
 
Esnaf-Zanaatkar uygun fiyatlarla
teknolojiyi kullanabilecek

Halk Bankası’ndan 100 bin TL’ye 
kadar %5 faizle esnaf kredisi

n	100 bin TL’ye kadar verilecek olan krediler %5 faiz ile 3 yıl vadeli olacak. 
50 bin TL’ye kadar verilecek olan krediler için iki kefil, 50 bin TL’nin üze-
rinde verilecek krediler için ise ipotek istenecektir. Esnaf kredilerinin 1 
yıl vadeli olması halinde %4 faiz oranı uygulanacaktır.  

YIL: 18 SAYI: 50 ŞUBAT 2019

Bir TIKLA
Kıbrıs Türk Esnaf ve 

Zanaatkarlar Odası

Bize ULAŞIN

HABERİ  5’te

KTEZO, ülkede yapılması gerekenleri sıralayarak ekonomik ve 
sosyal yaşamın iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti

Yeter ki niyet olsun
n	Odamızın temel yak-

laşımı, mal ve hizmet 
üretimi yolu ile katma 
değer üretimini çoğalt-
mak, üretim ve hizmet-
leri bölgesel kalkınmayı 
da içeren bir şekilde 
ele almak, tekelciliğe 
karşı küçük üreticileri 
korumaya çalışmaktır... 
Tarım, hayvancılık ve sa-
nayi gibi, katma değer 
üretimini geniş tabana 
yaymaya hizmet edecek 
sektörlerle iş birliği için-
de hareket etmektir. 

n	İtici sektör olarak bili-
nen turizm, üniversiteler 
ve inşaat sektörlerinin 
de gelişim süreçlerinde 
toplumsal faydayı ön 
plana alan bir yapıya ev-
rilmesi gerekmektedir. 
Burada yaratılan iş alan-
larının toplumla payla-
şılması sağlanmalıdır.

HABERİ  8-9’da

HABERİ  5’te

KTEZO ve Telsim arasında imzalanan işbirliği 
protokolü esnafa çeşitli imkanlar sunuyor

‘Taş Değirmen’ zeytinyağı 
raflarda tüketiciyle buluşuyor

HABERİ  3’de

Karpaz ve 
İskele bölgesi 

üreticilerinin 
işbirliğinde 

üretilen  
“Taş Değirmen” 

zeytinyağının 
tadım ve 

tanıtımı 
yapıldı
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Karpaz ve İskele bölgesi üreticilerinin işbirliğinde üretilen “Taş Değirmen” zeytinyağının tadım ve tanıtımı yapıldı

‘Taş Değirmen’ Zeytinyağı 
raflarda tüketiciyle buluşuyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Za-
naatkarlar Odası’nın tarımsal 
üretim alanlarında kooperatif-

leşme çalışmalarının sonucu 
olarak kurulan Üreticiler Ko-
operatifi’nin markalaşmış ilk 

ürününü, görücüye çıktı.
Karpaz ve İskele bölgesi 

üreticilerinin işbirliğinde üre-
tilen “Taş Değirmen Zeytin-
yağı”nın ürün tanıtımı, Bedes-
ten’de gerçekleştirildi. Verilen 
bilgiye göre Taş Değirmen Zey-
tinyağı’nın raflarda tüketiciyle 
buluştuğu da belirtildi.  
Tulga: Bu yolculuğa 2007’de 
başladık

Esnaf, Zanaatkarlar ve Üre-
ticiler Pazarlama Kooperatifi 
Başkanı Hürrem Tulga tanı-
tım etkinliğinde yaptığı açılış 
konuşmasında, “Umutsuzluk 
diye bir şey yoktur. Yapılmaz, 
yapılamaz diye bir şey olamaz. 
Biz bu yolculukta yapılamaz 
denen şeyi başardık” dedi. 

Bu yolculuğa 2007’de baş-
ladıklarını ifade eden Tulga, 
2010’da Çıraklık ve Yetişkin 
Eğitim Merkezi’ni açtıklarını, 
2012’de kooperatifleşme ça-
lışmalarını başlattıklarını ve 
bütün bu çalışmaları yaparken 
esas amaçlarının toplumun üre-
time katılmasını ve katma de-
ğeri artırmayı sağlamak oldu-
ğunu belirtti. Tulga, sizi seven, 
güvenilir insanlarla birlikteyse-
niz sonuca ulaşmamak için hiç-
bir neden olmadığını söyledi.
Şahali: Ekonomiye 
sağlayacağı katkı 
bakımından önemli

Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Erkut Şahali, 8 yıl süren 
bu yolculuğun önemli bir nok-
tasında katkı sağlama fırsatı ya-

kaladıklarını söyledi.
Bu girişimin ekonomiye 

sağlayacağı katkı bakımından 
da son derece önemli olduğunu 
kaydeden Şahali, devletin sa-
hip olduğu kaynakların doğru 
yönlendirilmesi ve üreticinin 
doğru kaynaklarla seferber ol-
muş olması toplam faydanın 
artmasına da katkı sağlayacağı-
nı belirtti.
Kanber: Rekabetçi bir ürün

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-
atkarlar Odası (KTEZO) Baş-
kanı Mahmut Kanber, “Bugün 
burada bulunanlar üretim gö-
nülleridir. Üreticiler, dünyanın 
birçok yerinde ‘Esnaf, Zanaat-
kar ve Üreticiler’ gibi çeşitli ör-
gütlenmelerin altında mücade-
le ediyor” dedi.

Kanber, konuşmasında ürü-
nün rekabetçi bir ürün olduğu-
nun da altını çizdi.
Sertoğlu: Üreticilerin de 
katılımıyla büyük bir yatırım 
gerçekleşti

Yaşanan pek çok dene-
yim sonrasında Taş Değirmen 
markasının yaratıldığını ve 
bu markanın büyük bir başarı 
olduğunu kaydeden Yatırım 
Geliştirme Ajansı (YAGA) Di-
rektörü Ebru Kaptan Sertoğlu, 
böylesine büyük bir projeye 
KOBI-GEM olarak kendilerinin 
de katkıları olduğundan do-
layı onur duyduklarını ifade 
etti. Sertoğlu, bu projeyi mikro, 
küçük, orta boy işletme olarak 
değil, üreticilerin de katılımıyla 

büyük bir yatırım olarak değer-
lendirdiklerini belirtti.  

Besim: Projenin parçası 
olmaktan guruluyuz

Kalkınma Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Besim, 
Kalkınma Bankası olarak böy-
lesi anlamlı bir projenin parçası 
olmaktan mutlu ve gururlu ol-
duklarını söyledi.

Kalkınma Bankalarının ül-
kenin ekonomik vizyonu ve 
hükümetleri ortaya koyduğu 
politikaları bir şekilde fonlama 
yöntemiyle desteklemeye çalış-
tığını ifade eden Besim, hayata 
geçen projenin Kalkınma Ban-
kası’nın finansman sağladığı ilk 
proje olduğunu kaydetti.

Kaner: Üzerimize düşenin 
en iyisini yapacağız

Kaner Grup Direktörü Ser-
han Kaner de Taş Değirmen 
Zeytinyağı’nın hayat bulması-
na katkı koyan tüm paydaşlara 
teşekkür ederek sözlerine baş-
ladı.

Kaner, Taş Değirmen Zey-
tinyağı’nın onca emekle geldiği 
bu noktadan ileriye taşıyarak 
tüketiciyle buluşması için üzer-
lerine düşenin en iyisini yapa-
caklarını söyledi.

Haset: Yeni sezon için ihraç 
çalışmalarını planlamaya 
başladık

Büyükkonuk Zeytin Üretici-
leri Tarım Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Haset, 
bu yıl hasadın az olduğunu, 
ancak yağışların zeytin üretici-
lerinin moralini artırdığını ve 
yeni hasat dönemine heyecanla 
hazırlandıklarını belirtti. Haset, 
bu nedenle de yeni sezon için 
Taş Değirmen markasının ihra-
cı için gerekli çalışmaları plan-
lamaya başladıklarını kaydetti.

Büyükkonuk Zeytin Üre-
ticileri ve Tarım Kooperatifi 
ile Esnaf Zanaatkarlar ve Üre-
ticiler Kooperatifi işbirliğinde 
yürütülen proje ilk meyvesini 
verdi.

Karpaz bölgesi üreticileri 
tarafından üretilen ve kısa bir 
süre sonra raflardaki yerini 
almaya hazırlanan “Taş De-
ğirmen Ekstra Natürel Sızma 
Zeytinyağı” Başbakan Tufan 
Erhürman’ın da katıldığı ge-
cede tanıtıldı. Etkinlikte ko-
nuşan Başbakan Erhürman, 
ülkede üretilen ürünlerin ta-
nıtım ve pazarlamasının daha 
güçlü bir şekilde yapılması-
nın önemine işaret etti.

Büyükkonuk Zeytin Üre-
ticileri Tarım Kooperatifi Baş-
kanı Mustafa Hasek, doğru 
yolda olduklarını ifade ede-
rek şişelenen zeytinyağının 
tanıtılıp pazara sunulmasın-
dan dolayı çok heyecanlı ol-
duklarını söyledi.

Esnaf, Zanaatkar ve Üre-
ticiler Kooperatifi Başkanı 
Hürrem Tulga da, zeytinya-
ğından sonra sırada ülkede 
üretilen diğer ürünler oldu-
ğunu belirtti.

Kalkınma Bankası Yöne-
tim Kurulu üyesi Kamil Ser-
toğlu da hem siyasi hem de 
iktisadi anlamda zor zaman-
lardan geçildiğini anlatarak, 
ekonominin canlanması için 
üretimin gelişmesi gerektiği-
ni belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynak-

lar Bakanı Erkut Şahali ise 
kooperatifçiliğin önemine 
değindi. Şahali, ekonomik 
anlamda refahı elde etmenin 
yolunun kooperatifçilikten 
geçtiğini kaydetti. 

Başbakan Tufan Erhür-
man da söz konusu projenin 
çeşitli aşamalarına tanıklık 
ederek, elinden gelen katkı-
yı yaptığını, iş ve işbirliği-
nin üretilen üründen daha 
önemli olduğunu vurguladı. 
Başbakan Erhürman “üreti-
len şey çok önemlidir ama 
üretilen işin boyutu onun çok 
ötesindedir çünkü bu ülkede 
kooperatifçilik bitti dediler, 
üretim bitti dediler üretici 
kalmadı artık üretmeye niye-
tiniz yok dediler, siz Kıbrıslı 
Türklerin niyeti yoktur ça-
lışmak da istemezsiniz bu işi 
yapamazsınız dediler, biz de 
inadına dedik ki yok biz çalı-
şırız, üretiriz işbirliği yaparız 
bu işleri başarırız, üretiriz ve 
varlığımızı üretimle tescil-
leriz” diye konuştu. Göreve 
geldiklerin günden itibaren 
Kalkınma Bankasına ‘koo-
peratifçiliği destekleyecek 
kaynakları yaratın’ talimatını 
verdiklerini anımsattı. 

Konuşmaların ardından 
ürün tanıtım gecesi, Taş De-
ğirmenin hikayesini anlatan 
sunum ile devam etti. Etkin-
lik şişelenen Taş Değirmen 
Ekstra Natürel Sızma Zeytin-
yağı üretim tanıtımı ve tadı-
mı ile son buldu.

Başbakan’ın katılımıyla 
üreticiler ‘Taş Değirmen’ 

için buluştu
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Kıbrıs’ta esnaf ve  
zanaatkar olmak

On yıllardır çözülmeyen yapısal sorunlar ülkemizde 
kronik bir hastalığa dönüşmüştür. Bunları çözmek, ülke 
gerçeklerini bilerek popülistlik yapmadan çözüm odaklı 
projeler, çalışmalar yapmak hiç de kolay değil. Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ülkedeki sorunların tespitini 
yıllardır yapmaktadır, önerilerini de yapmaktadır. Bunun-
la ilgili çözümler de üretmektedir. Bu çözümleri pratikte 
uygulamaktadır da ancak yeterli değildir. 

Esnaf ve zanaatkarın sorunları öncelikle istikrarsız bir 
ekonomi, plansız büyüme, belli alanlarda enflasyonu olan 
işletmeler ve bunların getirdiği karmaşa; bu karmaşanın 
içinde esnaf olmak zor zanaattır arkadaşlar...  

Avrupa’da küçük ve orta boy işletmeler ekonominin 
bel kemiği olarak görülür ve buna göre de davranılır. Yani 
küçük ve orta boy işletmeler Avrupa’nın olmazsa olmazla-
rıdır.  Bizde ise içerdeki sıcak parayı tutan ve ekonomide-
ki döngüyü sağlayan kobiler sermayeye karşı korunama-
maktadır. Oysa bizlerin talebi planlanmış çarşılar, konut 
alanları, sanayiler ve iş çeşitliliğine önem veren devlet 
politikasıdır. Küçük ve orta boy işletmelerin rekabet gü-
cünü artırabilmek için tüm sektörlerin katılımıyla hazırla-
dığımız meslek standartları ve bunun yanında hazırlaya-
cağımız işyeri standartlarının işletmelerde uygulanması 
ile rekabet edebilirlik artacaktır. Bu ve bunun gibi politi-
kaların hayata geçmesiyle kazanan, kazandığıyla istihdam 
sağlayan, yerel istihdamı daha da destekleyen bir yapı 
oluşacaktır. Bu yapı sayesinde ancak sendikal anlayışı des-
tekleyecek ve güçlendirecek bir sosyo-ekonomik ortamın 
da oluşturulması sağlanabilecektir. 

Mikro, küçük ve orta boy işletmelerin finansal açıdan 
desteklemek ve işletmeyi geliştirecek gerekli yatırımlarını 
yapmak amacıyla esnaf kredileri kullandırılmalıdır, ancak 
tek başına bunlar yeterli değildir. Bizler esnaf ve zanaat-
karlar olarak her zaman üretmeyi bilen, emeğin değeri-
ne inanan ancak emeğinin karşılığını da göremeyen bir 
toplum kesimi olduk. Dolayısıyla Oda olarak işletmeleri-
mizin kazanmasının sağlanacağı yapısal düzenlemelerin 
planlanması ve uygulanmasından yana olduğumuzu be-
lirtmek isteriz.

Toplumsal mücadelede büyümenin sadece bazı sek-
törlerde olması kabul edilebilir değildir.  Ülkede lokomo-
tif sektörler olarak bilinen sektörlerin gelirlerinin diğer 
sektörlere yayılmasının sağlanması konusunda devlete ve 
yönetenlere büyük görev düşmektedir.  Ülkedeki ekono-
mik ve sosyal sıkıntıların çözümü, ancak ekonomik olarak 
kalkınan küçük ve orta boy işletmelerle mümkün olabile-
cektir. 

Esnaf ve zanaatkarlık meslek dallarında işletme sa-
yımız ülkede var olan diğer büyüklükteki işletmelere 
oranla oldukça yüksektir. Bu da ülkede bir planlamanın 
olması gerekliliğini beraberinde getiriyor. Bu konularla 
ilgili çözüm sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışıyo-
ruz. Bunun için de Oda yasamızda ve yerel yönetimlerle 
ilgili yasada gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla ça-
lışmaları sürdürüyoruz. Ancak tüm bunlar olduğu zaman 
kazanan, kalkınan, yasal sorumluluklarını yerine getirebi-
len, ekonomik yeterliliği olan esnaf ve zanaatkarlarımız 
olabilecektir. Böylece işlerini geliştirebilecek, toplumsal 
olaylarda daha sağlıklı kararlar üretebilecektir. Yukarıda 
belirttiğim konulardaki adımların, esnaf ve zanaatkarla-
rın örgütlü mücadelesinin,  Oda ve birlikler, kooperatifler 
ve sendikalaşma ile sürdürebileceği gerçeği aşikardır. An-
cak bunları başardığımız sürece kaçak, kayıt dışı ekonomi 
önlenebilir, iş gücü planlanarak yerel ve nitelikli işgücü 
artırılabilir. 

Biz esnaf ve zanaatkarlar balık tutmayı biliyoruz An-
cak, balık tutacak sahillere ulaşmakta zorluk yaşamakta-
yız. Tüm bunları aşmak için her zaman çalışmaya, üretme-
ye, emekten yana mücadele etmeye devam edeceğimizi 
vurgulamak isterim.

Mahmut KANBER
KTEZO Başkanı ve 

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

Mekanik Tesisatçılar Birliği’nden Dikmen 
Belediyesi’ne malzeme yardımı yapıldı
Kıbrıs Türk Mekanik Sıh-

hi Tesisatçılar Birliği Başkanı 
Mehmet Ali Ardıç ve yönetim 
kurulu üyeleri Dikmen Bele-
diye Başkanı Yüksel Çelebi’yi 
ziyaret ederek, sel felaketin-
den dolayı yaşanan sıkıntıların 
çözümüne katkı koymak ama-
cıyla tesisat alanında gerekli 
olan malzemelerin yardımında 
bulundu. 

Dikmen Belediye Başkanı 
Yüksel Çelebi, Dikmen bölge-
sinde yaşanan sel felaketi ne-
deniyle, bölgede bir çok evin 
zarar gördüğünü, bununla 
birlikte evlerin içme suyunu 
karşılayan hatlarda, su depo-
ları ve motorlarında büyük ha-
sarlar oluştuğunu ve Dikmen 

Belediyesi su ekiplerinin ça-
lışmalarını büyük bir titizlikle 
sürdürdüğünü söyledi. Çelebi, 
Dikmen halkının bu zor gü-
nünde destek olup yardımla-
rını esirgemeyen Mekanik Sıh-
hi Tesisatçılar Birliği Başkanı 
Mehmet Ali Ardıç’a ve Yöne-
tim Kurulu’na teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyarette 
K. T. Tesisatçılar Birliği Başka-
nı Mehmet Ali Ardıç, yaşanan 
felaket ve acı olayın toplumun 
her kesiminde olduğu gibi 
kendilerinde de büyük üzün-
tü yarattığını belirtti. Bu gibi 
facialarda insanlar arasındaki 
dayanışmanın her zamankin-
den önemli olduğunu ve acı-
ları aşmanın yolunun da bu 

olduğunu kaydeden Ardıç, bu 
tür felaket ve acı olayların bir 
daha yaşanmaması için top-
lum bireylerine kadar herkesin 
sorumluluğu olduğunu, ilgili 
mercilerin de bir an önce ge-
rekli tedbirleri alması gerekti-
ğini ifade etti. 

Birlik olarak sel felaketin-
den ötürü zarar gören ev ve 
işyerlerinde özellikle tesisat 
alanında ihtiyaç duyulan su 
motoru ve hidrofor bağışın-
da bulunduklarını kaydeden 
Mehmet Ali Ardıç, bundan 
sonrasında da Tesisatçılar 
Birliği olarak yaraların sarıl-
masında ellerinden gelen her 
türlü katkıyı koymaya hazır 
olduklarını kaydetti.

Çıraklık eğitiminin kalitesi yükseliyor

Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen ve Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası 
tarafından yürütülen “Sonuç 
Odaklı Eğitim” Projesi kap-
samında, çırak öğrencilerin 
iş yerlerinde edindikleri bilgi 
ve becerilerin objektif olarak 
sistematik şekilde ölçülmesi 
amacıyla yürütülen çalışma-
lar büyük ölçüde tamamlandı. 
Ayrıca kalfalık ve ustalık sı-
navlarında daha kaliteli ölçme 
ve değerlendirmenin yapıla-
bilmesi amacıyla var olan sis-
tem gözden geçirilerek, değer-
lendirmenin yapılabilmesi için 
bu işi yapacak kişinin nitelikle-
ri belirlendi ve bu doğrultuda 
öğretmen ile ustalara gerekli 
nitelik ve becerilerin kazandı-
rılması için eğitimler verildi.  

Proje kapsamında bu çalış-
mayı yürütmek amacıyla İngil-

tere’den gelen Uzman Jeremy 
Curtis, daha objektif ve daha 
nitelikli bir değerlendirmenin 
yapılabilmesi için çıraklık sis-
temindeki tüm paydaşlarla; 
öğretmen, usta, çırak, yetişkin 
öğrenciler ve ilgili yetkililer 

olmak üzere bir dizi toplantı 
gerçekleştirdi. Curtis, yaptığı 
çalışma sonucunda değerlen-
dirmede kullanılan portfolyo 
dökümanlarına ek olarak, bu-
radaki sisteme uygun bir ta-
kım dökümanlar geliştirdi. 

Ayrıca, Mesleki Teknik 
Öğretim Dairesi ve diğer pay-
daşlardan alınan görüşler doğ-
rultusunda assessor diye ifade 
edilen değerlendirmecilerin 
profilini oluşturan Jeremy Cur-
tis, bu profile uygun kişilere 5 
günlük eğitim verdi. 

Çalışma kapsamında, Aşçı-
lık, Elektrik Tenisyenliği, Isıt-
ma ve Sıhhi Tesisatçılık, Ber-
berlik, Kuaförlük ve Otomotiv 
Mekanikerliği alanlarından 
olmak üzere değerlendirmeci 
profiline uygun olan toplamda 
12 kişiye eğitim verildi. 

Eğitim teorik ve uygulama-
lı olmak üzere iki aşamadan 
oluştu. Teorik eğitimler sınıf 
ortamında, uygulamalı eğitim-
ler ise çırakların iş başındaki 
becerilerinin ölçme ve değer-
lendirmesinin yapılabilmesi 
amacıyla iş yerine düzenlenen 
ziyaretler kapsamında gerçek-
leştirildi. 

Sürdürülebilirlik açısından 
bu kişilerin de daha sonra “de-
ğerlendirici” olabilecek kişile-
re eğitimler vermesi planlan-
maktadır.
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Düşünmenin sınırları
İnsan bir şeyler yaptıkça düşünür… Düşündük-

çe de yapar…
Başka türlü de söyleyebiliriz. İnsan ister istemez 

gerek geçinmek, gerekse de daha iyi yaşamak için 
hareket veya mücadele içindedir. Farkında olsa da 
olmasa da bu böyledir. 

O nedenle “hareket esastır”  denir. Düşünme-
den olur mu peki, o da olmaz. İnsanoğlu emekleme-
ye başladığı andan itibaren hem eylem halindedir 
hem düşünce halindedir, hem de öğrenmektedir. 
Hareket, eylem ve düşünme hali ve öğrenme iç 
içedir. Burada önemli olan eylem ve hareketin, dü-
şüncenin bilinçli olmasıdır. Bu da yetmez, eylem ve 
düşüncenin neye hizmet ettiği, kime hizmet ettiği 
daha önemlidir.  

Duyarsınız… “Her kesin bir sınırı var, ohtosu 
var”. Bu toplumda. Öyle derler. 

Yani bilinçliliğimiz kendimize yaradığı yere ka-
dardır demek isterler. Hem de açık açık. 

Çevre, şehir, gelecek, adalet, kalite, standart de-
diğimiz zaman alacağınız yanıt geç bunlarıdır. Aptal-
lığı da basarlar… 

Bunlara göre arsa değerlendiyse, tamamdır. 
Dükkanlar, daireler satıldıysa tamamdır. Topluma, 
çoğunluğa, genele yaraması değil, kendimize yara-
masıdır. Bu yüzden ne yollar biter, ne planlar, ne 
imar planları biter. Ne işgücü akını, ne de üniversite 
sayısındaki artış biter. Ne teşvikler yola girer, ne ver-
giler, ne de gelirler.

Herkes ama herkes yakınır! Ağlar güya… İşgücü 
açığı var, işsiz var... İşsizlik var. 

Ancak iş yapmaya, sorun çözmeye geldiği za-
man, Türkiye, Türkmenistan, Bangladeş, Vietnam 
girer sıraya. 

Açığımızı, ihtiyacımızı giderdik ya, tamamdır. 
Gerisini ne yapacan.

Bilinçliliğimiz “ohtomuzun” sınırlarına kadardır. 
Bu arada pek çok şey öğreniyoruz öğrenmesine de 
ancak kimin için? 

Üniversite adasıymışız, eğitim güçlü yanımız-
mış! Keşke olsak dünyada çağ nüfusunun yüzde 
75’ini üniversiteli yapan başka bir toplum yok ve yıl-
lardır bu böyle. Peki ya sonra, sonrası yok ki; ya göç 
ya da işsizlik. Düzenleme yapılamaz mı, istense bir 
kriter ortaya konmaz mı? Ancak yapılmıyor, olmu-
yor. İşine gelmeyenler var çünkü, ohtosu olanlar var 
çünkü. 

En mühimi de koro halinde ver yansın etmek. 
Kaos var ülkede, kalabalık var. Şehirlerimiz bitti, da-
ğımız sahillerimiz tükendi ve daha neler neler…

Bilincin ve öğrenmenin kendi sınırlarımızı aşa-
cağı günlere…

Hürrem TULGA
KTEZO Genel Koordinatörü

htulga@ktezo.org

Hürrem Tulga “Kaçak ve  
kaçakçılığı durdurabiliriz”
Deniz ABİDİN

Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Zeki Çeler, yurt dı-
şından getirilecek işçilere izin 
verilmeden önce bu kişilerin 
kalifiye olup olmadıklarına ve 
kriterlere uyup uymadıkları-
na bakılacağını açıklayarak, iş 
sağlığı ve güvenliği konusun-
da yeni adımların atılacağının 
sinyalini verdi. Yeni Bakış’a 
konuşan Esnaf ve Zanaatkar-
lar Odası Genel Koordinatö-
rü Hürrem Tulga bu konuda 
Çalışma Bakanına talepte bu-
lunduklarını, kaçak işçi soru-
nunun ve iş kazalarının önüne 
ancak bu şekilde geçilebilece-
ğine vurgu yaptı. Tulga, Ba-
kan’ın bu konuya olumlu bak-
masının memnuniyet verici 
olduğunu, bir an önce uygula-
maya geçilmesini bekledikleri-
ni belirtti. 
Tulga: Gelen işçi bir süre 
sonra kaçağa düşüyor

Esnaf ve Zanaatkarlar Oda-
sı Genel Koordinatörü Hürrem 
Tulga, yurt dışından çalışmak 
için gelenlerin matbaacı, te-
mizlikçi olarak gelmekte ol-
duğunu, ancak öyle olup 
olmadıklarına ilişkin hiçbir de-
ğerlendirme ve çalışmanın ol-
madığını söyledi. Tulga, birçok 
kişinin özellikle üçüncü dünya 
ülkelerinden gelerek yapmaya 
başladıkları işi bir süre sonra 
bırakarak kaçağa düştüklerini 
kaydetti. Tulga, ülkeye gelen 
işçinin niteliğine bakma duru-
mu yoksa bu konunun insan 
kaçakçılığına kadar dayandığı-
nı söyledi. Bulunduğu ülkeden 
kaçarak buraya gelmek isteyen 

birçok insanın bu yolla gel-
mekte olduğuna dikkat çeken 
Tulga, bu kişilerin evraklarına 
bakacak bir sistemin olmadığı-
nı kaydetti. 
“Çalışmak için gelecek 
olanın niteliğine bakılmalı”

Hürrem Tulga, bu sorun-
ların aşılması için ve ülkeye 
çalışmak için gelecek olan 
işçinin niteliğine bakılarak 
gelmesi gerektiği konusunda 
Çalışma Bakanlığı’na öneride 
bulunduklarını ifade etti. Tul-
ga, Çalışma Bakanı Çeler’in 
yurt dışından getiriler işçilerin 
kalifiye olup olmadıklarına ve 
kriterlere uyup uymadıklarına 
bakılacağını açıkladığını be-
lirterek, bunun memnuniyet 
verici bir gelişme olduğunu 
söyledi. 
“İş sağlığı ve güvenliği 
noktasında denetim yok”

Tulga, böyle bir sistemin 
uygulanabilmesi için sadece 
bir kararın gerektiğine vurgu 
yaparak, Milli Eğitim Bakan-
lığı ile birlikte bunu esnaf ve 
zaanatkarların yaptığını ve 
yasa gereği de herkesin kendi 
becerisine göre istihdamının 
yapılması gerektiğini kaydetti. 

Tulga, ülkeye çalışmak için 
gelecek olanın bildiği işte ça-
lışması gerektiğini belirterek, 
ülkedeki en büyük sorunun iş 
sağlığı ve güvenliği noktasın-
da yasa ve denetimin olmadı-
ğını söyledi. 

Tulga, ülkedeki en büyük 
sorunun çalışmak için gelen 
insanların gelirken niteliğine 
bakılmaması olduğunu belir-

terek, bu denetimin en kısa 
sürede uygulamaya geçilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 
“Kaçak işçinin önüne 
geçebiliriz”

Hürrem Tulga, “Bir ülke 
çalışma yaşamında huzura 
ulaşmamışsa ve çalışanların 
nitelikleri belirlenmemişse, o 
ülkede bir gelecek olmaz” diye 
konuştu. Tulga, herkesin 50-60 
bin kaçaktan bahsetmekte ol-
duğunu, ancak bunu önlemek 
için hiçbir çalışmanın bugü-
ne kadar yapılmadığını ifade 
ederek, “ülkeye gelenin ne ol-
duğu bilinmeden bir adım atıl-
ması mümkün değildir” dedi. 
Tulga, işinin ustası olmayan 
kişinin ülkeye çalışmak için 
gelmesinin ardından bir süre 
sonra işten durduğunu, sonra-
sında da hırsızlıkların başladı-
ğını belirtti. 
“Bakanın bu konudaki 
olumlu duruşu bizi 
memnun etti”

Tulga, şunları söyledi, “Bu 
konu olmazsa olmaz ve gerekli 
bir adımdır. Esnaf ve zaanat-
karlar olarak 2005 yılından 
bugüne ülkede iş gücünü ta-
nımlamaya çalışıyoruz. Sınava 
koyuyoruz, eğitime alıyoruz. 
Ve her yıl iç içe sınavlar yapı-
yoruz. Bunu yapıyoruz çünkü 
kimin ne yaptığını bilmek ve 
bu çerçevede kayıt almak isti-
yoruz. Bunu yapmadığınız sü-
rece ülkede huzurlu bir yaşamı 
yakalayabilmeniz mümkün 
olmaz. Sizin ülke şartlarınızı 
yollarınızı bilmeyen birinin 
buraya şoför olarak geldiğini 

Krediler, 100 bin TL’ye  
kadar %5 faizle veriliyor

Esnaf kredileri Halk Ban-
kası’nın merkez ve şubeleri 
üzerinden yeniden verilmeye 
başlandı. 100 bin TL’ye kadar 
verilecek olan krediler %5 faiz 
ile 3 yıl vadeli olacak. 50 bin 
TL’ye kadar verilecek olan kre-
diler için iki kefil, 50 bin TL’nin 
üzerinde verilecek krediler için 
ise ipotek istenecektir. Esnaf 
kredilerinin 1 yıl vadeli olması 
halinde %4 faiz oranı uygula-
nacaktır.  

Kıbrıs Türk Esnaf ve Za-
naatkarlar Odası, KTEZO 
ve Yardımlaşma Kooperatifi 
Temsilcileri ile Halk Bankası 

temsilcileri arasında dün ger-
çekleşen toplantıda ihtiyaç 
halinde esnaf ve zanaatkara 
ayrıca 200 bin TL’ye kadar kre-
di olanağının sağlanabileceği 
açıklandı. 

Toplantıda, Halk Banka-
sı yetkilileri Türkiye Cum-
huriyeti Hazine kaynaklı 
kredinin tüm esnafa açık ve 
yeterli büyüklükte olduğu-
nu, takibe alınmamış, donuk 
borçları olmayan esnaf ve za-
naatkarın güncel Oda üyelik 
belgesi ile başvurularını yapa-
bileceklerini açıkladı. 

KTEZO Genel Koordina-

törü Hürrem Tulga toplantıda 
yaptığı konuşmada, özellikle 
ekonominin giderek daraldığı 
bir dönemde esnafa yönelik 
düşük faizli kredilerin yeniden 
başlamış olmasının kendile-
rini sevindirdiğini, ekonomi-
ye ilişkin 2019 öngörülerinin 
dikkate alınması halinde bu 
kredinin çok önemli etkisinin 
olacağını vurguladı. Tulga, es-
nafın gerekli bilgiyi Oda’dan 
her zaman alabileceğini, kredi 
başvurularının ise Halk Ban-
kası tarafından kabul edilmeye 
başlandığını ifade etti.

düşünün. İşte diğer işler de 
bunun gibi önemlidir. Bakan 
Çeler’in bu konuya olumlu 
bakış açısı ve bunun olacak ol-
masını dile getirmesi bizi son 
derece memnun etmiştir. Bir 
hafta kadar önce kendisiyle bu 
konuda yaptığımız görüşme-

de bunu devreye koymamak 
için hiçbir neden yok demesi 
de bizi memnun etti. Ancak 
önemli olan bu denetim şekli-
nin bir an önce devreye girme-
sidir.” 

Kaynak: Yeni Bakış gazetesi
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K. T. Esnaf ve Zanaatkar-
lar Odası Yönetim Kurulu, ül-
kesel ve bölgesel olmak üzere 
imar planları hazırlanırken 
üzerinde durulması gereken 
noktalara dikkat çekti. KTE-
ZO Yönetim Kurulu’nun imar 
planlarıyla ilgili olarak İçişleri 
Bakanlığı Şehir Planlama Dai-
resi’ne sunduğu metinde imar 
planı prensipleri içinde şehir 
içi ve şehir dışındaki işletmele-
rin izinlendirilmesinde yollar, 
şehir, sosyal doku ve rekabet 
unsurlarının gözetilmesi ge-
rektiği, ve bunun da bir plan 
ve düzen içerisinde yerleşti-
rilmeleri günümüz şehirciliği 
açısından esastır.

Bu esası gözeterek işletme-
lerin konumlanması ile ilgili 
görüşlerimiz aşağıdadır:

1. Büyük alışveriş merkez-
leri ülke ölçeğinin küçük olma-
sından dolayı uygun değildir. 
Ancak yine de açılacaksa ayrı 
bir planlamaya tabi tutulmalı-
dır. O güne kadar da yenileri-
ne izin verilmemelidir. Bugüne 
kadar açılan hemen hemen her 
büyük alışveriş merkezinin 
hem trafik kaosuna hem de 
haksız rekabete neden olduğu 
unutulmamalıdır. 

2. Birçok şehrimizde dü-
zensiz de olsa özellikle belli 
alanlarda hizmet veren özellik-
li işletmeler bölgeleri oluşmuş-
tur (Lefkoşa’da Dereboyu, Ma-
gosa’da Salamis caddesi gibi) 
bu tür yerler artık bu özellikleri 
ile kabul edilip buralarda açıla-
bilecek işletmeler konusunda 
tür kısıtlaması yapılıp altyapı 
sorunlarının giderilmesi için 
önlemler alınmalıdır. 

3. Doğrudan ana yolların 
üzerinde hiçbir işletmeye izin 
verilmemelidir. Ancak var 
olan veya açılacak olan güvenli 
yol geçiş noktaları kullanılarak 
yola paralel büyük tali yollar 
üzerinde işletme kurulmasın-
da sakınca yoktur. 

4. Konut alanları etrafın-
da (semt bölgelerinde) küçük 
marketler, berber, kuaför vb. 
küçük ve sessiz işletmeler kota 
uygulanarak açılabilir. Bu tür 
işletmeler kotanın yansıra bir-
birine belli uzaklıkta açılmak 
durumunda olmalıdır. Kota ve 
mesafelerin niteliği bölgenin 
nüfusu, mahallenin büyüklü-
ğü vb. parametreler ele alınıp 
belirlenir. Gelişmiş ülkelerde, 
gelir dağılımı da dikkate alına-
rak, bölgede bulunan nüfusun 
sektöre talebi de göz önünde 
bulundurularak planlama ya-
pılır. 

5. Şehir ana arterleri uygun 

KTEZO imar planlarıyla ilgili olarak yaptığı 
çalışma sonucunda görüşlerini ortaya koydu

Rant değil, şehircilik istiyoruz

Mağusa, Yeniboğaziçi 
ve İskele İmar Planı ile ilgili 
olarak Kıbrıs Türk Esnaf ve 
Zanaatkarlar Odası Genel 
Koordinatörü Hürrem Tulga 
yaptığı açıklamada, bu ko-
nudaki tartışmaların bir kla-
siğe dönüştüğünü, bu klasik-
ten çıkıp dışardan bakıldığı 
zaman görülen gerçeğin bazı 
güç odaklarının plan iste-
medikleri şeklinde olduğu-
nu ifade etti. Tartışmaların 
planlarla alakalı olmaktan 
çok arsa, arazi değeri veya 
ranttan başka bir şey olmadı-
ğına dikkat çeken Tulga, bazı 
noktaları ifade etme zamanı-
nın geldiğini söyledi. 

KTEZO Genel Koordi-
natörü Hürrem Tulga, emir-
nameye bu kadar büyük 
bir öfke duyulmasının esas 
sebebinin imar planlarının 
istenmemesi olduğunu, böy-
lece imar planlarını  zamana 
yayarak, süreci uzatarak, 
kaosun, rantın planlar üze-
rinden meşrulaştırılmaya 
çalışıldığını belirtti. Tulga, 
bugüne kadar atı alanın Üs-
küdar’ı geçtiği, dileyenin 
emellerine ulaştığı, cebine 
doldurduğu, her şeyin tüke-
tildiği, yok edildiği bir yapı 
üzerinden hareket edildiğini 
söyledi. Tulga, yıllardır imar 
planlarının tartışılmasına 
rağmen bu planların bir tür-
lü geçememesinin nedeninin 
de bu düzenin devam etti-
rilmek istenmesi olduğunu 
sözlerine ekledi. 

Tulga sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Akıl var, mantık 
var. İmar planlarının yapım 
sürecinde, gündelik çıkarlar 
için yani rant amacıyla mül-
kü, arsası olanların, çıkar 
gruplarının projelerini hız-
landırdığı, karış karış şehir-
leri, kıyıları, semtleri, konut, 
çarşı, liman ve gölet alanları 
demeden tüm alanları tüket-
tiğini herkes biliyor. Emirna-
melere karşı çıkarken çıkarı-
lan gürültünün altında yatan 
nedeni görmemek için aptal 
olmak gerekir. Girne – Ça-
talköy İmar Planı sürecinde 
yaşadığımız tam da bu değil 
miydi gerçekten.” 

Tulga, samimi olunsay-
dı emirnamenin çıkmaması 
için gösterilen çabanın, imar 
planlarının hayata geçirilme-
si için ortaya konması gerek-
tiğini, yapılması gerekenin 
tam da bu olduğunu, ancak 
burada niyetin başka oldu-
ğunu kaydetti. Odanın daha 
fazla parmak arkasına sak-
lanmanın ülkeyi tükettiğinin 
bilincinde olduğunu ifade 
eden Tulga, imar planlarının 
gecikmesinde gerek devletin 
içinde gerekse de toplumun 
içinde olan bazı güç odakla-
rının oynadıkları oyunların 
farkında olduğunu vurgula-
dı. Genel Koordinatör Tulga, 
bu sürecin yeni Girneler ve 
yeni Çatalköyler yaratma-
ması için plancılığın gerekle-
ri çerçevesinde herkesi irade 
ortaya koymaya çağırdı.

Ülkede bazı güç odakları 
planlama istemiyor

giriş çıkış noktaları gözetile-
rek ve araç park yerleri de göz 
önünde bulundurularak, kala-
balık oluşturmayan mobilya, 
beyaz eşya, büfe, sadece paket 
servisi yapan işyerleri ve off 
licence sektörlerinde faaliyet 
gösteren işletmeler için kulla-
nılabilir. 

6. Genişleyen şehirler için 
yeni çarşı bölgeleri tanımlan-
malı, buradaki yerlerde çeşitli-
liğe önem verilmeli, şehir plan-
larında buralar için kamusal 
oto park yerleri ayarlanmalı-
dır. Var olan çarşı bölgelerinde 
de yeni açılacak işyerlerinde 
çeşitlilik sağlanmalı park yer-
leri için de azami uğraş veril-
melidir. 

7. Özellikle doğrudan insa-
na hizmet niteliği içeren işlet-

meler olan berber, kuaför, gü-
zellik uzmanı, eczane, bakkal, 
kebapçı, restoran, market gibi 
işletmeler içinde bulundukları 
şehrin nüfusu ve işletmelerin 
coğrafi dağılımı gözetilerek 
kota sistemi ile açılmalıdır. Bu-
rada amaç aşırı ve gereksiz arz 
yüzünden işletmelerin birbiri-
ni yok edici ve kaliteyi düşürü-
cü rekabeti önlemek, işletmele-
rin kurumsallaşmasına olanak 
vermek, milli sermayeyi çarçur 
etmemektir. 

İşletme sayımı, işyeri türü 
gibi bilgiler en küçük ölçekteki 
bir haritaya fiziksel ve dijital 
olarak yüklenmeli, yerel yöne-
timler yeni işletme başvurula-
rında öncelikli olarak bu bil-
gileri esas alarak yönlendirme 
yapmalıdır. 

Asgari Ücret üzerine
Asgari ücret bu ülkede her zaman ciddi bir sorun olarak ya-

şanmaktadır. Kurban bayramında pazardan kurbanlık alır gibi 
yapılan pazarlıktan sonra hiç kimsenin memnun olmadığı her-
kesin şikayet ettiği ve birçok alanda sıkıntılar yaşanan bir rakam 
ortaya çıkmakta, bir sonraki pazarlığa kadar ortalık geçici olarak 
yatışmakta ancak kronik bir sancı olarak toplumda yaşamaya 
devam etmektedir. 

Asgari ücret öyle birşey ki birçok yönden toplumu ilgilendir-
mektedir. En bilineni işverenin cebinden  çıkacak olan, brüt ve net 
olarak toplumda büyük bir kesimin  emeğinin karşılığı olarak elde 
edeceği miktardır.  Ancak asgari ücret sadece bu değildir. Asgari 
ücret vergiden muaf olduğu için memurun eline geçecek net  üc-
reti etkilemekte, işveren ve devletin ödeyaceği sigorta ve ihtiyat 
sandığı primlerinin miktarını ortaya çıkarmakta, devletin hizmet-
leri için aldığı harçları belirlemekte,  kamu ve belediyelerin ceza-
larını n miktarındaki artışları da ortaya çıkarmaktadır. Neredeyse 
tüm cezalar asgari ücrete endekslidir. Dolayısı ile artış sadece 
işçiyi veya işvereni etkilememekte, herhangi bir konuda cezaya 
düşen tüm vatandaşların cebini doğrudan etkilemektedir.  

Asgari ücret birçok konu ile alakalıdır. Öncelikle paranın alım 
gücü, kullanılan TL’nin yabancı paralara karşı değeri, mal, hizmet 
, cezalar ve hatta ülkedeki çalışan işçilerin kimliğini bile etkileyen 
önemli bir unsurdur. Asgari ücret bölge ve bir şekilde iilişki içinde 
olunan bazı ülkelerden yüksekse, yabancı işçi çalıştırılmasının en 
temel motivasyonu haline gelebilir. Ancak ayni zamandaülkede-
ki hayat pahalılığının yüksekliği bu işçilerin yaşam koşullarını çok 
kötü hale getirmektedir. Lojman adı verilen uyduruk yerlerde yada 
bir evin içerisinde çok sayıda yaşamak zorunda kalmaktadırlar. 
Bu arada elde ettikleri ve biriktirebildikleri az miktarda parayı da 
ülkelerine yollayıp ailelerini geçindirmeye çalışmaktadırlar. Yerli 
işçiler ise hayat pahalılığının yüksekliği ve iş koşullarının aşırı zor-
luğu nedeniyle iş piyasayasına gir(e)memektedir . Ya devlete istih-
damı zorlamakta, ya ailelerinin işini devam ettirmeye çalışmakta, 
ya girişimciliği denemekte, yada eğitim aldıkları ülkelerde kalma-
yı yeğlemektedirler. Asgari ücretin bir diğer sorunu da neredeyse 
herkes için bir başlangıç ücreti olarak görülmesi ve birçoğu için de 
tek ücret olarak değerlendirilmesidir.  Ayrıca sigorta primlerinde 
de neredeyse tek ödeme standardı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm yukarda sayılanları düşündüğümüzde çalışma hayatının 
birçok yönünün asgari üret de dahil olmak üzere akıl dışı bir nok-
tada olduğu ortaya çıkmaktadır.  Ülke özel sektörünün % 55’ten 
fazlasının yabancı çalışanlardan oluşması ülkede iş olduğunu bize 
göstermektedir. Vatandaş işsizliğinin ve gizli işsizliğin yüksek ol-
ması nın temel sebebi ise iş koşullarının kötülüğü,  asgari ücre-
tin düşüklüğü ve aşırı hayat pahalılığıdır. Bu yapı küçük bir ülke 
olmamaız hasebiyle çok kısa zamanda büyük bir gelir dağılımı 
adaletsizliği yaratır ve yaratmaktadır. Buradan suç çıkar, ümitsiz-
lik çıkar, ülkeden kaçış çıkar, milli gelirin belirli ellerde toplanmasını 
sağlar, siyasetin kontrolünü bu kesimlere kaptırır, yabancılaşma 
çıkar, haksız rekabet çıkar, kayıtdışılık çıkar ve en sonunda sos-
yal patlama çıkar. Sosyal patlama herzaman dışa dönük olarak 
çıkmaz (2003 bankalar krizinde insanların sokaklara çıkması ve 
meclisi basması gibi) kimi zaman da içe dönük olarak yaşanır ve 
geleceğe güvensizlik, siyasete inançsızlık, demokrasinin zayıfla-
ması, uyuşturucu, kriminal aktivitelerin artması, sosyal dokunun 
çözülmesi , göç ve yabancılaşma olarak kendini gösterir. Çevrenin 
hali, hapishanenin taşması, intiharların artması, trafikte yaşanan-
lar, kumar alışkanlıklarının artması vb göstergeler bu içe dönük 
sosyal patlamanın uzun bir süredir devam ettiğini göstermektedir. 

Bu kötü durumdan çıkış büyük bir transformasyonu gerektirir. 
Bu ayrı bir tartışma alanıdır. Bu yazıda söylenecek en son şey ise 
bu genel ekonomik ve toplumsal yapı içerisinde asgari ücretin hiç 
bir kesimin işine yaramayan bir yapıda olduğudur. 

Esas olan hayat pahalılığını düşürecek ve herkesin büyüyebi-
leceği , gelir dağılımının nispeten dengeli olabildiği bir ekonomik 
yapıyı  kurmaktır. Örnek isteniyorsa komşularımızda asgari ücret 
950 Euro (5643 TL) iken tüm gıdadaki birkaç kalem  mal ve emlak 
fiyatları hariç neredeyse tüm mallar bizden daha ucuz durumda-
dır ve kişi başı gelir tüm ekonomik krize rağmen bizim üç katımız 
düzeyindedir.  Demek ki bizler bazı işleri yanlış yapmaktayız.

Bahadır MAHMUTOĞLU
b_gazi@yahoo.com
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Avrupa Birliği tarafından fi-
nanse edilen, Kıbrıs Türk Esnaf 
ve Zanaatkârlar Odası tarafın-
dan yürütülen “Sonuç Odaklı 
Eğitim” Projesi kapsamında 
çıraklık ve yetişkin eğitimine 
ilişkin konferans Gazeteciler Bir-
liği’nde gerçekleşti. Konferansta 
çıraklık ve yetişkin eğitiminin 
kalite ve kapasitesinin artırılması 
için yürütülen çalışmalar ve bu 
çalışmaların sonucu olarak orta-
ya çıkan yeni öneriler rapor ola-
rak sunuldu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-
atkarlar Odası Başkanı Mahmut 
Kanber, Avrupa Birliği Destek 
Ofisi Bölüm Yöneticisi Michael 
Docherty, Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Cemal Özyiğit’in açılış 
konuşmalarını yaptığı konfe-
ransta çıraklık ve yetişkin eğiti-
minin bugünü ve yarınına ilişkin 
sunumlar yapıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Baka-
nı Cemal Özyiğit, Bakanlık ve 
KTEZO işbirliğiyle yürütülen 
işbaşında eğitim modelinin başa-
rısına değindi. Ülkede istihdam 
sorununun olduğunu, bunun 
dışardan getirilen işgücüyle gi-
derilmeye çalışıldığını ve bu 
yaklaşımın da ülkede kontrolsüz 
nüfus artışı dahil pek çok soru-
na yol açtığını söyledi. Özyiğit, 
Çıraklık Merkezi’nin uyguladığı 
işbaşında eğitim modelinin istih-
dam sağlamada başarılı olduğu-
nu, bu nedenle meslek liselerin-
de de staj yoluyla öğrencilerin 
işyerlerinde daha çok uygulama 
yapmaları için çalışma yürütül-
mesi gerektiğini kaydetti. Öz-
yiğit, meslek eğitimini daha iyi 
bir noktaya taşımak için Mesleki 
Yeterlilik Yasa Tasarısı ile ilgili 
çalışmaların sonuçlanmak üzere 
olduğunu da ifade etti. 

KTEZO Başkanı Mahmut 
Kanber yaptığı konuşmada 9. 
eğitim ve öğretim yılı tamamla-
nan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi 
Merkezi’nin geldiği noktada 
başarılı olduğunu ve takdir edil-
diğini bildiklerini söyledi. Yürü-
tülen eğitimler sonucunda çırak 
ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 
1500 öğrenci mezun ettiklerini, 
hali hazırda 400 kadar çırak ve 
yetişkinin de eğitim görmekte 
olduğunu belirtti. Bundan son-

rası için de kalfa ve ustaların ni-
teliğinin daha da artırılması ge-
rektiğinin bilincinde olduklarını, 
bu kapsamda da “Sonuç Odaklı 
Eğitim” isimli projeyi çok önem-
sediklerini kaydetti. Ülkedeki 
yabancı işgücünün 50 binin üze-
rinde olduğunu hatırlatan Kan-
ber, istihdam açığını gidermek, 
ülke ekonomisine katkı koymak 
ve tüketici haklarını daha iyi bir 
noktaya taşımak için mesleki eği-
timin büyük önem kazandığını 
vurguladı. 

KTEZO Genel Sekreter Yar-
dımcısı ve Proje Koordinatö-
rü Dr. Eda Hançer Akkor’un 
“Sonuç Odaklı Eğitim” Projesi 
kapsamında 24 aydan beridir 
yürüttükleri çalışmaları aktardı. 
Yürütülen proje kapsamında en 
büyük paydaşlarının Mesleki 
Teknik Öğretim Dairesi olduğu-
nu belirten Akkor, öğrenci, veli, 
öğretmen ve ustalarla birçok ça-
lışmanın yapıldığını ve bu çer-
çevede çıraklık sistemini daha 
iyi bir noktaya taşıyacaklarını 
vurguladı. Akkor, çıraklık siste-
minin ülkede sadece eğitim sis-
teminin dışında kalan öğrenciler 
tarafından değil, mesleki anlam-
da başarılı olmayı hedefleyen 
öğrenciler tarafından da tercih 
edilir konuma gelmesini amaç-
ladıklarını ifade etti. Akkor, proje 
kapsamında elde edilen sonuçla-
rın, bu eğitim ve öğretim yılında 
uygulamaya girmesiyle yaklaşık 
400 çırak ve yetişkin öğrencinin 
fayda sağlayacağını belirtti.

Taner Akcan Çıraklık ve Ye-
tişkin Eğitim Merkezi’nin daha 
dinamik bir yapıya kavuşması 
amacıyla ileriki süreçte atılacak 
adımlarda, yol gösterici olma-
sı bakımından “Sonuç Odaklı 
Eğitim” Projesi Uzmanı Phillip 
Read önerilerini sundu. Odanın 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
ile yürüttüğü çıraklık sistemini, 
“Avrupa Çıraklık Kalite Prensip-
leri” doğrultusunda değerlendir-
meye tabi tutarak, ülkenin eğitim 
sistemi ve ekonomik yapısından 
kaynaklanan bazı eksiklere rağ-
men başarılı bulduğunu hatta 
önemli oranda fonlarla yürütü-
len pek çok Avrupa ülkesindeki 
çıraklık sistemlerine kıyasla daha 
iyi yönetildiğini belirtti.  

Yaşam Boyu Öğrenme, 
Mesleki Eğitim ve Aktif İş-
gücü Piyasası’nın gelişmesini 
destekleyen AB finansman-
lı Teknik Destek Projesi’nin 
(VETLAM II) kapanış etkin-
liği Lefkoşa Bedesten’de ger-
çekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, K. T. Es-
naf ve Zanaatkarlar Odası iş-
birliğinde sürdürülen ve büt-
çesi toplam 1.6 milyon Euro 
değerinde olan VETLAM II 
Projesi'nin hedefleri; ekono-
minin ihtiyaçlarını karşılaya-
bilecek yeterli eğitimi almış iş 
gücünü sağlayabilecek etkin 
ve etkili mesleki eğitim sis-
temi için aktif bir toplumsal 
diyalog aracılığıyla, mesleki 
eğitim stratejisi ve vasıflan-
dırma çerçevesi, çıraklık eği-
tim sistemi, veri toplama ve 
bilgi yönetim sistemi, yaşam 
boyu öğrenme, istihdam hiz-
metleri ve aktif işgücü tedbir-

leri alanlarında Kıbrıs Türk 
toplumuna teknik yardım 
hizmetleri vermek olduğu be-
lirtildi. 

Konuyla ilgili olarak ya-
pılan açıklamada şunlar be-
lirtildi: “VETLAM II Projesi 
kapsamında sektör konseyle-
ri oluşturulmuş ve 54 meslek 
standardı güncellenmiştir. 
Buna ilaveten ileride gerek-
tiğinde yapılacak olan reviz-
yonlarda kullanılmak üzere 
bu süreçle ilgili bir de meto-
doloji hazırlanmıştır. Mesleki 

standartların, işgücü piyasa-
sındaki beceri ihtiyaçlarına 
uygun olarak revize edilmesi 
gerekmektedir. Meslek stan-
dartlarının revizyonu, ilgili 
tüm paydaşların aktif katılı-
mıyla gerçekleştirilmiştir ve 
bu sayede işletmelerin beceri 
ihtiyaçları mesleki eğitim ile 
uyumlaştırılmıştır.

VETLAM II Projesi ayrıca, 
Mesleki Eğitim Stratejisi’nin 
geliştirilmesine de katkı sağ-
lamıştır. VETLAM II Proje-
si'nin Kıbrıs Türk Esnaf ve 
Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 
ile yakın koordinasyonu, çı-
raklık okulu uygulamaları-
nın, kariyer geliştirme, kapa-
site oluşturma ve işe dayalı 
değerlendirme uygulamaları 
bakımından AB standartları-
na yakınlaşmasını sağlamış-
tır. İşverenler ve iş arayanlara 
destek sağlamaya yönelik is-
tihdam hizmetlerinin kapa-
sitesi de VETLAM II Projesi 
sayesinde iyileştirilerek mo-
dernleştirilmiştir.”

VETLAM II Projesi kapsamında Kıbrıs Türk 
toplumu için birçok çalışma yürütüldü

Esnaf ve zanaatkarlık meslek dallarında 
54 mesleğin standardı hazırlandı

Mesleki Eğitim, Öğretim ve 
Aktif İşgücü Piyasası Yapılanma-
sı Projesi (VETLAM) Ekip Lideri 
Dr. Tzako Pantaleev’in, Yetişkin 
Eğitiminin Zorlukları üzerine bir 
sunum gerçekleştirdi. Pantaleev, 
eğitim sisteminin yeniden de-
ğerlendirilmesi gerektiğini ve bu 
şekilde yürünemeyeceğini ve bu 
noktada Odanın fark yaratarak, 
toplumun ihtiyaçları için mesleki 
eğitimi eline alıp yürüdüğünü 
vurguladı.

Mesleki Teknik Öğretim 
Dairesi Müdür Muavini Gülşen 
Hocanın, çıraklık ve yaşam boyu 
eğitim ile ilgili Mesleki Teknik 
Öğretim Dairesi’nin yürüttüğü 
çalışmaları ve bundan sonraki 
süreçte atılacak adımlara dair bil-

gi verdi. Hocanın, Oda ile birlik-
te yürütülen çıraklık eğitiminin 
devlet ile sivil toplum işbirliğine 
çok güzel bir örnek teşkil ettiğini 
vurguladı. Hocanın, ülke için bü-
yük önemi bulunan meslek stan-
dartlarını Oda ile birlikte yakla-
şık 40 meslek dalında ayrı ayrı 
usta ve öğretmenleri bir araya 
getirerek çalıştıklarını kaydetti. 

KTEZO Genel Koordinatörü 
Hürrem Tulga da konuşmasına 
“bir taş bile, ancak hareket ha-
linde varlığının bilincine varır” 
deyişiyle başlayarak, çıraklık 
uygulamalarının eğitim sistemi-
ni sarstığını söyledi. Tulga, ülke-
deki eğitim sisteminin başarısız 
saydığı gençlerin, dokuz yıl önce 

başlayan işbaşı eğitim sistemi 
ile harekete geçerek kendi var-
lıklarının bilincine ulaştıklarını, 
kalfa ve usta olduklarını, böylece 
üretime katıldıklarını kaydetti. 
Tulga, bu durumun diğer genç-
ler ve ailelerde de farkındalık ya-
rattığını ve bunun da dalga dalga 
bütün toplumu sarmaya başladı-
ğını belirtti. 

Konuşmaların ardından çı-
raklık ve yetişkin eğitimi prog-
ramlarının yenilenme çalışma-
larına katılan uzman, mesleki 
teknik öğretim dairesi öğretmen-
leri, çıraklık ve yetişkin eğitim 
merkezi öğretmenleri ve ustalara 
yürüttükleri çalışmalardan ötürü 
teşekkür belgeleri taktim edildi.

“Çıraklık ve Yetişkin 
Eğitiminin Bugünü ve Yarını” 

konferansı gerçekleşti
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-
atkarlar Odası, ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik durumu 
değerlendirerek, ekonomik ve 
sosyal yaşamdaki problemler 
ile çözüm potansiyellerini ele 
aldı. Oda, tüm bu sorunların çö-
zümünde kısa, orta ve uzun va-
dede alınması gereken tedbir-
leri de ortaya koydu. Konuyla 
ilgili yazı detaylarıyla aşağıda 
belirtilmiştir: 
Ekonomik Durum Üzerine 
Değerlendirmeler

Hizmetler ve perakende 
sektöründeki birçok alan ve 
zanaatkârların temsilcisi olan 
Oda’mızın savunageldiği te-
mel yaklaşım, mal ve hizmet 
üretimi yolu ile katma değer 
üretimini çoğaltmak, üretim ve 
hizmetleri bölgesel kalkınmayı 
da içeren bir şekilde ele almak, 
tekelciliğe karşı küçük üretici-
leri korumaya çalışmak, tarım, 
hayvancılık ve sanayi gibi, kat-
ma değer üretimini geniş taba-
na yaymaya hizmet edecek sek-
törlerle iş birliği içinde hareket 
etmektir. Bu noktada itici sektör 
olarak bilinen turizm, üniversi-
teler ve inşaat sektörlerinin de 
gelişim süreçlerinde toplumsal 
faydayı ön plana alan bir yapı-
ya evrilmesi, burada yaratılan 
iş alanları potansiyelinin top-
lumda geniş katmanların da ka-
tılımı ile realize edilmesi temel 
hedeflerimizdendir. 
Ekonomik ve Sosyal Yaşamın 
Karşılaştığı Problemler

Küçük ekonomilerde üç cid-
di tehlike ülkeye büyük zarar 
verme potansiyeline sahiptir. 
Bunlardan birincisi tekelleşme, 
ikincisi de kapalı devre sektö-
rel yapılardır. Bir diğer ciddi 
tehlike de uluslararası sistemin 
içine girmemeden dolayı ku-
rumsal ve yapısal olarak zayıf 
kalan ekonominin dış rekabete 
dayanıksız bir yapıya evrilme-
sidir. Dolayısı ile tekelleşmiş, 
büyük ölçekte kapalı devre ça-
lışan, dışsal rekabete karşı da-
yanaksız bir ekonominin siyasi 
ve kurumsal bürokrasisi de bir-
çok olumsuz etkiye açık olacak, 
alınan kararlar ve yapılan uy-
gulamalarda toplumsal fayda 
gözetilemez olacaktır. Burada 
ekonomiye katılım ve ekono-
mide girişimci olarak yer almak 
gittikçe zorlaşacak, yıllardır ku-
rumsallaşmaya çalışan birçok 
küçük mal ve hizmet üreticisi 
de aşırı büyüyen ve ekonomide 
gittikçe daha fazla yer kaplayan 
tekelci yapıların ağırlığı altında 
ezilerek piyasadan çekilmek zo-
runda kalacaktır. Son on senede 
yaşanan süreç de budur. Böyle 
bir yapılanma bir taraftan gelir 
dağılımını ciddi bir biçimde bo-
zarken, demokratik siyasi katı-
lım mekanizmalarını da engel-

leyen bir yapıya evrilmektedir. 
Bu tarz kapalı devre yapılanma 
kendini özellikle Turizm sektö-
ründeki büyük otellerde, özel 
ve hatta bazı kamu üniversite-
lerinde göstermektedir. Birçok 
hizmeti üniversite içine almak, 
ya da tekelci yapılara bırakmak 
ve hatta üniversite içine AVM 
kurmak gibi gariplikler ile kar-
şılaşmak normal addedilir oldu 
bu ülkede. 

Tüm bu sıkıntıların üzerine 
verimsiz ve kamu kaynakları-
nı ciddi biçimde tüketen kamu 
sektörü, yetersiz ve kalitesiz 
eğitim, yetersiz sağlık hizmet-
leri, düşük kalitede fiziki altya-
pılar (yol, su, elektrik, telefon, 
internet vb), zayıf ve volatil bir 
para birimi, yüksek maliyetli 
finansman olanakları, yüksek 
enflasyon gibi unsurlar eko-
nomide kırılganlığı arttırmak-
tadır. Üretimi arttırmayan ve 
üretimin kalitesini de düşüren 
ve temelde kaynak israfından 
başka bir şeye yaramayan yan-
lış tarım teşvikleri gibi unsurlar 
ve bütçe açıkları da önemli so-
run olarak karşımızda duruyor.

Borç alacak ilişkilerinde 
yaşanan mahkemeleşme sü-
reçleri, yüksek faiz problemle-
ri, faiz yasasının yokluğu, icra 
iflas sisteminin yetersizliği gibi 
sorunlar piyasayı durdurma 
noktasındadır. Ayrıca ithalat 
ihracat arasındaki büyük den-
gesizlik, ülkede üretilebilecek 
birçok ürünün ithal edilmesi, 
yüksek fiyatlar, tıkanmış birçok 
belediyenin yetersiz hizmet ve-
rebilmesi, sağlıksız şehirleşme, 
tehlikeli trafik vb sorunlar da 
işin cabası olarak kendini gös-
teriyor.  

Kamu taşımacılığının çok 
sınırlı olması, devletin sağlık ve 
eğitim gibi başat hizmetleri ol-
ması gerektiği gibi vermemesi 
nedeniyle aile bütçeleri bu alan-
larda çok yüksek paralar ayı-
rarak eğitim sağlık ve ulaşımı 
olması gerektiğinden çok yük-
sek maliyetlerle almak zorunda 
kalmaktadır. 

İç ve dış borçların artık gele-
ceğimizi tehdit eder bir noktaya 
gelmesi, sosyal sigorta kuru-
mundaki kronik açıklar, sosyal 
devlet mevhumunu da gittikçe 
aşındıran bir noktaya getirmek-
tedir. Kaçak işçilik, kaçak işve-
renlik, kamuda ikinci üçüncü iş 
gibi rekabeti bozucu unsurlar 
da göz önüne alındığında ge-
lecek iyice karanlık görünmek-
tedir. Tüm bu unsurlar eğer dış 
ve iç borçlanma ile hibeler söz 
konusu olmasa idi bu ülkenin 
toptan iflasını ilan etmesi için 
gerek ve yeter şartları haiz bir 
duruma geldiğimizi bize göste-
riyor. 

Üstelik yakın bir zamanda 

bir çözüm olma ihtimali içe-
risinde olan bu ülkenin bir de 
dünya rekabeti içinde hareket 
etme zorunluluğunu düşün-
düğümüzde ne kadar sıkıntılı 
bir noktada olduğumuz ortaya 
çıkar. 

En son olarak da siyasi is-
tikrarsızlık, kamusal hafızanın 
giderek zayıflaması (sürekli 
değişen üst düzey bürokratlar 
yüzünden) kalıcı ekonomik po-
litika süreçlerinden bizi gittikçe 
uzaklaştırıyor. 
Çözüm Potansiyelleri

Ancak az bir nüfus ve kü-
çük bir ekonomi sahibi olmanın 
yarattığı olumlu bir nokta da 
mevcuttur. O da alınacak cid-
di yapısal reform kararlarının 
etkilerinin kısa bir sürede gö-
rünebilmesidir. Küçük ekono-
miler daha esnek olabilmekte, 
adaptasyon sorunu fazla yaşa-
mamakta, pozitif etkiler ken-
disini hemen kendisini göster-
mektedir. 

KTEZO olarak bu kadar kü-
çük bir ekonominin vahşi libe-
ralizm olarak adlandırılacak bir 
yapıyla yönünü bulamayacağı-
nı ve sürekli olarak kaybedenle-
rin kazananlardan çok olacağını 
yıllardır söylemekteyiz.  Üzü-
lerek belirtmeliyiz ki hemen 
hemen her söylediğimiz, yaptı-
ğımız tüm uyarılar   kendisini 
ekonominin ve toplumsal haya-
tın bir gerçekliği olarak ortaya 
çıkarmıştır. 

Bütün bu olumsuzluğa 
karşı olumlu olarak bazı nok-
taların varlığını da belirtmek 
istiyoruz. Bunlardan birincisi, 
kapıların açılması ve sınırlı da 
olsa bir Güney’le bir rekabetin 
ortaya çıkması birçok işletme-
nin kendini AB standartlarında 
iş yapma amaçlı belgeler edin-
mek için yeniden yapılanmaya 
zorlamıştır. Dolayısı ile birçok 
farklı sektörde kalite belgele-
ri edinme çabası iyice artmış 
ve gelecekteki şiddetli rekabe-
te hazırlanma noktasında ön 
hazırlıklar yapılmaya başlan-
mıştır. Ekonomi Bakanlığında 
oluşan KOBİGEM vasıtası ile 
gerek KOBİ stratejileri ve ge-
rekse de uygun finans araçları 
yaratılmıştır. Birçok işletme 
de buradaki olanaklardan ya-
rarlanmak için çaba harcamış, 
projeler yapmış, bilançolarına 
çekidüzen vermiş, kapasiteleri-
ni arttırmış ve daha verimli ha-
reket edecek yapıya kavuşmuş-
tur. Buna AB projelerinden elde 
edilen olanaklar da pozitif katkı 
yaratmıştır. Mesleklerin ehil el-
lerle yapılması anlamına gelen 
ehliyetli ve sertifikalı çalışma 
geleneği yavaş yavaş bir norm 
olarak oturmaya başlamış ve 
birçok bakanlık ve yerel yöne-
tim işyeri açma ve teknik adam 

çalıştırma noktasında bu belge-
leri ister hale gelmiştir. Meslek 
eğitiminde işyerinde eğitim 
amaçlı olarak çıraklık daha cid-
di ve bilimsel bir eğitim sistemi-
ne kavuşmuş ve pozitif sonuç-
ları kısa sürede kendini gösterir 
hale gelmiştir. Üniversiteler sa-
dece kapasitelerini arttırmakla 
kalmamış aynı zamanda akre-
ditasyonlarını çeşitlendirme yo-
luna girmişlerdir. Her ne kadar 
kapalı devre olarak yapılsa ve 
ağırlıkla kumar turizmi olarak 
yapılansa bile yatak kapasite-
leri ve yeni tesisler anlamında 
bir potansiyel artışı da kendini 
göstermiştir. Öğrenci sayısının 
artması ekonomik aktivitelerin 
artışına da olumlu bir etki yap-
mıştır. 
Önerilerimiz

Olumlu unsurlar çoğalması 
ve potansiyellerin daha da açı-
ğa çıkması için yapılması gere-
kenler noktasında temel öneri-
lerimiz aşağıda belirtilmiştir:

1. DPÖ tüm sektörler ve 
ekonomik örgütlerle ciddi bir 
çalışma içine girerek ekonomik 
plan anlayışını sektörel bazda 
kısa, orta ve uzun vadeli olarak 
ortaya koymalıdır. Beş yıllık 
planlar halinde ortaya koyula-
cak yol haritaları genel ekonomi 
ve sektörlere yol gösterecektir. 
Siyasi istikrarsızlığın yarattığı 
belirsizlik de bu planlara yeni 
gelen hükümetlerin uyması 
halinde azalacaktır. Dolayısı ile 
planlı bir ekonomi ŞARTTIR.

2. Ekonomik altyapı hazır-
lanmalıdır. Buradan kastımız; 
adil bir faiz yasası, sağlıklı ve 
iyi planlanmış,  gerekçeleri ve 
hedefleri iyi tanımlanmış teşvik 
ve hibe programlarının daha da 
yaygınlaşması, iyi bir iletişim 
altyapısı (yüksek hızlı veri ak-
tarım altyapısı, telefon, mobil 
iletişim, internet vb hizmetlerin 
dünya kalitesi ve fiyatlarında 
sunulabilmesinin garanti edile-
ceği fiziki altyapı) , tüm ana sek-
törlerde kısa, orta ve uzun va-
deli hedef ve yapılanma amaç 
ve araçlarının iyi tanımlanmış 
biçimde ortaya konması ve bu 
sektörlerin temsilcilerinin de 
katılımı ile sürecin yürütülme-
sinin mekanizmalarının kurul-
masından bahsediyoruz. 

3. Tekelleşmeye karşı kesin 
ve kararlı mücadelenin hukuki 
ve yasal altyapısının hazırlan-
ması

4.  Ülkenin sektörel ve 
mesleki ihtiyaçları göz önüne 
alınarak meslek eğitimlerinin 
buna göre düzenlenmesi ve bu 
eğitimlerin alınmasının teşvik 
edilmesi. 

5. Asgari ücret sisteminden 
çıkarak, sektörel asgari ücret 
sistemine geçilmesi, ehliyet, ser-
tifika ve teknik becerilerin ücret 

açısından avantaj olarak kabul 
edileceğinin yasal altyapısının 
hazırlanması. 

6. Ucuz emek üzerinden kal-
kınma perspektifinin yerli eme-
ği yani toplumun esas belkemi-
ğini işsiz bırakma, ya da gelecek 
perspektifinden uzaklaştırma 
gibi bir sonucu olduğunu, yapı-
lan işlerde kaliteyi düşürdüğü-
nü ve sonunda toplumsal fayda 
içermediğini, bunun yerine tek-
nolojik yenilenme, daha verimli 
çalışma düzeni, daha iyi iş orga-
nizasyonu vb önlemler ile reka-
bet edebilme stratejisine geçil-
mesi gerektiği bizim açımızdan 
çok açıktır. Hem işsizlik hem de 
hayatı idame ettirmeyen düşük 
gelir seviyesi ne ekonominin ne 
de toplumun ilerlemesine yol 
açmaz, aksine orta ve uzun va-
dede düşük kalitede iş yapan, 
verimsiz, az gelişmiş organi-
zasyon yeteneği olan, devamlı-
lığı olmayan, kurumsal kültürü 
geliştirmeyen, iş sadakati az 
insanların çoğunlukta olduğu 
bir genel yapıya dönüşür. He-
def ülkede her alanda istihdam 
edilebilen, iyi eğitilmiş, verimli 
ve verdiği verimin hakkı öde-
nen çalışanların yaratacağı yük-
sek katma değerin hem üretim, 
hem tüketim, hem de devlete 
gelir olarak geri dönebilmesini 
sağlamak olmalıdır. 

7. Yerli istihdam politikası 
şiddetle desteklenmeli, yabancı 
işçi getirme maliyetleri yük-
seltilmelidir, emeğin hakkı da 
verilmelidir. Ucuz ve yabancı 
emek üzerine ekonomi inşa et-
meye çalışmak gelir dağılımını 
şiddetli bir biçimde bozmak, 
toplumsal sınıflar arasındaki 
makası açmak, demokrasi ve 
kalkınmanın itici gücü olan orta 
sınıfı eritmek ve birçok adli ve 
sosyal problem ile toplumu 
yüz yüze getirmek anlamına 
gelmektedir. Ülkede gittik-
çe artan sirkat, dolandırıcılık, 
uyuşturucu, kaçakçılık, fuhuş 
vb kriminal ve sosyal problem-
lerin arkasında, yetersiz gelir, 
işsizlik, gelecekten ümit kesme, 
hedefsizlik gibi unsurlar yer al-
maktadır.

8. Elbette emeğin değerinin 
artması mal ve hizmet üretmek 
için gerekli olan diğer giderle-
rin düşürülmesini sağlanması 
ile daha kolay yapılabilir. Baş-
ta enerji, iletişim, harç, vergi, 
ulaşım, nakliye, gümrük, vergi, 
KDV vb giderlerin düşürülmesi 
için çalışmalar yapmak gerek-
mektedir. Bu amaçla devletin 
tüm harcamaları, kamusal istih-
dam politikaları da dahil yeni-
den gözden geçirilmeli, temel 
girdiler üzerindeki vergi yük-
leri azaltılıp daha düşük fiyatla 
iş yapabilmenin yolu açılmalı-
dır. Kamunun ürettiği hizmet-

KTEZO, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmede bulundu ve tedbirleri sıraladı

KTEZO: Ekonomik ve sosyal yaşamı iyileştirmek zorundayız
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Denktaş: Odanın yaptığı  
çalışmalara daima desteğiz

Kıbrıs Türk Esnaf ve Za-
naatkârlar Odası Başkanı 
Mahmut Kanber ve Yönetim 
Kurulu, Maliye Bakanı Denk-
taş’a ülke genelinde yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi ver-
mek ve esnafın ihtiyaçları ile 
ilgili sıkıntıları da dile getir-
mek üzere bir ziyaret gerçek-
leştirdi. 

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-
atkârlar Odası olarak çıraklık 
ve yaşam boyu eğitimlerine 
devam ettiklerine dikkat çe-
ken Kanber, çıraklık ve ye-
tişkin öğrencilerin sayısında 
da artış yaşandığını söyledi. 
Kanber, bu artışı, nitelikli iş 
gücü açığının giderilmesi ile 
yerel istihdamın desteklenme-
si açısından önemli bir gelişme 
olarak değerlendirdiklerini 
kaydetti.

Zeytin Üretim Koopera-
tifini de hayata geçirdiklerini 
hatırlatan Kanber, marka-
nın belirlendiğini, zeytinyağı 

üretiminin başladığını, Ocak 
ayında piyasaya çıkacağını ve 
yaklaşık altı yüz noktaya da 
ulaşabilecek bir kapasite ile 
üreticilerin de desteklendiğini 
müjdeledi.

Kanber ayrıca, Odanın 

yasa tasarısının da Meclis 
komitesinde görüşülüyor ol-
masının memnuniyet verici 
olduğunu ancak bir takım sı-
kıntıların çözümünün ivedili-
ği noktasında Maliye Bakanı 
olarak Serdar Denktaş’ın des-

teğini talep ettiklerini kaydetti.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-

atkârlar Odası yönetimi ile sık 
sık istişare içerisinde oldukla-
rını dile getiren Maliye Bakanı 
Serdar Denktaş ise, esnaf, za-
naatkâr ve ülke insanının talep 

ve beklentilerinin karşılanma-
sı noktasında yapılacak çalış-
malara daima destek vermeye 
hazır olduklarını, istişarenin 
ayrıca bilgilerin güncellenme-
si acından da elzem olduğunu 
kaydetti.

ler üzerindeki yüksek vergi ve 
harçlar, iş yapma üzerinde bü-
yük baskı yaratmaktadır. Yavaş 
bürokrasi ve karmaşık devlet 
prosedürleri de ek maliyet ola-
rak giderleri arttırmaktadır. 

9. Kamu reformu ağızlar-
da sakız olmaktan çıkıp bir 
realite haline gelmelidir. Son 
15 senedir kamu reformu ko-
nuşulmakta ancak hiçbir adım 
atılmamaktadır. Amerikayı ye-
niden keşfetmeye gerek yoktur, 
sorumlu, verimli ve yaptığı işi 
ölçülebilir ve maaşı da terfisi de 
buna göre ayarlanan bir kamu 
görevlisi profiline ihtiyaç var-
dır. Çağdaş ülkelerdeki sistem-
lerden esinlenerek bu iş kısa 
zamanda bitirilmelidir. Üçlü 
kararname ve müşavir rezale-
tine son verilmelidir. Sadece 
bir siyasi müsteşar ve bir özel 
kalem müdürü ataması dışında 
hiçbir kamu görevlisi görevin-
den yetersizlik ve yüz kızartıcı 
bir suçu açıkça ortaya çıkma-
mışsa görevden alınmamalıdır. 

10. Sadece siyasi rüşvet olan 
geçici memur, öğretmen ve 
işçi alımı rezaletine son veril-
melidir. Geçicilik diye bir şey 
olamaz. Norm kadrolar belli 
olur, ihtiyaçlar ortaya çıkar, 
adil sınavlarla ehil insanlar bu 
kadrolara alınır, işindeki verim, 
ehliyet ve performansına bağ-
lı olarak terfi alırlar. Otomatik 
barem artışı ya da terfi diye bir 
şey olamaz. Adil ve ölçülebilir 
performans kriterlerine bağlı 
olarak bu süreçler düzenlenme-
lidir. 

11. Ekonominin belkemiği 
olan mikro, küçük ve orta boy 

işletmelerin ekonomik ömürle-
rinin uzun olması, kurumsal-
laşarak gelişmesi, alanlarında 
gelenek oluşturmaları sağlıklı 
bir ekonominin göstergesidir. 
Ülkemizde ise bu seviyelere 
gelebilmiş ve ekonomik güven-
cesini kazanabilmiş KOBİ’lerin 
sayısı çok sınırlıdır. Bunun se-
bebi ise iş hayatının genel bir 
düzensizlik içerisinde olma-
sıdır. Yıllardır KTEZO iş ha-
yatının düzenlenmesi ile ilgili 
öneriler yapmakta, bu amaçlı 
birçok uygulamaya imza at-
makta bu alanda toplumsal bi-
linci arttırmaya çalışmaktadır. 
Bu alandaki önerilerimizi tekrar 
edelim:

a) Birçok mesleklerde kota 
uygulamasına geçmek gerek-
mektedir. Birçok mesleklerde 
aşırı yığılma olduğu için ge-
reksiz rekabet koşullar ortaya 
çıkmıştır. Örneğin 200 nüfuslu 
bir köyde 4 tane berber dükkânı 
varsa hepsi de iflas eder. Dola-
yısı ile nüfus başına belli mes-
leklerin sayısını sınırlandırmak 
şarttır. Ayni bölgede (çarşılar 
hariç) yan yana ayni meslekler-
le ilgili dükkân açılması engel-
lenmelidir. Anlamlı bir mesafe 
konulmalı ve bu mesleki aktivi-
teler tabana yayılmalıdır. 

b) Çalışma saatleri düzen-
lenmeli, bu düzenlemeler yerel 
ve merkezi hükümetler tarafın-
dan denetlenmelidir. 

c) Kaçak işçi ve işverenlikle 
ilgili denetimler ciddiye alın-
malıdır. Bu alanda Çalışma Ba-
kanlığı denetleyici kadrolarını 
güçlendirmeli, meslek odaları 
ile koordineli çalışmalıdır. 

d) Turizm ve Üniversite 
sektörleri ile üretici sektörler 
devlet gözetiminde koordineli 
olarak beraber çalışmalıdır. Bu 
alanlardaki tüketim ihtiyaçla-
rı mümkün olduğunca yerli 
kaynaklardan karşılanmalıdır. 
Yerli üretim ithalat baskısından 
korunmalıdır. Bu amaca yöne-
lik olarak üretim teşvik edil-
meli, tarım ve tarımsal sanayi 
özendirilmeli, bu alanlardaki 
ithalat kısıtlanmalı, fonlarla 
zorlaştırılmalı ve gerekirse de 
yasaklanmalıdır. Burası dün-
ya ekonomisine her yönü ile 
bağlı bir ekonomi değildir. Ne 
hukukumuz, ne teknolojimiz 
ne de ölçeklerimiz, ne finans 
kaynaklarımız, ne de ticaret 
olanaklarımız dünya ile eş se-
viyede değildir. Dolayısı ile 
üretim ve sanayi lehine pozitif 
korumacılık ŞARTTIR. Bu ko-
rumacılıkta , dünya ve özellikle 
AB standartlarına uygun üre-
tim şartı konmalıdır. Dolayısı 
ile korumacılık şemsiyesi altın-
da kalitesiz üretim yapma ve 
aşırı fiyat gibi uygulamalardan 
kaçınılmasının mekanizmaları 
yaratılmalıdır. Hedef herkesle 
ayni zeminde mücadele edecek 
hukuki, siyasi, ticari, finansal 
vb altyapıya ulaşıncaya kadar 
anlamlı bir koruma sistemi ya-
ratmaktır. 

e) Kırsal ve bölgesel kalkın-
ma çok ciddi olarak ele alınması 
gereken bir konudur. Kanserli 
bir hücre gibi büyüyen şehirler 
etrafındaki alanda ciddi bir eko-
nomik vakum etkisi yaratmakta 
ve kırsal alanlar gittikçe ekono-
mik anlamda çoraklaşmakta, 

gelir olanakları azalmakta ve 
bu da kentlere göçü arttırarak 
daha büyük sorunları ortaya 
çıkarmaktadır. Neredeyse hiç 
bir kentimiz altyapı sorunlarını 
aşamamış durumdadır. Ne yol, 
ne su, ne iletişim ne kanalizas-
yon de enerji noktasında opti-
mum seviyede değildirler. Do-
layısı ile kırsal kalkınma sadece 
tarım ve tarımsal sanayi mer-
kezli değil, eko /agro turizm, el 
sanatları, yerel ürünlerin üretim 
ve pazarlama çalışmaları vb ça-
lışmalar ile de desteklenmeli-
dir.  Bu amaçlı olarak bölgesel 
kırsal kalkınma kooperatifleri-
nin oluşturduğu kümelenme 
çalışmaları aracılığı ile devletin 
kalkınma stratejileri ile uyumlu 
Bölgesel Kırsal Kalkınma Plan-
ları bağlamında ekonomik akti-
vite çalışmaları yapılmalıdır. 

f) Tarihsel olarak iklim, top-
rak ve hava koşullarına uygun 
zeytin, harnıp, babutsa, patates, 
narenciye vb ürünlerin üretimi 
gelen su da uygun bir şekilde 
değerlendirilerek yeniden ya-
pılandırılmalıdır. Ayrıca su-
yun olanakları da kullanılarak 
yerel ve uluslararası piyasada 
satılabilecek yeni ürünler üret-
me yoluna da gidilmelidir. Bu 
amaçla öncelikle sağlıklı bir su 
yönetimi planı yapılmalı, su-
yun korunması, yeniden arıtılıp 
kullanıma sunulması, sulama 
sistemlerinin yapılması, su hav-
zalarının korunması, yeraltı su 
kaynaklarının kullanımının bier 
süre engellenip bu suların tek-
rar toplanmasının önünün açıl-
ması gibi önemli projeler dev-
reye sokulmalıdır. Bu amaçla 

ulusal su yönetimi master planı 
hazırlanmalı süresi belirlenmiş 
yatırımlar için kaynaklar ayrı-
larak bu süreç sonlandırmalıdır. 

g) Sanayi bölgeleri yöne-
timleri, Sanayi Odası ve Esnaf 
ve Zanaatkârlar Odası’na dev-
redilmeli, yeni sanayi bölgele-
rinde arsa dağıtım sistemleri 
tümüyle değiştirilmeli, fizibilite 
çalışması yapmayan ve kaynak-
larını gösteremeyen hiç kimse-
ye arazi tahsis edilmemelidir. 
Atölye veya fabrikasını zama-
nında kuramayanlardan arazi-
ler derhal geri alınmalıdır. Arsa 
tahsisleri meslek odaları, böl-
genin yerel yöneticileri ve Eko-
nomi bakanlığı temsilcisinin de 
katıldığı bir komisyonun belir-
leyeceği adil kriterler üzerinden 
bu komisyon tarafından yapıl-
malı, hiçbir siyasi ve ekonomik 
şaibeye izin verilmemelidir. 
Sanayi bölgeleri ticaret merkez-
leri şeklinde kullanılmamalıdır. 
Ticari depolar için ayrı bir alan 
açılmalı bu amaçlı yapılar ora-
larda kurulmalıdır. 

h) Meslek eğitiminde işba-
şında eğitim modeli meslek li-
selerinde norm haline gelmeli, 
göstermelik staj dönemine son 
verilmelidir. Öğrenci birinci 
sınıftan itibaren gittikçe artan 
sürelerde işyerinde de çalışma-
lıdır. İlk sene haftada iki, ikinci 
senede haftada üç son senede 
de dört gün işyerinde bilfiil işi 
yaparak okulda öğrendiklerini 
piyasa ile eşleştirmelidir. 

i) Çıraklık sistemi ve eğitimi 
yaygınlaştırılmalıdır.
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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 (KTEZO) çatısı 
altında faaliyet gösteren Sıhhi 
Tesisatçılar Birliği, Kuaförler 
Birliği ve Güzellik Uzmanları 
Birliği, Mesleki Teknik Öğretim 
Dairesi ile sektörlerde ihtiyaç 
duyulan nitelikli elemanları ye-
tiştirmek ve bu kapsamda mes-
lek liseleri ile sektör işbirliğini 
geliştirmek amacıyla işbirliği 
protokolü imzaladı.

Protokole Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı Mesleki Tek-
nik Öğretim Dairesi Müdürü 
Aytunç Şirket ile K. T. Esnaf 
ve Zanaatkarlar Odası Başkanı, 
aynı zamanda K. T. Kuaförler 
Birliği Başkanı olan Mahmut 
Kanber, K. T. Sıhhi Tesisatçılar 
Birliği Başkanı Mehmet Ali Ar-
dıç, K. T. Güzellik Uzmanları 
Birliği Başkanı Emine Taş imza 
koydu. 

İmzalanan protokol, sıhhi 
tesisat alanı ile güzellik ve saç 
hizmetleri alanlarında meslek 
liselerinde eğitim gören öğren-
cilerin mesleki becerilerinin 
geliştirilmesi amacıyla okul ve 
sektör işbirliğinin artırılması, 
okullardaki bilgi ve donanımla-
ra ek olarak sektörün iş yapma 
beceri ve kabiliyetlerinin birleş-
tirilmesi, sektörde staj imkân-
larının sağlanması hedeflerini 
kapsamaktadır. 

Protokole KTEZO ve Ku-
aförler Birliği adına imza ko-
yan Başkan Mahmut Kanber 
yaptığı konuşmada, sektörlerin 
ihtiyacı olan nitelikli elemanla-
rın yetiştirilmesi için her türlü 
işbirliğine açık olduklarını ve 
gereken desteği vermeye hazır 
olduklarını ifade etti. Kanber, 
meslek liselerinin sektörlerle 
işbirliklerinin artırılması, öğ-
rencilerin bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesi ve istihdam ola-
naklarının da buna bağlı ola-
rak artmasının hedeflendiğini 
kaydetti. Bu amaçla mesleki 
eğitimin planlanması ve teşvik 
edilmesinin şart olduğunu be-
lirten Kanber, sadece bununla 
kalmayıp mesleki eğitimin de 
tercih edilecek noktaya getiril-
mesinin gerektiğini vurguladı. 
Kanber, bu doğrultuda mesleki 
eğitimin yapılanması gerektiği-
ni de sözlerine ekledi. Ülkedeki 
işsizlik oranının görünenin çok 
üzerinde olduğunu, dolayısıy-
la meslek eğitiminin öneminin 
her geçen gün arttığını vurgu-
layan Kanber, bütün dünyada 
olduğu gibi toplumun üretime 
katılabilmesi ve istihdamın 
sağlanabilmesinin yolunun da 
meslek eğitiminden geçtiğini 
ifade etti.

K. T. Sıhhi Tesisatçılar Bir-
liği Başkanı Mehmet Ali Ar-

dıç imza sırasında yaptığı ko-
nuşmada, ülkede sıhhi tesisat 
alanında çalışabilecek nitelikli 
elemanlara sektörün büyük ih-
tiyaç duyduğunu, birlik olarak 
bu alanda yetişen ve bundan 
sonra yetişecek olan nitelikli 
elemanları istihdam etmeye 
hazır olduklarını ifade etti. Ar-
dıç, üniversiteli işsiz oranının 
yüksek olduğu ülkemizde 
meslek edinmenin altın bir bi-
lezik olduğunu hatırlatırken, 
meslek sahibi olan kişilerin de 

işsiz kalmayacağını vurguladı. 
Ardıç imzalanan bu protokol 
sayesinde birlik olarak meslek 
liselerinde nitelikli elemanların 
yetişmesi amacıyla işbirliğinin 
arıtılacağını, kendilerinin de bu 
anlamda her türlü desteği vere-
ceklerini belirtti.

K. T. Güzellik Uzmanları 
Birliği Başkanı Emine Taş ise 
sektörlerin dinamik bir yapıda 
olduğunu, sürekli verdikleri 
hizmetleri geliştirdiklerini ve 
yenilediklerini belirterek, mes-

leki eğitim veren liselerdeki 
öğrencilerin de bu noktaya gel-
mesinin önemine değindi. Emi-
ne Taş bunun ancak sektörlerle 
kurulacak yakın işbirliği ve 
sektör ile eğitim kurumlarının 
paralelliğinin sağlanmasından 
geçtiğini kaydetti. Taş, birlik 
olarak kendi üzerlerine önemli 
görevler düştüğünü, bu konu-
da her daim sorumluluk aldık-
larını bundan sonra da almaya 
hazır olduklarını kaydetti.”

Birliklerimiz, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Za-
naatkarlar Odası çatısı altın-

da faaliyet gösteren Kuaförler 
Birliği ile Güzellik Uzmanları 

Birliği, düzenledikleri etkinlik-
te elde ettikleri geliri, iki hafta 

içerisinde hizmete girmesi ta-
sarlanan Kalkanlı Yaşam Evi 
için Sağlık Bakanlığı’na bağış-
ladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Za-
naatkarlar Odası ile Kuaförler 
Birliği Başkanı Mahmut Kan-
ber ve Güzellik Uzmanları Bir-
liği Başkanı Emine Taş, Sağlık 
Bakanlığı’nı ziyaret ederek, 
düzenledikleri etkinlikte elde 
ettikleri gelir karşılığındaki 
çeki Sağlık Bakanı Filiz Be-
sim’e takdim etti.

Mahmut Kanber, kabulde 
yaptığı konuşmada, Kalkanlı 
Yaşam Evinin hizmete sokul-
masının Bakanlığın öncelikleri 
arasında olduğundan dolayı, 
böyle bir etkinlik düzenledik-
lerini anlattı. Kanber, Oda’nın 
kamu kurum ve kuruluşlara 
yardım etmeyi bir ödev olarak 
gördüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim 

ise, Kalkanlı Yaşam Evi’nde 
çalışmaların üç ay önce baş-
ladığını, çalışmaların 100 ya-
taklı bir oteli bakıma muhtaç 
bir merkez haline dönüştürme 
yönünde ilerlediğini kaydetti. 
Besim, Kalkanlı Yaşam Evi’nin 
ülkenin ihtiyacını karşılaya-
bilecek büyüklükte olduğunu 
belirtti.

Sadece yaşlılara değil ba-
kıma muhtaç her bireye hiz-
met edecek olan Oteldeki oda 
ve bahçelerin bakıma muhtaç 
bireylere göre tasarlandığını 
kaydeden Besim, sosyal dev-
let olma gereklerinden birinin 
de yardıma muhtaç insanlara 
sahip çıkmak olduğunu vur-
guladı. 

Besim, geleceğe yönelik 
emin adımların ancak sivil 
toplum örgütleri ile kamu ku-
ruluşlarının işbirliği içerisinde 
atılabileceğini kaydetti.

Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Birliği, 
Kalkanlı Yaşam Evi için bağışta bulundu
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Cezaevi’nde eğitimler başladı

Mahkumların topluma kazandırıl-
ması ve meslek edindirilmesi amacıyla 
Merkezi Cezaevi’nde eğitimler başladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı’nın Temmuz ayın-
da imzaladıkları protokol kapsamında, 
Mahkumların Topluma Kazandırılması 
ve Meslek Edindirilmesi Projesi ile 9 
alanda atölyeler hazırlandı ve kurslar 
başlaması üzerine tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 
mahkumların rehabilitesi ve topluma 
yeniden kazandırılması yönünde ça-
lışmalar yürüttüklerini, kişilerin mah-
kumiyet sürelerinin sona ermesinden 
sonra karşılaştığı en büyük sıkıntının 
iş bulmak olduğunu, dolayısıyla mah-
kumları topluma kazandırma proje-
sinde mesleği olmayanlara cezaevinde 
meslek edindirme adına atılan adımı 
çok önemsediklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
Müsteşarı Mehmet Burhan, merkezi 

cezaevine bir rehabilitasyon, yapılan 
hatalarla yüzleşme, kendini geliştirme 
merkezi olarak bakılması gerektiğini, 
kişilerin kendini mesleki açıdan ge-
liştirebilmesinin de bu süreci olumlu 
etkilediğini söyledi. Üretken olmayan 
toplumlarda suç oranının yüksek oldu-
ğunu ifade eden Burhan, kurs sonunda 
kalfalık belgeleri de verileceğini söyle-
di.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar 
Odası Başkanı Mahmut Kanber, mah-
kumların mesleki eğitim alarak, mah-
kumiyetlerinin sona ermesiyle özgür 
bir ekonomik birey olarak topluma ka-
zandırmak olduğunu ifade etti. Kanber, 
kurslarda, hem atölye hem de teori içe-
ren bir model uyguladıklarını belirtti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin 
Bilmem, cezaevinin yüksek duvarlarla 
çevrili tecrit mekanı olmadığı noktasın-
dan hareketle, mahkumları sosyal ve 
kültürel olarak gelişmiş, meslek sahibi 
bireyler olarak topluma kazandırmayı 
hedeflediklerini söyledi. 

KTEZO ve Telsim arasında imzalanan işbirliği protokolü esnafa çeşitli imkanlar sunuyor

Esnaf-Zanaatkar uygun fiyatlarla 
teknolojiyi kullanabilecek

Protokole, Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 
Başkanı Mahmut Kanber ile 
KKTC Telsim Genel Müdürü 
Cenk Alper imza attı. 

İşbirliği protokolü ile 
Telsim tarafından, KTEZO 
üyelerine özel tarifeler ve 
ayrıcalıklar sunulması yanın-
da “dijital esnaf” adı altında 

web sayfalarının hazırlan-
ması, tasarlanması ve sosyal 
medya sayfalarının oluştu-
rulması hedefleniyor. 

Ayrıca KKTC Telsim, es-
naf ve zanaatkarların işyeri 
görsel tasarım ve Google’da 
işyeri adres kayıtlarının ya-
pılmasına da destek sunacak. 

İşbirliği protokolü KTE-
ZO’da düzenlenen basın 
toplantısında tanıtıldı. Basın 
toplantısında KKTC Telsim 
Genel Müdürü Cenk Alper, 
KTEZO Başkanı Mahmut 
Kanber ile KTEZO Genel 
Koordinatörü Hürrem Tulga 
konuşma yaptı. 

KTEZO Başkanı Mahmut 
Kanber, esnaf ve üreticinin 
fayda ve menfaatlerini gözet-
mek amacıyla bu protokolün 
imzalandığını, üyelerin tek-

nolojiyi uygun maliyetlerde 
ve kullanışlı bir şekilde kul-
lanmalarının sağlanacağını 
söyledi. Kanber, üyelerin 
iletişim alanında uygun ta-
rifeleri kullanabileceklerini, 
bilişim alanını da aktif kul-
lanıma imkan verecek, işlet-
melerini tanıtacak olanaklara 
kavuşacaklarını kaydetti. İm-
zalanan protokolün yararlı 
olacağına inanç belirten Kan-
ber, esnaf ve üreticinin ken-
dilerini ve rekabet gücünü 
geliştirmeye yardımcı olaca-
ğını dile getirdi. 

KKTC Telsim Genel Mü-
dürü Cenk Alper de, bu pro-
tokolle, adadaki önemli diji-
tal dönüşüm hareketlerinden 
birinin gerçekleştirileceği 
inancını ifade etti. Esnaf ve 
üreticinin tüm ihtiyaçlarının 

bir araya toplanacağını ve 
kendilerine ve ailelerine özel 
tarifeler sunulacağını dile ge-
tiren Alper, ihtiyaçların tek 
çatı altında birleşmesinin ka-
zanç sağlayacağını kaydetti. 

KTEZO Genel Koordina-
törü Hürrem Tulga, son 20 
yılda bilişimin dönüşümü 
sağlayan unsur olduğunu, 
bütün ilişkilerin de dönüşe-
rek değiştiğini dile getirdi. 

Bu gelişim ve dönüşüm-
lerin yakalanmasının önemi-
ne işaret eden Tulga, bugün 
imzalanan protokol ile küçük 
işletmelerin de bu imkanların 
yakalamasını sağlayacak bir 
kümelenme yapılacağını, bu 
şekilde rekabet koşullarının 
da iyileştirileceğini kaydetti.
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