüfus artışı ve inşa-
atlaşma bölgeyi tam anlamda 
kanserli bir dokuya çevirmiş-
tir. Dağlara bir gerdanlık gibi 
dizilen yemyeşil köyler, ova 
kısmında yer alan bahçeler ve 
tarım arazileri ile karakterize 
olan coğrafya,  Karşıyaka’dan 
Arapköy’e kadar tek bir yer-
leşim yeri, sadece birer isim 
ve Girne’nin mahallesi haline 
gelmişlerdir. Bu saçmalık kısa 
yoldan para kazanma isteğinin 
yarattığı açgözlülükle belki 
bir jenerasyonu maddi olarak 
ayakta tutacak gelirleri mülki-

yetsizleşme pahasına sağlamış 
olabilir ancak orta ve uzun 
vadede sürdürülmesi müm-
kün olmayan bir yıkımı ortaya 
çıkarmıştır.Peki bu kadar ta-
lep ve arzın arkasında ne yat-
maktadır? Ülkede epeydir bir 
anlaşma havası esmemektedir, 
ekonomide sürdürülebilir bir 
gelişme trendi de yoktur, peki 
o zaman olmayan yolu, kana-
lizasyonu, okulu ve hastanesi 
yetersiz, kıyıları işgal altında 
ve denizi düzenli olarak kirle-
nen, yeşil alanı hızla  yokolan 
bu bölgeye bu kadar inşaat 
neden yapılmaktadır? Bizim 
aklımıza sadece birilerinin 
kara para aklamasından başka 
birşey gelmemektedir. Ancak 
böyle bir motivasyon mantar 
gibi yükselen inşaatları açık-
layabilir. Eğer durum bu ise o 
zaman yaşanan durum sadece 
bir beceriksizlik ve öngörüsüz-
lük hikayesi değil aynı zaman-
da büyük bir yasadışı operas-
yon hikayesidir de. Hepimizin 
bedelini ağır ödediğimiz ve 
dünyada ender bulunan bir 
coğrafyayı katlettiğimiz bir 
operasyon hikayesi...

n Kooperatiflerimiz de Aralık ayında Anka-
ra’da düzenlenecek olan fuara katılacak.

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif 
ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturula-
rak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi 
amacıyla düzenlenen kooperatifler fuarının üçüncüsü 5-8 
Aralık 2019 tarihlerinde, Ankara Ticaret Odası Congresium 
Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu fuar kapsamında; kooperatifler ve üst kuru-
luşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları-
nın, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, zincir marketle-
rin ve önde gelen elektronik ticaret firmalarının yetkilileri ile 
tüm halkın buluşması, esnaf ve çiftçilerimizden girişimci ve 
tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörlerin bi-
linçlendirilmesi ve ortak iş yapabilme kültürünün artırılarak 
kooperatifçiliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla 
birlikte, kooperatiflerin ürettiği ürün ve hizmetlerin yurt 
dışındaki kooperatiflere tanıtımı ve talep eden tüketicilere 
ulaştırılması amaçları doğrultusunda, kooperatiflerimiz ile 
organizasyona davet edilecek yabancı kooperatiflerin tem-
silcilerinin fuar çatısı altında bir araya getirilmesiyle olumlu 
ekonomik ve sosyal etkiler meydana getirecek bir birliktelik 
ortamı oluşturulabilecektir.

Ayrıca fuar kapsamında; kooperatifçilik değerlerinin 
ve güncel kooperatifçilik uygulamalarının gündeme taşına-
cağı paneller düzenlenecek olup, fuar süresince çocuklara 
ve kaybolmaya yüz tutan geleneksel meslek kollarına ilişkin 
gösteriler gerçekleşecektir.  

Odamızın da içinde yer aldığı kooparatifler de bu fuara 
katılımlarını gösterecektir.

Kooperatifçilik 
Fuarı’na katılıyoruz
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1 YILDA 34 BİN 969 KONUT: 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği’nin Girne ilçesi izin 
makamlarına ait inşaat dosya-
ları istatistik verilerine göre, 
2018 yılında ilçe genelinde 34 
bin 969’u konut, 2 bin 301’i 
işyeri olmak üzere toplam 38 
bin 409 inşaat yapıldı
 
TURİZMİN GÖBEĞİNDE 
5 GÖKDELEN: Girne gene-
linde 2018 yılında yapılan in-
şaatların kat yüksekliklerine 
ilişkin istatistik verilere göre, 
16 bin 365 adet zemin, 16 bin 
631 adet 1 kat, 3 bin 974 adet 
2 kat, 44 adet 3 kat, 14 adet 5 
kat, 5 adet 6 kat, 1 adet 8 kat, 2 
adet 9 kat, 3 adet  10 katlı inşa-
at yapıldı
 
2 MİLYON M² İNŞAATA 
AYRILDI: Girne genelinde 
sadece 2018 yılında yapılan 
inşaatların tuttuğu alan 2 mil-
yon 700,866 metrekare. İlçenin 
yüzölçümü ise 690 kilomet-
rekare. En basit hesapla 690 
milyon metrekarelik bir alana 
sahip Girne’de, 2018 yılında 2 
milyon 700,866 metrekarelik 
bir alan inşaata ayrıldı
 
GÜRCAFER: KONUT STRA-
TEJİSİ ŞART: Kıbrıs Türk 
İnşaat Müteahhitleri Birliği 
Başkanı Cafer Gürcafer, Tür-
kiye’de ciddi bir arz talep den-
gesizliği oluştuğunu ve bugün 
100 binlerce konut fazlası ol-
duğunu kaydederek benzer 
durumun KKTC’de de yaşan-
maması için bir an önce konut 
stratejisinin yapılması gerekti-
ğini kaydetti.

 
Duygu ALAN

Yeşili, temiz havası ve do-

kusu ile bir dönem ülkenin 
nefes borusu olan Girne, son 
yıllarda artan yapılaşma nede-
ni ile beton yığınına döndü.

Girne’de bina sayısı her ge-
çen yıl artıyor. Binalar, şehrin 
dokusuna büyük zarar verir-
ken bu yapılara paralel gelişen 
otopark, trafik ve yeşil alan 
sorunu yaşamı her geçen gün 
daha çekilmez hale geliyor.

Girne’de yoğunlaşan nü-
fus ve yapılaşma, kentte kana-
lizasyon sorununu da berabe-
rinde getiriyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müte-
ahhitleri Birliği’nin 2018 yılı 
Girne ilçesi izin makamlarına 
ait inşaat dosyaları istatistik 
verilerine göre, ilçe genelinde 
1 yılda toplam 38 bin 409 inşa-
at yapıldı.

İstatistik veride, 38 bin 409 
inşaatın nerelerde yapıldığı, 
hangi makam tarafından izin 
verildiği, türü ve kat sayısı da 
vurgulandı.
34 bin 969 konut inşa 
edildi

Kıbrıs Türk İnşaat Müte-
ahhitleri Birliği’nin 2018 yılı 
Girne ilçesi izin makamlarına 
ait inşaat dosyaları istatistik 
verilerine göre, 1 yılda yapılan 
38 bin 409 inşaatın 34 bin 969’u 
konut yatırımı. İlçe genelinde 
2018 yılında 2 bin 301 iş yeri, 
96 turizm eğlence yatırımı, 10 
sağlık tesisi, 19 eğitim tesisi, 42 
sanayi tesisi, 970 yüzme havu-
zu yapılırken 2 kamu yatırımı 
yapıldı.
 En fazla zemin kat inşa 
edildi

Girne genelinde 2018 yılın-
da yapılan inşaatların kat yük-
sekliklerine ilişkin istatistik 
verilere göre, 16 bin 365 adet 

zemin, 16 bin 631 adet 1 kat, 
3 bin 974 adet 2 kat, 44 adet 3 
kat, 14 adet 5 kat, 5 adet 6 kat, 
1 adet 8 kat, 2 adet 9 kat, 3 adet 
de 10 katlı inşaat yapıldı.

Girne’de geçtiğimiz yıl 7 
katlı inşaat yapılmadı. 
Girne Belediyesi’ne bağlı 
köylerde 425 inşaat yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müte-
ahhitleri Birliği’nin 2018 yılı 
Girne ilçesi izin makamlarına 
ait inşaat dosyaları istatistik 
verilerine göre, Girne Kayma-
kamlığı’na bağlı belediyelerde 
361, Girne Belediyesi’ne bağlı 
köylerde ise 425 inşaat yapıldı.

Buna göre, Lapta Belediye-
si’ne bağlı köylerde 79, Alsan-
cak Belediyesi’ne bağlı köyler-
de 84, Çatalköy Belediyesi’ne 
bağlı köylerde 106, Dikmen 
Belediyesi’ne bağlı köylerde 
73, Esentepe Belediyesi’ne 
bağlı köylerde 18 inşaat yapıl-
dı.

Girne Belediyesi’ne bağlı 
köylerde yapılan inşaat sayısı 
ise 425 adet.
İlçe merkezinde 
gökdelenler

Kıbrıs Türk İnşaat Müte-
ahhitleri Birliği’nin 2018 yılı 
Girne ilçesi izin makamlarına 
ait inşaat dosyaları istatistik 
verilerine göre, 8, 9 ve 10 katlı 
inşaatların tümü Girne Bele-
diyesi’ne bağlı bölgelerde yer 
alıyor.
1 yılda 2 milyon 700,866 
metrekare inşaat

Girne ilçesinin yüzölçü-
mü 690 kilometrekare. Kıbrıs 
Türk İnşaat Müteahhitleri Bir-
liği’nin Girne ilçesi izin ma-
kamlarına ait inşaat dosyaları 
istatistik verilerine göre, sade-

ce 2018 yılında ilçe genelinde 
yapılan inşaatların tuttuğu 
alan ise 2 milyon 700,866 met-
rekare.

En basit hesapla 690 mil-
yon metrekarelik bir alana sa-
hip olan Girne’de 2018 yılında 
2 milyon 700,866 metrekarelik 
bir alan inşaata ayrıldı.
AYRI KAREDE

Gürcafer: Arz talep denge-
siz oluştu

Kıbrıs Türk İnşaat Müte-
ahhitleri Birliği Başkanı Cafer 
Gürcafer, Kıbrıs’ın bölge ül-
kelerin Mayami’si olarak algı-
lanmaya başlandığını ve KK-
TC’de tatil amaçlı konut satın 
alan yabancı sayısının attığını 
kaydetti.

Ancak buna karşın devle-
tin bir stratejisinin olmadığını 
bu sebeple de Girne’de bir arz 
talep dengesizliği oluştuğunu 
kaydeden Gürcafer, ülkede 
öncelikle bir konut stratejisine 
ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gürcafer şunları söyledi: 
Girne’de gecikmiş bir imar 
planı var, dolayısıyla bunun 
olumsuz etkilerini yaşıyoruz. 
Eksik olan başka bir şey de 
ülkenin sosyo-ekonomik kal-
kınma planının olmamasıdır. 
Ülkede örneğin bir konut stra-
tejisi yoktur. İmar planının yıl-
lar içerisinde öngördüğü bir 
artış vardır o da çok sağlıksız 
ve amatör yapılmıştır. Kıb-
rıs bölge ülkelerin mayamisi 
olarak algılanmaya başlandı 
ve tatil amaçlı ev alan sayısı 
artıyor. Bizim bununla ilgili 
stratejimiz nedir? Biz yaban-
cı istiyor muyuz? İstiyorsak 
ne kadar istiyoruz? Hangi 
bölgelere istiyoruz? Örneğin 
‘100 bin yabancı ülkemizde ev 

alsın’ mı diyoruz? Bunun kaç 
yıl içerisinde olması gerekti-
ğini öngörüyoruz? Öncelikle 
konut stratejisi yapılmalıdır. 
Ona göre de bir planlama ya-
pılması lazımdır. Bugün biri 
gelip Girne’de 7 bin konut 
inşa etmek istese o projeye de 
mi ruhsat, izin vereceğiz, yok-
sa sektörü kontrol altında tu-
tup kontrollü bir biçimde hem 
arz talep dengesizliğini oluş-
turmayacak hem de o strateji 
çerçevesinde gelişecek bir ko-
nut stratejisi mi yapmalıyız? 
Bence bunu yapmalıyız. Bu 
olmadığı için bölgelerde arz 
talep dengesi kurulamıyor.”
 “Türkiye örneği 
önümüzde”

Cafer Gürcafer, Türkiye’de 
de bir konut stratejisi olmadı-
ğını bu sebeple ülkede ciddi 
bir arz talep dengesizliği oluş-
tuğunu ve bugün 100 binlerce 
konut fazlası olduğunu kay-
detti.

Benzer durumun KKTC’de 
de yaşanmaması için bu çalış-
manın geciktirmeden yapıl-
ması gerektiğini dile getiren 
Cafer Gürcafer, “Bu bizim 
yapmamız gereken aslında 
Girne’de bir tarama yapıp bu 
konutların hangilerinin satılıp 
satılmadığını tespit etmek. Şu-
anda daha fazla gereksiz proje 
yapılmasını engelleyecek bir 
yasal düzenleme var mı? Yok-
tur. Bu da bana göre sosyo-e-
konomik kalkınma planlaması 
ile alakalıdır. Belki biz tespit 
yapacağız ama önüne geçe-
bilmemiz için hükümetlerle 
beraber çalışmamız lazımdır” 
diye konuştu.

(Havadis Gazetesi’nden  
iktibas edilmiştir)

İŞTE ÇÖKÜŞÜN VERİLERİ! 
nGirne inşaat sektö-

rünün lokomotifi ha-
line geldi. İlçe gene-
linde sadece 1 yılda 
38 bin 409 inşaat 
yapıldı. Girne’de yo-
ğunlaşan nüfus ve 
yapılaşma ile doğan 
trafik, kanalizasyon 
ve park sorunu ise 
kenti yaşanmaz hale 
getirdi.

Bazıları “büyüme” diyordu
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Odamız ilgili bakanlıkları ziyaret ederek talep ve önerilerini ortaya koydu 

İşte önerilerimiz
Yeni Oda Yönetimi,   çeşitli 

bakanlıklarla ilgi alanları, yü-
rütülen çalışmalar ve sürdürü-
len projelerle ilgili olarak görüş 
alışverişi ve taleplerini iletme 
amaçlı olarak ziyaret ve görüş-
meler yapmıştır. 

Bu görüşmeler, Maliye, 
Eğitim, Çalışma, Ekonomi ve 
Ulaştırma Bakanlığı ile yapıl-
mıştır. Eğitim Bakanlığı ile 
mesleki eğitim, çıraklık okulu-
nun şubelerinin açılması, Çı-
raklık okulunun atölyelerinin 
düzenlenmesi gibi konular ele 
alınırken, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile de işyeri 
planlaması, çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi,  ön izin uygula-
ması ve istihdam, denetimler, 
iş sağlığı ve güvenliği, sektörel 
sendikacılık, paravan şirketler, 
turizm alanında sertifikasyon 
sisteminin uygulanması, İhti-
yat Sandığı ve Sosyal Sigortalar 
Dairesi’nde Odamızın temsili-
yeti konularında görüş ve ta-
lepler iletilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı ile 
olan görüşmelerde de KTEZO 
Yardımlaşma ve Teminat Ko-
operatifi ile Ekonomi Bakanlı-
ğı’nın ortk kredi programları 
tartışılmış, Çıraklık ve Yetişkin 
Eğitimi Merkezi’nin açık alan-
da yapılması gereken sportif 
faaliyetlerine yönelik tesisle-
rin yapılması için destek talep 

edilmiş, üniversitelere  kolay 
girişin özendirilmesinin mes-
leki eğitime olan talebi zayıflat-
tığını, üniversite mezunlarının 
yarattığı şişkinlik nedeniyle 
istihdam sıkıntısını başgöster-
diği ve gençlerin göçünü teşvik 
ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca 
bakanlıkla Üretim ve Pazarla-
ma Kooperatifleri’nin şimdiki 
durumu ve katettikleri mesa-
fe anlatılmıştır.Ayrıca turizm 
teşvikleri ile ilgili  olarak es-
naf zanaatkâr ve üreticilere de 
destek sağlayacak eko ve agro 
turizm modellerinin teşviklen-
dirilmesi gerektiği vurgulan-
mıştır. Bu şekilde, lokomotif 
sektör olan turizmden esnafın, 
zanaatkârın, diğer iş kollarının 
yarar sağlamasıyla ekonomide 
çarpan etkisi yaratılabileceği 
ortaya konmuştur. 

Yabancı sermayeli şirket adı 
altında kurulan paravan veya 
hileli şirketler şirketler, şirket 
kurulum aşamasında banka 
hesaplarında bloke olarak gös-
termekle yükümlü oldukları 
miktarı, gerekli sermaye olma-
masına karşın bankadan aldık-
ları teminat mektubu ile göster-
mektedirler. 

Bu şekilde açılan ve küçük 
esnafın işlerini yapan şirket-
lerin sayısı çok fazlalaşmıştır, 
bunlara önlem alınması için 
öneriler yapılmıştır. buna ek 

olarak Esnaf ve zanaatkarın 
alet, ekipman ve hammadde 
ithalinde Oda’nın belgelerinin 
tanınması için bir Bakanlar Ku-
rulu Kararı hazırlanarak bu so-
run çözülmelidir. 

Bakanlık ile Organize Sa-
nayi Bölgeleri Yasası’nda ya-
pılacak düzenlemelerle Sanayi 
Bölgeleri’nin daha düzenli hale 
getirilmesi ve Odaların da yö-
netime katılması ile özerk bi-
çimde yönetilmesinin önü açı-
labilir. Bu konular da ele alındı. 

Gelir ve Vergi Dairesi Yü-
kümlü Kayıt Belgesi için zana-
atkârlık veya uzmanlık gerek-
tiren meslek dallarında ustalık 
belgesi veya diploma beyanı-
nın zorunlu kılınması da konu-
şulan konular arasında idi. 

Oda’nın kuracağı bir Hu-
kuk ve Muhasebe Ofisi’nin ge-
rek vergi ile ilgili  meselelerde 
ve gerekse de hukuksal alanlar-
da yardımcı olabileceği de de-
ğerlendirildi. İşyeri standartları 
ile ilgili talepler ve öneriler de 
aktarıldı. 

Geliri aylık 30 bin TL’ye ka-
dar olan ve 1 ile 5 kişiye kadar 
çalışanı olan işletmelerin Götü-
rü Usulü Vergilendirme kap-
samına alınması konusunda 
talepte bulunulmuştur.   

Ulaştırma Bakanlığı ile 
Uluslararası akreditasyonu 
olan Profesyonel Sürüş Ehliyeti 

eğitimi ve sınavları ile ilgili iş-
birliği çalışmaları sürmektedir. 
Oda olarak hedefimiz, otobüs, 
kamyon, tır, taksi iş araçları vb 
taşıtları kullanan ve bu mes-
leği yapacak kişilere yönelik 
uluslararası geçerliliği olacak 
Profesyonel Sürüş Ehliyeti için 
gerekli eğitimleri Yetişkin eği-
tim merkezimizde ilgili MEB 
gözetiminde verilmesini sağ-
lamak, AB akreditasyonlu bir 
denetleme merkezi ile sınavları 
yapmak, geçerli notları alan-
lara da Merkezi Trafik Komis-
yonu tarafından profesyonel 
sürüş ehliyetlerinin verilmesini 
sağlamaktır. 

Böylece yollarda hem daha 
güvenli ulaşım, hem de iş ku-

rallarına uygun elemanların 
vereceği kaliteli hizmetin sağ-
lanacağı bir duruma ulaşmayı 
garanti etmiş olacağız.  

Odamız Maliye Bakanlığı 
ile yapılan görüşmelerde  yuka-
rıda belirtilen konular dışında 
özellikle, “Gelir ve Vergi Daire-
si Yükümlü Kayıt Belgesi” için 
zanaatkârlık veya uzmanlık 
gerektiren meslek dallarında 
ustalık belgesi veya diploma 
beyanının zorunlu kılınması ta-
lebini ön plana çıkarmıştır. 

Odamız kamusal hizmet 
yürüten ve yasa ile kurulan bir 
kuruluş olarak merkezi ve ye-
rel idarelerle işbirliği, birlikte 
çalışma ve paydaş olarak hare-
ket etmeye devam edecektir.
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KTEZO Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti

29 Haziran 2019 tarihinde 
göreve gelen Mahmut Kan-
ber başkanlığındaki Kıbrıs 
Türk Esnaf ve Zanaatkârlar 
Odası’nın yeni yönetim kuru-
lu, Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’ya nezaket ziyaretin-
de bulundu. Saat 10.00’da 
gerçekleşen kabulde, Kıbrıs 
Türk Esnaf ve Zanaatkârlar 
Odası Başkanı Kanber, ger-
çekleştirdikleri faaliyetler, 
yeni dönemdeki plan ve pro-
jeleri hakkında Cumhurbaş-
kanı Akıncı’ya bilgi vererek 
yaşanan siyasal gelişmeler, 
ekonomik, sosyal ve güvenlik 
konularındaki görüşlerini ak-
tardı. Cumhurbaşkanı Mus-
tafa Akıncı, göreve seçilen 
yeni yönetim kurulu üyelerini 
kutlayarak başarı dileklerinde 
bulundu.
“GÖRÜŞÜ NE İSTERSE 
OLSUN, KENDİ 
KURUMLARIMIZI, 
MAKAMLARIMIZI 
ÖTEKİLEŞTİRMEK KABUL 
EDECEĞİMİZ BİR DURUM 

DEĞİLDİR”
Kıbrıs etrafında bulunan 

hidrokarbon yatakları ile geri-
limin arttığı, paylaşım kavga-
larının daha da büyüdüğü bir 
evreye girildiğini dile getiren 
Mahmut Kanber, “Her zaman-
kinden çok uzlaşmaya, her za-
mankinden daha çok barışa ve 
istikrara ihtiyaç duyduğumuz 
bir dönemden geçiyoruz.

Kendi içimizde, kurumlar 
arasında saygıya, işbirliğine, 
diyaloğa, samimi bir şekilde 
tartışmaya ve dayanışmaya 
her zamankinden daha çok ih-
tiyaç vardır. Görüşü ne isterse 
olsun, kendi kurumlarımızı, 
makamlarımızı ötekileştirmek 
kabul edeceğimiz bir durum 
değildir” dedi.
“ÇÖZÜM MODELİNİN 
FEDERASYON 
OLDUĞUNDAN KUŞKUMUZ 
YOKTUR” 

Ülkemizdeki belirsizliğin 
ve gerilimin sona ermesi için 
toplumların kabul edebile-
ceği, rızasını alabileceği bir 

çözüme ihtiyaç olduğunun 
yaşanan gelişmelerle bir kez 
daha kanıtlandığını ifade eden 
Kanber, “Böyle bir rızanın 
oluşabilmesi için bugün, bu 
şartlarda çözüm modelinin fe-
derasyon olduğundan kuşku-
muz yoktur. Bizler iki toplu-
mun yeniden yakınlaşması ve 
güven artırıcı önlemleri somut 
girişimlerimizle de savunmuş 
bir Odayız. Bu konuda pek 
çok mücadeleler verdiğimiz 
de biliniyor. Dolayısıyla, tüm 
sıkıntı ve eleştirilere rağmen 
en son iletişim konusunda ya-
pılmış olan işbirliğini önem-
siyor ve destekliyoruz” diye 
konuştu.
“EN GÜVEN ARTIRICI 
ÖNLEM KENDİ 

KURUMSAL YAPIMIZI 
SAĞLAMLAŞTIRMAK, 
İYİLEŞTİRMEK, 
EKONOMİMİZİ VE SOSYAL 
YAPIMIZI GELİŞTİRMEK, 
SAYGIN BİR YAPI 
YARATMAKTAN GEÇER”

En fazla güven artırıcı 
önlemin kendi kurumsal ya-
pımızı sağlamlaştırmaktan, 
ekonomiyi ve sosyal yapı-
yı geliştirmekten, saygın bir 
yapı yaratmaktan geçtiğini 
dile getiren Kanber, şöyle de-
vam etti: “Odamız bu konuda 
da sorumluluklar üstlenmiş 
ve mücadeleler vermektedir. 
Ülkenin en yaygın ekonomik 
örgütü KTEZO, barış, ada-
let, istikrar ve refah amacıyla 

toplumu ve üyeleri için ça-
lışmaktadır. İşyeri ve meslek 
standartları belirlemek, nite-
likli iş gücü ihtiyacını gidere-
rek istihdamı artırmak, ekono-
mide katma değer yaratmak, 
üretimi artırmak, üretileni 
markalaştırmak için öncülük 
yapmaktayız. 

Yıllarca uğraşını verdiği-
miz yeni yasamız bu mücade-
leyi daha örgütlü ve kolektif 
yapabilmemiz için bize güç 
verecektir. Öncelikle yerel ve 
özne olmanın bilinci ile Kıb-
rıs Türk esnaf ve zanaatkârı, 
toplumun yararına mücadele-
den yana olacaktır. Yasamızın 
onaylanması sürecinde yaptı-
ğınız katkıdan dolayı da size 
teşekkürlerimizi sunarız.”

n “EN GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM KENDİ KURUMSAL YA-
PIMIZI SAĞLAMLAŞTIRMAK, İYİLEŞTİRMEK, EKONO-
MİMİZİ VE SOSYAL YAPIMIZI GELİŞTİRMEK, SAYGIN 
BİR YAPI YARATMAKTAN GEÇER”
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ATÖLYELERİMİZ ÇOĞALIYOR
Elektrik ve  Güzellik uz-

manlığı atölyelerinden sonra, 
Odamız bünyesinde faaliyet 
gösteren  Oto Mekanikçiler 
Birliği’nin katkılarıylaTaner 
Akcan Çıraklık ve Yetişkin 
Eğitim Merkezi’nde yer alan 
oto mekanik atölyesi de dona-
tılmaya başlandı. Bilgisayarlı 
tanı yapabilecek ekipmanın 
yansıra motorların çeşitli ak-
samları da eğitim amaçlı ola-
rak atölyeye getirildi. Öğren-
cilerin  eğitimi daha sağlıklı 
alabilmesi için masa, sandalye 
ve tahta gibi temel malzemeler 
de yerleştirildi. Bu yapısı ile 
pratik eğitime hazır hale geti-
rildi.  Bilindiği üzere Okulu-
muzun eğitimi “İşbaşında Eği-
tim” modeline dayanmakta, 
öğrenciler haftanın 5 günü iş-
yerinde çalışmakta bir gün de 
okulda teorik dersler almakta-
dır. Teorik eğitimin yanı sıra 
pratik öğrenmenin de gerekli 

olduğu alanlarda atölyeler-
le beraber eğitim vermek her 
mesleki eğitim kurumunun 
olmazsa olmazıdır. Bunun 
bilincinde olan Odamız yeni 
okulumuzun temel altyapı ge-
reksinimlerinin büyük kısmını 
tamamladıktan sonra atölyele-
re de yoğunlaşmaya başlamış-
tır. Bu alanda hem çıraklara 
hem de yetişkinlere eğitim ve-
rirken pratik eğitim malzeme-
lerine ihtiyaç duymuş, bunları 
da yavaş yavaş tamamlamaya 
başlamıştır. Bu süreçte birçok 
kurum ve kuruluşun desteği 
bizim için önemlidir. Oto Me-
kanikçiler Birliğimizin özverili 
katkılarıyla eğitime başlaya-
cak hale gelen Oto Mekaniker-
lik Atölyesi’nin ileride daha 
kapsamlı hale geleceğine inan-
cımız tamdır. Birliğimize bu 
özverili katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Oto tamircilerin dayanışmasıyla Oto Tamir Atölye’si 
tamamlanıyor. Tamamlanan Kuaförlük Atölyesi’nde yetişkin öğrenciler ders yaparken...

Tamamlanan Elektrik Atölyesi’nde çırak öğrenciler ders başında...

Mesleki birliklerimizin dayanışmasıyla...
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Sahibi
K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Hazırlayan
Eda Hançer AKKOR

Reklam Sorumlusu
Zalihe MEVSİMLER

Baskı
Mavi Basım Yayın Ltd.

İletişim
info@ktezo.org / www.ktezo.org
Tel: +90 392 225 82 35 - 36

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-
atkarlar Odası, yıllardır  Mer-
kezi Cezaevinde Milli Eğitim 
Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, 
Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, 
Mesleki Teknik Öğretim Da-
iresi, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ve Oda’nın 
bünyesindeki öğretici ustalar-
la  birlikte cezaevinde kalan 
mahkumlara meslek öğretme 
amaçlı eğitimleri düzenli ola-
rak vermektedir. Bu eğitimle-
rimiz matbaa ciltçilik,  dülger-
lik,  demircilik,  makinistlik,  
serami, terzilik ve berberlik 
alanında sürmektedir. 

Cezaevinde yatan mah-
kumların içerde bulundukları 
zamanı üretime yönelik ola-
rak değerlendirmeleri, eği-
timler uygulamalar ve sınav-
lar sonucu sertifikalı meslek 
sahibi olmalarını hedefleyen 

bu çalışma pozitif sonuçla-
rını vermektedir. İçerdeki 
mahkumların ürettiği eserler 
kermesler ve sergilerle hal-
ka ulaşmakta buralardan ede 
edilen gelirler yeni malzeme 
alımında kullanılmaktadır. 
Bu program önemli bir sos-
yal sorumluluk prejesi olarak 
kurumsallaşma yolunda iler-
lemektedir. Değişik hükümet-
ler zamanında da sahiplenilen 
bu program giderek bir devlet 
politikası haline dönüşmekte-
dir. 

Bu yıl da Kıbrıs Türk Esnaf 
ve Zanaatkarlar Odası, İçişleri 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakan-
lığı ile Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı işbirliğinde, 
cezaevindeki mahkumların 
topluma yeniden kazandırıl-
ması ve meslek edindirilmesi 
amacıyla 48 mahkum, mesle-

Merkezi Cezaevi’nde Meslek Edindirme Projesi
n Programa katılan 48 mahkumdan 31’i  

kalfalık sınavlarında başarılı oldu.

ki eğitim almış olup, kalfalık 
sınavları da yapılmıştır. Bu 
programın devam edebilmesi 

için de kurum temsilcilerinin 
yanında özellikle özveri ile 
çalışan, kendi işlerinden vakit 

ayırarak emek ve zaman har-
cayan usta öğreticilerrimize 
teşekkür ederiz.
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KTEZO yeni yasası yürürlüğe girdi
Geçtiğimiz dönemde uzun çalış-

malardan sonra hazırladığımız KTE-
ZO Değişiklik Yasa Tasarısı Ekonomi 
Bakanlığı’na sunularak, hukukçular 
tarafından incelenmiş ve gerekli deği-
şiklikler yapılmıştır. 

Yasamız uzun çalışmalar sonunda 
Cumhuriyet Meclisi’nden geçmiş ve 
Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürür-
lüğe girmiştir. 

Yasamızın üzerinde vurgulanması 

gereken değişiklikleri özetle aşağıda 
belirtebiliriz:
n Mesleki birliklere gönüllü olan üye-

likler Oda üzerinden yapılarak zo-
runlu hale getirildi.

n Eskidenberi varolan denetim yap-
ma ama yaptırım uygulayamama 
durumu, yeni yasada ortadan kalk-
mış, Oda üzerinden yaptırım uygu-
lama noktasına ulaşılmıştır.

n Esnaf ve zanaatkâr tarifi nihayet 

yapılmış, kimin esnaf ve kimin za-
naatkâr sayılabileceği açıkça ortaya 
çıkmıştır. 

n Eskiden beri MEB ile yapılan pro-
tokollerle süregelen çıraklık ve ye-
tişkin eğitimi verme durumu yasa-
mızda bir madde olarak yer alarak 
yasal bir zemine kavuşmuştur. 

n İmar yasaları, mesleki standartlar, 
işyeri standartları, kalite, planlama 
vb alanlarda tüzük önerileri yapa-

rak Bakanlar Kuruluna sunma hak-
kı elde edilmiştir. 

n İşkolları ve Birlikler yasal kapsama 
alınmıştır. 
Tüm bu değişiklikler Oda’nın ku-

rumsallaşması sürecine katkıda bulu-
nurken, diğer taraftan da Oda’nın ve 
bilriklerin etkinliğinin artmasına katkı-
da bulunacaktır.  

Yasamızın tümüne Odamız WEB 
sitesinden ulaşılabilir.


